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XVII. YÜZYIL SİYASİ TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

• Osmanlı tarihçileri tarafından genellikle “çözülme asrı” olarak nitelendirilen ve “kemalden zevale”
gidişin başlangıcı olarak kabul edilen XVII. yüzyıl, Osmanlı tarihinde iktisadi, siyasi, toplumsal ve askeri
alanlarda görülen büyük değişikliklerle dikkati çekmektedir.
• Osmanlı Devleti siyasî ve sosyal yönlerden duraklama dönemine girmiş, devlet teşkilatı, askeri
yapı ve iktisadi durum yönünden ise büyük sarsıntılar geçirmiştir.
• Bu duruma etken olan önemli unsurlardan birisi hiç şüphesiz bu dönemde görülen “istikrarsızlık”tır.
• İlk üç asırda toplam onüç Osmanlı sultanı tahta çıkarken, sadece bu devirde dokuz Osmanlı
sultanı tahta geçmiştir. Bunların ortalama tahtta kalma süreleri ise 9 yıl olarak görülmektedir. I. Ahmed
(1603-1617), I. Mustafa (1617-1618), II. Osman (1618-1622), I. Mustafa (1622-1623, ikinci kez), IV.
Murad (1623-1640), Sultan İbrahim (1640-1648), IV. Mehmed (16471687), II. Süleyman (1687-1691),
II. Ahmed (1691-1695) ve II. Mustafa (1695-1703) bu asırda tahta çıkan Osmanlı sultanlarıdır.
• Bu dönemde görülen istikrarsızlığın bir diğer göstergesi de toplam altmış iki sadrazamın yönetime gelmesidir.
• Ayrıca henüz çocukluk dönemindeki şehzadelerin padişah olmaları neticesinde, idare özellikle
valide sultanların eline geçmiş, böylece bunlar arasında önüne geçilmez çeşitli entrikalar ortaya çıkmıştır.
• “Kadınlar Saltanatı” diye nitelendirilen bu durumun en önemli figürü olarak Kösem Sultan, popüler tarihçiliğin ilgisini daima çekmiştir.
• Devlet yönetimindeki zaaflar, ordunun ve maliyenin bozulması ve devlet otoritesinin zayıflaması
neticesinde İstanbul, Anadolu ve bazı eyaletlerde bu durumdan istifade etmek isteyenlerin teşvikiyle
bazı isyanlar çıkmıştır.
• İstanbul’daki isyanlar çoğu zaman maaşlarının yetersizliğini ve zamanında ödenmediğini bahane
eden yeniçeri ve sipahiler tarafından çıkarılmıştır.
• Bazen de yeniçeriler kimi devlet adamları tarafından kişisel çıkarları için kışkırtılıp ayaklandırılmışlardır.
• İstanbul isyanları içerisinde en tehlikelileri III. Murad, II. Osman, IV. Murad ve IV. Mehmed dönemlerinde meydana gelenlerdir.
• III. Murad döneminde yeniçeri ayaklanmasına sebep, akçenin değerinin düşürülüp yeniçeriye
ulufe ödenmesi iken Genç Osman zamanında, sultanın Hotin Seferi’nde yetersizliğini gördüğü Yeniçeri
Ocağı’nı kaldırıp yerine yeni bir ordu kurmayı planlaması olmuştur.
• Sultan Osman, isyancılar tarafından öldürülen ilk padişahtır.
• IV. Murad, bozulan devlet otoritesini yeniden kurmak için çok çalışıp sert tedbirler alarak düzeni
ve güvenliği yeniden sağlamıştır.
• Ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan ve Celali İsyanları diye isimlendirilen bu ayaklanmalar Kuyucu
Murad Paşa ve Tiryaki Hasan Paşa’nın gayretleriyle bastırılmıştır.
• Ayrıca bu asırda Eflâk, Boğdan, Erdel ve Kırım gibi eyaletlerde yerli hanedanların kışkırtmalarıyla
da bazı isyanlar olmuştur.
• Asrın başlarında, 1603 tarihinde, III. Mehmed’in ölümü üzerine tahta henüz 14 yaşında olan I.
Ahmed geçmiş ve 14 sene hüküm sürmüştür.
• Sultan I. Ahmed yürürlükte olan kanunların hilafına akli dengesi bozuk olan kardeşi Mustafa’nın
hayatına dokunmamıştır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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• Bu tavrı ona, Osmanlı sultanları içinde kardeş katlini uygulamayan ilk sultan hüviyetini kazandırmıştır.
• Saltanatının ilk üç yılında Alman harbi ile uğraşan I. Ahmed, Kanije ve Estergon kalelerini alıp Zitvatorok Antlaşması (1606) ile Alman savaşına son vermiştir. Yıllardır devam eden Celali isyanlarını da
tetikleyen bu antlaşmayla, her açıdan büyüyüp gelişmesi sona eren Osmanlı Devleti, artık Avrupa’nın en
güçlü devleti olma iddiasından vazgeçmiş ve Avusturya’yı kendisiyle eşit bir devlet olarak kabul etmiştir.
• Kâbe’nin örtüsü Kahire’de imal edilirken ilk defa I. Ahmed döneminde İstanbul’da dokunup işlenmiştir.
• I. Ahmed, Bahtî mahlasıyla şiir de yazmıştır.
• I. Ahmed’in ölümünden sonra devlet erkânının mutabakatıyla tahta kardeşi I. Mustafa geçmiş,
ancak rahatsızlığı sebebiyle sadece üç ay tahtta kalabilmiştir. Onun tahttan indirilmesiyle yerine I.
Ahmed’in büyük oğlu II. Osman geçmiştir.
• Tahta çıkışının daha ilk aylarında Safevilerle barış yapan II. Osman’ın dış politikadaki en önemli
icraatı, Kırım Hanı’nın Lehistan üzerine yaptığı akınlar, Lehistan’a bağlı Kazakların Osmanlı sınırını
ihlali ve Boğdan voyvodasının merkeze olan itiatsizliği vesilesiyle karşıkarşıya geldiği Lehistan üzerine
yaptığı seferdir.
• Hotin kalesini kuşatan II. Osman, her ne kadar bu savaşta başarısız olsa da, bu seferi 1621 yılında Osmanlı Devleti lehine önemli maddeler taşıyan Hotin Barışı ile tamamlamıştır.
• Osmanlı sultanları arasında ilk reformcu sultan olarak kabul edilen II. Osman, devletin yapısındaki çözülme ve zayıflamayı görüp buna çeşitli çareler aramaya başlamıştır.
• Bunun için de özellikle ulema sınıfının yetkilerini kısıtlamaya çalışmış ve askeri alanda bazı yenilikler yapmayı düşünmüştür.
• Bu tavrından dolayı hem ulemayı hem de Kapıkulu’nu karşısına almıştır.
• Haremi tasfiye edip hanedan mensuplarının Türk kızlarıyla evlenmelerini istemiş, eski kanunları
kaldırıp yerine yenilerini oluşturmayı arzu etmiş ve kılık kıyafette bazı değişiklikler yapmayı düşünmüştür.
• II. Osman, isyancılar tarafından tahttan indirilerek 22 Mayıs 1622 tarihinde feci şekilde katledilmiştir. Tarihçiler tarafından “Türk tarihinin Kerbela vakası” olarak nitelendirilen bu olay, tarihe “Hâile-i
Osmaniyye” yani Osmanlı trajedisi olarak geçmiştir. II. Osman da Farisî mahlasıyla şiirler söylemiştir.
• II. Osman’ın trajik biçimde öldürülmesinin ardından tahta ikinci defa I. Mustafa geçmiştir.
• Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa, etrafına topladığı beyler ile sipahilerin desteğini de
alarak II. Osman’ın katillerinin idamını istemiş, neticede olayda büyük rol oynayan Davud Paşa ve Derviş Paşa idam edilmiştir.
• Küllenen Celali isyanları yeniden alevlenmiş ve 1628 yılına kadar devam etmiştir.
• Kösem Sultan’ın harekete geçmesiyle I. Mustafa tahttan indirilmiş ve yerine henüz onbir yaşında
olan oğlu IV. Murad geçmiştir. Böylece devlet idaresi uzun zaman Kösem Sultan ve Ocak ağalarının
elinde kalmıştır.
• İlk önce annesi Kösem Sultanı devlet idaresinden uzaklaştıran sultan, ağabeyi II. Osman’ın katlini gerçekleştiren Yeniçeri Ocağı’nı lağvetmiş ve bu hadiseye karışanları cezalandırmıştır.
• Ayrıca farklı bahaneler ileri sürerek tütün, kahve ve içki yasağı uygulamış; ulemanın büyük imtiyazlar elde etmesine karşılık, âdeta gözdağı verircesine Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi’yi idam
ettirmiştir. Bu idamla Ahizade Osmanlı’da idam edilen ilk şeyhülislam olmuştur.
• IV. Murad’ın almış olduğu bu tedbirler, taassup derecesinde dinî vaazlarda bulunan ve “Fakılar”,
daha ziyade “Kadızadeliler” olarak isimlendirilen tutucu dinî anlayış mensuplarının cesaretlenmesine
sebep olmuştur.
• Tasavvufu, tekkeleri ve Batınî her türlü anlayışı reddeden ve bunların mensuplarına aşırı düşmanlık besleyen Kadızadeliler, Birgivi Mehmed Efendi’nin Vasiyyetname olarak da anılan Risale-i Birgivi’sini yaygın olarak okumuşlar, Tarikat-ı Muhammediyye adlı eserini ise kendilerine âdeta bir kanun
edinmişlerdi.
• Kadızadelilerin bu anlayışının karşısında yer alan devrin mutasavvıflarından ve tanınmış Halvetî
şeyhlerinden Abdülmecid-i Sivasî ile Kadızade Mehmed arasında, aklî ilimlerin tahsili; Kur’ân, ezan,
naat ve mevlidin makamla okunması, kabir ve türbe ziyaretleri gibi birçok mesele tartışma konusu olmuştur.
• Lehistan sorununu barış yoluyla çözen IV. Murad, 1635 tarihinde Revan üzerine yapılan ilk sefer
başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
• İkinci sefer ise, 1638’de Bağdat üzerine yapılmış ve Bağdat Seferi’yle hem Anadolu’daki düzen
sağlanmış hem de Bağdat geri alınmıştır. Bunun üzerine IV. Murad’a “Bağdat Fatihi” unvanı verilmiştir.
• Hat ve musiki sanatlarıyla uğraşan IV. Murad, Muradî mahlasıyla şiir de yazmıştır.
• Sultan IV. Murad’ın 1640’ta damla hastalığından henüz yirmisekiz yaşındayken ölümü üzerine,
kardeşi İbrahim tahta geçmiştir.
• Sultan İbrahim’den sonra büyük oğlu IV. Mehmed tahta geçmiştir. Padişahın henüz yedi yaşında
olması, devlet yönetiminin saray kadınları (sultanın validesi Hatice Tarhan Sultan ile büyük validesi
Kösem Sultan) ve Ocak ağalarının eline geçmesine sebep olmuştur.
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• Kösem Sultan padişahı tahttan indirip yerine veliaht şehzade Süleyman’ı çıkarma planları yapmış, ancak durumu fark eden on yaşındaki sultan, adamlarıyla Kösem Sultan’ın dairesini basarak onu
boğdurmuş, hizmetindeki ağaları ise teker teker ortadan kaldırmıştır.
• IV. Mehmed, her ne kadar annesi Tarhan Sultan saltanat naibesi olsa da, bütün yetkilerini ve
desteğini sadrazamlığa ikna ettiği Köprülü Mehmed Paşa’ya devretmiştir.
• IV. Mehmed, Fazıl Ahmed Paşa’nın ölümünden sonra, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı sadarete
getirmiştir. Kara Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti’ni Kanunî dönemindeki ihtişamlı durumuna yükseltmek
ve Almanya’ya karşı kesin bir zafer sağlamak için Viyana’yı ikinci kez kuşatmıştır (1683). İkinci kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanması, Osmanlı Devleti için zirveden düşüsün başlangıcı olmuş ve bir dizi
yenilgi ve geri çekilmeler başlamıştır.
• Bundan sonraki süreçte Osmanlı ordusunun bozguna uğradığı savaşlara Avusturya, Lehistan,
daha sonra Venedik (1684) ve Rusya da (1696) karışmış, böylece Osmanlı ordusu dört ayrı cephede
savaşmak zorunda kalmıştır.
• 1699’da Alman, Polonyalı, Rus, Venedik ve Osmanlı temsilcilerinin katıldığı sulh görüşmeleri
neticesinde Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. “Gerileme dönemi”nin başlangıcı olan bu antlaşma ile
Almanya, Polonya, Venedik ve Rusya ile yapılan uzun süreli savaşlara son verilmiş, Temeşvar hariç,
bütün Macaristan ve Transilvanya Almanya’ya, Mora ve Dalmaçya’nın önemli bir kısmı Venediklilere,
Kamaniçe, Podolya ve Ukrayna Polonyalılara, Azak kalesi ise Ruslara terkedilmiştir
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• XVI. asırda gösterilen ilerleme ve gelişmişlik, XVII. asra tam anlamıyla yansıtılamamıştır. Buna,
sayıları önceki asırlara göre artan Osmanlı medreselerinde aklî ilimlerin önemi azalırken fıkıh, kelam,
tefsir gibi naklî ilimlerin değerinin artması etkili olmuştur. Çünkü önceki asırların aksine astronomi, matematik, mantık, felsefe gibi aklî ilimler ikinci plana düşmüş ve bu alanda gözle görünür gerileme kendisini
hissettirmeye başlamıştır.
• XVII. yüzyılda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen kültür, sanat ve ilim alanında dikkate değer
eserler ortaya konulmuştur.
• Osmanlı medreselerinde okutulan Ali Kuşçu’nun el-Muhammediye fi’l-hisab adlı eserinin yerine
Bahaeddin el-Amulî’nin Risale-i Bahaiyye olarak tanınan Hulasatü’l-hisab’ı okutulmaya başlanmıştır. Ayrıca bu dönemde Risale-i Bahaiyye’ye şerhlerin yazıldığı da bilinmektedir. Nitekim Ramazan Efendi’nin
Hallü’l-hülasa li-ehli’l-riyase adlı eseri bu şerhlerden biridir.
• Batı astronomisi ile temasa geçen Osmanlı astronomisi, Zîc ve bazı coğrafya kitaplarının tercüme
edilmesiyle Avrupa’da gelişen yeni astronomi kavramları ile tanışmıştır. Latinceden Türkçeye tercüme
hareketinin öncü ismi olan Tezkireci Köse İbrahim Efendi el-Zigetvârî, Noel Duret’in Zîc’ini Türkçeye
Secencenü’l-eflâk fî Gayeti’l-idrâk adı ile Latinceden tercüme etmiştir. Copernicus astronomisi ile modern astronomi kavramlarını ilk defa Osmanlı bilim literatürüne sokan bu eser, astronomik cetveller
konusunda Türkçeye aktarıldığı bilinen ilk kitaptır.
• Avı ve cirit oynamayı seven I. Ahmed, aynı zamanda atıcı ve silahşördü. Bahtî mahlasıyla sade
ve samimi şiirler de söyleyen Sultan Ahmed, Nef ’î’yi himaye etmiştir. Aynî Ali Efendi, devletin gelir ve
giderleri ile askeri ve mülki teşkilatın gösterildiği ve kanunname niteliğinde olan Kavanin-i Âl-i Osman
der-Mezamin-i Defter-i Divan adlı eserini onun emriyle yazmıştır.
• Bu asrın en dikkate değer hükümdarı olan IV. Murad’ın uygulamış olduğu ıslahatlar neticesinde,
orduda ve memlekette düzen ve istikrar tekrar sağlanmıştır.
• IV. Murad, aynı zamanda şair olup Muradî mahlasıyla şiirler söylemiştir. Nef ’î yakın ilgisini görmüş, Şeyhülislam Yahya ise IV. Murad’ın iki seferine katılmıştır.
• Diyarbakırlı Molla Mehmed Çelebi, IV. Murad’ın emriyle tefsir, hadis, mantık, belagat, kelam,
geometri ve astronomiden bahseden Es’ile isimli eserini yazmıştır.
• Reisülküttâb Bosnalı Hüseyin Efendi IV. Murad’ın emriyle Bedreddin Hasan Çelebi’nin Arapça
peygamberler ve halifeler tarihini Türkçeye tercüme etmiştir.
• Ava olan aşırı merakından dolayı “Avcı Mehmed” olarak da anılan IV. Mehmed de âlimi ve
sanatkârı himaye etme geleneğini devam ettirmiştir. Vefayî mahlasıyla şiir de söylemiştir.
• Bu dönem Osmanlı tıbbının en olgun çağı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde bazı önemli Türkçe tıp sözlükleri yazılmıştır.
• Bu konuda Larendeli Siyahizade Derviş, hazırladığı Lügat-i Müşkilat-ı Ecza isimli eseriyle başta
gelmektedir.
• Şirvanlı Şemseddin el-İtakî, Emîr Çelebi ile Osmanlı tıbbına bazı yenilikler getirmiştir. Şemseddin
el-İtakî, Teşrihü’l-ebdan adlı bol resimli ve açıklamalı tıp eserinde, Türk-İslâm geleneğini sürdürmekle
birlikte, Vesailus ve bunun dışındaki bazı Batı kaynaklarından da istifade etmiştir.
• Emîr Çelebi’nin Türkçe olarak telif ettiği Enmuzecü’t-tıb bu dönemin en önemli eseridir.
• XVII. asırda “hat sanatı”nın bir önceki dönemin devamı niteliğinde olduğu görülmektedir.
• Osmanlı hat sanatının en büyük temsilcileri olarak kabul edilen Şeyh Hamdullah ile Ahmed
Şemseddin-i Karahisarî’nin tesirleri bu dönemde devam etmiştir.
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• Şeyh Hamdullah ekolünü Halid-i Erzurumî, Dervîş Ali, Ağakapılı İsmail, Suyolcuzade Mustafa
Eyyubî ve Hafız Osman temsil etmektedir.
• Şeyh Hamdullah ekolünü en iyi şekilde temsil eden ve üstat sayılan Derviş Ali, “Şeyh-i Sanî” diye
adlandırılmıştır. Hafız Osman ise, Şeyh Hamdullah üslubundaki aklâm-ı sitteyi ikinci bir estetik değerlendirmeye tabi tutmuş ve bundan yeni bir tarz ortaya çıkarmıştır.
• Aklâm-ı sitte: Hat sanatında silüs, nesih, tevki, rıka, muhakkak ve reyhani adı verilen altı çeşit
yazı tarzı.
• Bu devirde musiki, asrın en parlak sanatlarından biri olmuştur. Osmanlı musikisi için II. Murad’dan
sonra okul sayılabilecek ikinci parlak dönem IV. Murad ve IV. Mehmed zamanı olmuştur.
• Kâtib Çelebi’nin devlet felsefesine dair düşüncelerinin bir özeti mahiyetinde olan Düsturü’l-amel fî
Islahi’l-halel’de, Kanunî döneminden itibaren başlayan malî ve siyasî bozulmaların düzeltilmesi için bazı
tedbirler ile çözümler önerilmiştir.
• Kâtib Çelebi’nin son eseri olan Mizanü’l-hakk fî İhtiyari’l-ehakk’ta, devrinde şiddetli tartışmalara
sebep olan raks, devir, tütün, afyon, kahve, tegannî, bidat, rüşvet gibi birtakım meseleler üzerinde müspet fikirler ileri sürülerek bunların niteliği ortaya koyulmuştur.
• Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabı olan Cihannüma’da, daha önce yazılmış Arapça, Farsça ve Türkçe eserler ile Batılı yazarların coğrafya kitaplarından yararlanılarak dünya coğrafyası
ile ilgili çeşitli tespitlerde bulunulmuştur.
• Kâtib Çelebi’nin Arapça yazdığı Keşfü’z-zünun, çok önemli bir çalışmadır. Eser, İslâm dünyasında kendi dönemine kadar her konuda yazılmış eserler ve bunların yazarları hakkında kısa bilgiler veren
büyük bir bibliyografya sözlüğü hüviyetindedir.
• Bu dönemde seyahatname türünün en büyük temsilcisi Evliya Çelebi yetişmiştir. Seyahatname-i
Evliya Çelebi yahut Evliya Çelebi Seyahatnamesi adlarıyla bilinen eser, Evliya Çelebi’nin yaklaşık elli yıl
boyunca gezip gördüğü başta Osmanlı coğrafyası olmak üzere, Ortadoğu, İran, Mısır, Balkanlar, Kırım,
Orta Avrupa, Rusya gibi yerler ile şahit olduğu olayları ihtiva etmektedir. Eserde, tarih, coğrafya, musiki,
folklor, etnografya ve mimariyle ilgili pekçok konuda önemli bilgiler yer almaktadır.

XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
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• Bu asırda Sultan I. Ahmed “Bahtî”, Sultan II. Osman “Farisî”, IV. Murad “Muradî” ve IV. Mehmed
ise “Vefayî” mahlasıyla şiirler söylemişlerdir.
• Türk edebiyatının en parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilen bu asırda, birçok şair yetişmiştir. Nitekim bu yüzyılda kaleme alınan şair tezkirelerinden Tezkire-i Rıza’da, Âsım’ın Zübdetü’l-eş’ar’ında
ve XVIII. asrın ilk yirmi yılında yetişen şairleri de eserine alan Safayî Tezkiresi’nde birçok şair hakkında
bilgi verilmiştir.
• Bu asırda, şairlerin yetiştiği edebî muhitler, başta Osmanlı’nın başkenti ve kültürel faaliyetlerin
merkezi İstanbul olmak üzere, Bursa ve Edirne’dir.
• Bu dönemde şairler, geçen asırlara nazaran sosyal ve ekonomik konulara daha fazla eğilmişler,
özellikle çevrelerinde olan hadiseleri gözlemleyerek bunları şiirlerine yansıtmışlardır.
• Nef’î, Nev‘îzade Atayî, Nabî, Sabit gibi şairlerin “sosyal çevre” ile çok fazla meşgul olmaları, bu
dönem şiirinin genel karakterini de belirlemede etkili olmuştur.
• Bu asırda Nef’î ile kaside vadisinde bir hareketlenme görülür. Kaside nazım şeklini kendisinden
önceki şekil, dil, ifade ve üslup özelliklerinden farklı bir tarzda geliştiren Nef ’î, kasidenin nesib ve medhiye bölümlerini geçen asırlara göre kısaltmış ve özellikle fahriye bölümünü genişletmiştir. Hatta nesib
bölümünü tamamen kaldırarak doğrudan fahriye ile başlayan kasideler kaleme alıp Sebk-i Hindî kasideciliğinin temel özelliklerinden olan fahriyeyi ön plana çıkartmıştır.
• Diğer taraftan Nef ’î’’nin en dikkati çeken tarafı, şiirlerinde, özellikle de kasidelerinde âhengi yani
müzikaliteyi başarılı bir şekilde kullanmasıdır.
• Nitekim savaş manzarasının çizildiği bir şiirinde, âhengin yardımıyla ondaki kılıç şakırtılarını ve
kös seslerini duymak ve hissetmek mümkündür. Bu özelliğinden dolayı Nef ’î, özellikle Türk edebiyatında kaside şairi olarak şöhret bulmuştur.
• Bu asırda Nef’î yetkinliği ve derecesinde olmasa da, dil, üslup ve ahenk yönünden başarılı bazı
kasideler kaleme alınmıştır.
• Bu dönemde Sabrî, Nef ’î’nin tarzını devam ettirmesiyle dikkat çeker.
• Gazelin beyit sayısındaki azalma ise dikkat çekmektedir. Sebk-i Hindî’nin de tesiriyle genellikle
beş beyitten oluşan gazeller kaleme alınmıştır. Şeyhülislam Yahya, Şeyhülislam Bahayî, Neşatî, Nailî-i
Kadîm, Fehîm-i Kadîm, Vecdî, İsmetî, Şehrî, Nedîm-i Kadîm, Nabî ve Sabit bu dönemin dikkat çeken
gazel şairleridir.
• Bu dönem mesnevilerinde dikkat çeken en önemli husus, hayata dayalı sosyal konulara yer verilip mahallî unsurların ön plana çıkarılmasıdır. Özellikle şehrengiz, surname, ta‘rifat gibi türlerde, şairlerin
bizzat görüp müşahede ettikleri devrin sosyal ve kültürel manzaraları ile yerli konulara yer verilmesi,
toplum ve hayat tasvirlerinin geniş şekilde yer alması önemli bir yeniliktir.
6

YA

YIN

LA
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• Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin bu asırda siyasî, iktisadî ve içtimaî alandaki olumsuz görüntüsü ve edebiyatta yeni arayışlara yönelme isteği, klasik mesnevi konularının bu dönemde fazla rağbet
görmemesine sebep olmuştur. Bundan dolayı didaktik ve dinî eserlere yoğunluk verilirken, aşk konulu
mesnevilerin gerek sayısında gerekse çeşidinde büyük bir gerileme dikkat çekmektedir. Yine de bu
dönemde Yusuf u Züleyha, Leyla vü Mecnun, Hüsrev ü Şirin, Vamık u Azra, Mihr ü Vefa, Hüsn ü Dil gibi
klasik mesneviler ile Şem‘ ü Pervane, Mantık-ı Esrar ve Gamze vü Dil gibi temsilî eserler yazılmıştır.
• Dönemin mesnevi şairleri arasında Nev’îzade Atayî, Ganizade Nadirî, Faizî, Sîmkeşzade Feyzî,
Azmizade Haletî, Neşatî, Sabit ve Nabî’yi belirtebiliriz.
• Rubai alanında ise, Türk edebiyatının Hayyam’ı olarak nitelendirilen Azmizade Haletî yetişmiştir.
• Şarkı ise bu dönemde Nailî ile başlamış, ancak önemli temsilcilerini XVIII ve XIX. asırlarda yetiştirmiştir.
• XVII. asırda diğerlerinden farklı bir nazire mecmuası ile karşılaşılmaktadır. Budinli Hisalî tarafından derlenen bu mecmuanın diğerlerinden farklılığı şiirlerin sadece matla beyitlerine yer veriliyor
olmasıdır. Bundan dolayı mecmuaya Matali’u’n-nezâ’ir adı verilmiştir. Hisalî’nin kendi matlalarının da
bulunduğu eser, vezinlere ve kafiyelere göre sıralanmıştır.
• XVII. asır Orta Asya Türklüğü için siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel yönden bir gerileme ve çöküş
dönemi olmuştur. Çağatay Türkçesi, bu dönemde İran’dan Çin sınırına kadar uzanan alanda yazı ve
devlet dili olarak kullanılsa da, önemli şair ve yazarlar yetişmemiştir.
• Nitekim Şeybanî sülalesinden Hive Hanlığı zamanında Ebulgazi Bahadır Han, Türk ruhunu yeniden canlandırmak için bir Türk tarihi yazdırmak istemiş, ancak bunu kaleme alacak tarihçi bulunmadığı
için kendisi Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türkî adlı iki önemli eser yazmıştır.
• Bunlardan Şecere-i Terakime, XII. asır Moğol tarihçisi Reşidüddin’in Cami’ü’t-tevarih’inde bulunan Oğuzname’nin diğer 20 Oğuzname ile karşılaştırılıp; Türkmenler arasında anlatılan rivayetlerin
toplanarak bir araya getirilmesiyle yazılmış kısa, ancak önemli bir eserdir. Şecere-i Terakime’de Hindistan’daki Tuğluklar ve Halaçlar ile Horasan Türklerine ait kıymetli rivayetler yer almaktadır. Eserde
kullanılan dil, Nevayî ve Babür ile mükemmeleşen edebî Orta Asya Türkçesinin Özbek Türkçesi ile
birleşmesinden meydana gelmiş bir XVII. asır Orta Asya Türkçesidir. Bu dil klasik Türkçeden daha çok
halk diline yakındır.

T

• Mecma’u’l-havâs isimli tezkire sahibi olan Sadıkî-i Afşar da bu asırda Doğu Türkçesiyle şiir kaleme alan şairlerdendir.
• Farsça şiirlerinin yanında Türkçe şiirleri de bulunan Saib, XVII. asrın en önemli şairidir. Safevilerin son dönemlerinde yaşayan ve Farsça şiirlerinin yanında Türkçe şiirleriyle ön plana çıkan Vaiz-i
Kazvinî, Divanı ve mesnevileri olan Mesihî-i Tebrizî ile Farsça Divan’ında 25 tane Türkçe şiir yer alan
Rahmetî-i Tebrizî de bu dönem şairlerindendir.

KLASİK ÜSLUP VE TEMSİLCİLERİ

MU
RA

• Bu üslup, XV. asır şairlerinden Necatî Bey ile XVI. asır şairlerinden Bakî’nin temsil ettiği şiir anlayışını devam ettiren şairler tarafından sürdürülmüştür.
• Klasik üslubun en belirgin özelliği, şiirselliğe yani âhenge muhtevadan daha fazla önem verilmesidir.
• Bu şiir anlayışında duygu ve lirizmden ziyade, şiir tekniğindeki sağlamlık, dili kullanmadaki yetkinlik, âhenk ve akıcılık önemlidir.
• Atasözü, deyim ve mahallî ifadelerin kullanımına özen gösteren klasik üslup şairleri, şiirlerinde
felsefî düşünce ile tasavvufî manalara fazla yer vermemişler ve şiirlerini oldukça sade bir dille yazmışlardır.
• Şiirlerindeki hâkim tema aşk ve tabiattır. Daha çok gazel nazım şeklini tercih eden klasik üslup
temsilcileri, canlı ve akıcı bir üslup kullanarak şiire doğallık kazandırmışlardır.
• Bu dönemdeki en önemli temsilcisi ise, Türkçeyi kullanmaktaki başarısı, zarif ve ahenkli söyleyişiyle Şeyhülislam Yahya’dır. Diğer temsilcileri ise, Şeyhülislam Bahayî, Ganizade Nadirî, Mezakî, Cevrî,
Riyazî, Tıflî, Rusuhî ve Vecdî’dir.

sebk-i hindÎ VE TEMSİLCİLERİ

• Anadolu dışında oluşup gelişen ve bu dönem şiirini etkileyen bir üslup olan Sebk-i Hindî, Hint
üslubu veya Hint tarzı demektir. Bu üslup, hem İran’dan Hindistan’a giden hem de Hindistan’da yetişip
Farsça yazan şairler tarafından bir Türk devleti olan Babürlülerin hükümdarı Ekber Şah’ın sarayında
başlatılmıştır.
• XVI. asırdan XVIII. asra kadar, yani Örfî-i Şirazî’den Bîdil’e kadar, bu üslubun oluşup gelişmesinde etkili olan şairler, Hint kültürü ve inançlarından, felsefesinden, edebî zevkinden etkilenmişler ve
eserlerinde Hint mistisizmine ait bazı motiflere yer vermişlerdir.
• Özellikle “Din-i İlahî” adıyla yeni ve karma bir inanç sistemi koymaya kalkışan Ekber Şah dönemi
şairlerinden Örfî-i Şirazî, Nazirî-i Nişapurî, Gazalî ve Meşhedî’nin şiirlerinde Hint tesiri açıkça görülür.
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• İran’da doğan, Hindistan’da gelişen ve daha çok Hindistan, Afganistan ve Anadolu’da benimsenen bu tarzın önde gelen şairleri Örfî-i Şirazî, Feyzî-i Hindî, Talib-i Âmulî, Kelim-i Hemedanî, Saib-i
Tebrizî, Şevket-i Buharî ve Bîdil’dir.
• İran edebiyatında ömrü çok kısa süren Sebk-i Hindî, Türk şairlerince çok benimsenmiş ve büyük rağbet görmüştür. Nitekim bu üslubun benimsendiği dönemlerde İran, Hindistan ve Afganistan’da
Türk asıllı hanedanların hüküm sürdüğü ve bu tarzın onlar tarafından desteklendiği görülmektedir. Bu
üslubun önemli temsilcilerinden Şevket-i Buharî, Saib-i Tebrizî ve Bîdil Türk dilli olup da Farsça şiir söyleyenlerdendir.
• Sebk-i Hindî, XVII. asırdan itibaren Türk edebiyatında etkisini göstermeye başlamıştır.
• Türk edebiyatında Sebkî Hindî’nin bu asırdaki en önemli temsilcileri Nef ’î, Fehîm-i Kadîm, Şehrî,
İsmetî, Nailî ve Neşatî’dir.

HİKEMÎ TARZ VE TEMSİLCİLERİ

MAHALLÎ TARZ VE TEMSİLCİLERİ

YA

YIN

• Hikemî Tarz, daha çok Nabî ile özdeşleşmiş olup, “düşünceye dayalı hikmetli söz söyleme” ya da
“varlıkların ve olguların var olma sebeplerini ifade etme” olarak tanımlanabilir.
• Bu asırda “hakîmane şiir söyleme” anlayışının İran’daki temsilcileri, Türk asıllı Şevket-i Buharî ve
Saib-i Tebrizî’dir.
• Nabî de Sâ’ib’in şiirde kullandığı hakîmane tarzı benimseyerek şiirinde kullanmıştır. Nabî böylece
Türk şiirini yeni bir fikir ve hikmet vadisine yöneltmeye çalışmıştır.
• Nabî’den sonra, Ramî, Sabit, Seyyid Vehbî, Talib, Raşid, Samî, Âsım, Münîf, Hamî, Koca Râgıb
Paşa, Haşmet, Fıtnat Hanım, Sünbülzade Vehbî, Sürûrî, Keçecizade İzzet Molla gibi şairler tarafından
devam ettirilen hikemî üslup, genellikle şiir yoluyla öğüt verme; şiirde atasözü, deyim ve hikmetli söz
söyleme seviyesinde kullanılmıştır.

MU
RA

T

• Mahallî tarz, şiirde yerli ve mahallî unsurlara fazlaca yer verme anlayışıdır.
• Nev’îzade Atayî ve Sabit, gerek yerli konu ve malzeme tercihleri bakımından gerekse kullandıkları dil ve söyleyişteki tasarrufları yönünden bu üslubun temsilcileri sayılmaktadır.
• Atayî, tercüme ve taklitten kaçınarak sosyal hayattan aldığı konuları İstanbul Türkçesiyle başarılı
bir şekilde işlemiştir. Özellikle Nefhatü’l-ezhar adlı mesnevisinde bulunan “nefha” ve “destan” başlıklarında yirmi halk hikâyesi ve latifeyle üsluba renk katmış, halk arasında yaygın kıssalarla esere folklorik
bir üslup kazandırmıştır. Atâyî’nin bu üslubu, kendini Sohbetü’l-ebkâr’ında da gösterir.
• Bu üslubun en önemli özelliği, bilindiği gibi önceki dönemlere ait klasik konuların terk edilerek
mahallî konulara ilgi gösterilmesidir. Nitekim Sabit, Zafername adlı mesnevisinin başında “Urup nazm-ı
Leyla vü Mecnuna el / Deliye söz atma sakın vaz gel” diyerek yeni ve farklı konular bulma yönündeki anlayışını dile getirmiştir. Sabit’in Edhem ü Hümâ, Berbername ve Derename adlı mesnevilerinin konuları
da halk hikâyelerine dayanmaktadır.
• Halk edebiyatının en önemli şairleri olarak kabul edilen Karacaoğlan, Gevherî, Âşık Ömer, Kul
Mustafa ve Kâtibî bu dönemde yetişmiştir. Bu dönem halk şiirlerinin bir kısmının dil, üslup ve eda bakımından klasik Türk şiirine yaklaştığı dikkat çekmektedir. Şerîfî ve Âşık Ömer, bu tarz şiirleriyle dikkat
çekmektedir.

TASAVVUFÎ ŞİİR VE TEMSİLCİLERİ

• Şiirlerinde, genellikle eğitici, terbiye edici ve yetiştirici yani didaktik üslubu benimsemişlerdir.
• Tasavvufî konuları okuyucunun anlayacağı açıklıkta ve doğrudan işlemeye gayret etmişlerdir.
Şiirlerindeki samimi ve coşkun üslup ile sade ve basit dil kullanma isteği dikkat çekmektedir.
• Yer yer Arapça ve Farsça kelimeler ile isim ve sıfat tamlamalarına yer verseler de bunlar anlaşılması zor ve karışık değildir. Ancak bazen klasik şairlerin dilini, üslubunu ve edasını hatırlatan kullanımlarla da karşılaşılmaktadır.
• XVII. yüzyılda tasavvufi şiirin en önemli temsilcilerinden biri Elmalılı Ümmî Sinan’dır. Kutbü’lMeani’si ve özellikle Divan’ıyla sufi şiirin önde gelen temsilcileri arasına girmiştir.
• Ümmî Sinan’dan aldığı feyzi İbn Arabî’nin görüşleriyle yorumlayarak tasavvuf edebiyatı içinde
müstesna bir konum erişen Niyazî-i Mısrî de bu yüzyılın ve hatta bütün Türk edebiyatının en lirik sufi şairlerindendir. Niyazî-i Mısrî Divanı’nda sufi şevk ve heyecanının dil ve deyiş zevkiyle bütünleştiği görülür.
• XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Sunullah Gaybî de ilahilerinde hece veznini tercih etmekle
birlikte, birçok şiirini aruz vezniyle de kaleme almıştır.
• Yüzyılın mutasavvıf şairlerinden İsmail Hakkı Bursevî (1653-1725) de bir divan tertip etmiştir.
Bursevî’nin klasik nazım şekilleriyle yazılmış şiirlerinde tasavvufî içerik hâkimdir. Şiirlerinde özellikle dinî
ve tasavvufi tabirlere yer veren İsmail Hakkı Bursevî, Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun olduğu bir dil
kullanmıştır.
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3.

Osmanlı tarihçileri tarafından genellikle
“çözülme asrı” olarak nitelendirilen ve “kemalden zevale” gidişin başlangıcı olarak
kabul edilen yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet yönetimindeki zaaflar
B) Ordunun bozulması

LA

1.

RI

AÇIKLAMALI SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyızyılda görülen istikrarsızlığın neticesinde İstanbul, Anadolu ve bazı eyaletlerde bu durumdan istifade etmek isteyenlerin teşvikleriyle çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir?

C) Maliyenin bozulması

D) Musiki ve edebiyatta yetenekli sanatkârların yetişmemesi

A) XV. yüzyıl

B) XVI. yüzyıl

E) Devlet otoritesinin zayıflaması

YIN

C) XVII. yüzyıl

D) XVIII. yüzyıl

AÇIKLAMA

E) XIX. yüzyıl

Devlet yönetimindeki zaaflar, ordunun ve maliyenin bozulması ve devlet otoritesinin zayıflaması
neticesinde İstanbul, Anadolu ve bazı eyaletlerde
bu durumdan istifade etmek isteyenlerin teşvikiyle
bazı isyanlar çıkmıştır.
YANIT: D

AÇIKLAMA

YA

Osmanlı tarihçileri tarafından genellikle “çözülme
asrı” olarak nitelendirilen ve “kemalden zevale” gidişin başlangıcı olarak kabul edilen XVII. yüzyıl,
Osmanlı tarihinde iktisadi, siyasî, toplumsal ve askeri alanlarda görülen büyük değişikliklerle dikkati çekmektedir.
YANIT: C

XVII. yüzyılda sadarete getirilen sadrazamların sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

MU
RA

A) 61

4.

T

2.

B) 62

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
Osmanlı tahtına çıkan padişahlardan biri değildir?
A) II. Beyazıt
B) I. Ahmed

C) 63

C) II. Osman

D) 64

D) IV. Murad

E) 65

E) IV. Mehmed

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

XVII. yüzyılda sadarete getirilen sadrazamların
sayısı 62’dir.
YANIT: B

II. Beyazıd XVI. yüzyılda Osmanlı tahtına çıkan
padişahlardan biridir. II. Beyazıt (1481-1512) 31
yıl hüküm sürmüştür. XVII. yüzyıl Osmanlı padişahları: I. Ahmed (1603-1617), I. Mustafa (16171618), II. Osmanlı (1618-1622), I. Mustafa (16221623, ikinci kez), IV. Murad (1623-1640), Sultan
İbrahim (1640-1648), IV. Mehmed (1647-1687), II.
Süleyman (1687-1691), II. Ahmed (1691-1695), II.
Mustafa (1695-1703)
YANIT: A
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Aşağıdakilerden hangisi isyancılar tarafından öldürülen ilk padişahtır?

8.

A) II. Ahmed

A) Elmalılı Ümmî Sinan

D) II. Süleyman

C) Sunullah Gaybî

B) Niyazî-i Mısrî

E) I. Mustafa

D) Nabî

E) İsmail Hakkı Bursevî
AÇIKLAMA

Sultanın Hotin Seferi’nde yetersizliğini gördüğü
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp yerine yeni bir ordu kurmayı planlaması isyanın başlamasına neden olmuştur. Sonucunda ise Sultan Osman, isyancılar
tarafından öldürülmüştür. Sultan Osman, isyancılar tarafından öldürülen ilk padişahtır.
YANIT: B

Nabî “Hikemî Tarz”ın temsilcilerinden biridir.
Hikemî Tarz, daha çok Nabî ile özdeşleşmiş olup,
“düşünceye dayalı hikmetli söz söyleme” ya da
“varlıkların ve olguların var olma sebeplerini ifade
etme” olarak tanımlanabilir.
YANIT: D
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
“mahallî tarz”ın en önemli temsilcilerinden
biridir?

YA

9.

1603 tarihinde, III. Mehmed’in ölümü üzerine tahta çıkan padişah aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I. Mustafa

LA

C) IV. Mehmed

RI

B) II. Osman

AÇIKLAMA

6.

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
tasavvufî şiirin en önemli temsilcilerinden
biri değildir?

YIN

5.

A) Nev’îzade Atayî

B) Koca Râgıb Paşa
C) Seyyid Vehbî

B) II. Osman

D) Samî

C) I. Ahmed

E) Âsım

D) II. Mustafa

AÇIKLAMA

E) Sultan İbrahim

7.

10. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda “hakîmane şiir söyleme” anlayışının
İran’daki temsilcilerinden biridir?

MU
RA

AÇIKLAMA

T

Asrın başlarında, 1603 tarihinde, III. Mehmed’in
ölümü üzerine tahta henüz 14 yaşında olan I. Ahmed geçmiş ve 14 sene hüküm sürmüştür.
YANIT: C

Mahallî tarz (mahallîleşme üslubu), şiirde yerli ve
mahallî unsurlara fazlaca yer verme anlayışıdır.
Nev’îzade Atayî ve Sabit gerek yerli konu ve malzeme tecrihleri bakımından gerekse kullandıkları
dil ve söyleyişteki tasarrufları yönünden bu üslubun temsilcileri sayılmaktadır. B, C, D ve E seçeneğindeki şairler “hikemî tarz”ın önemli temsilcilerindendir.
YANIT: A

“Bahtî” mahlasını kullanan Osmanlı sultanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) IV. Murad

A) Nef’î

B) II. Osman

B) Şehrî

C) I. Ahmed

C) Bakî

D) II. Süleyman

D) Şevket-i Buharî

E) IV. Mehmed

E) Nailî
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

XVII. yüzyılda “hakîmane şiir söyleme” anlayışının
İran’daki temsilcileri, Türk asıllı Şevket-i Buharî ve
diğeri ise Saib-i Tebrizî’dir.
YANIT: D

I. Ahmed, “Bahtî” mahlasını kullanan Osmanlı sultanıdır.
YANIT: C
10

14. Devlet felsefesine dair düşüncelerinin bir
özeti, mahiyetinde olan “Düsturü’l-amel
fî Islahi’l-helel” adlı eser aşağıdakilerden
hangisine aittir?

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında Sebkî Hindî’nin bu asırdaki en önemli
temsilcilerinden biri değildir?

C) Fehîm-i Kadîm

E) Nailî

A) Evliya Çelebi

B) Bakî

B) Şeyh Hamdullah

D) Şehrî

C) Dervîş Ali

LA

A) Nef’î

RI

11. Sebk-i Hindî, XVII. asırdan itibaren Türk edebiyatında etkisini göstermeye başlamıştır.

D) Hafız Osman
E) Kâtib Çelebi

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

XVII. yüzyılda Türk edebiyatında Sebkî Hindî’nin
bu yüzyıldaki en önemli temsilcileri Nef’î, Fehîm-i
Kadîm, Şehrî, İsmetî, Nailî ve Neşatî’dir.
YANIT: B

YIN

Kâtib Çelebi’nin devlet felsefesine dair düşüncelerinin bir özeti mahiyetinde olan eser, Kanunî döneminden itibaren başlayan malî ve siyasî bozulmaların düzeltilmesi için bazı tedbirleri ile çözümler önerilmiştir.
YANIT: E

YA

12. Devletin gelir ve giderleri ile askeri ve
mülki teşkilatın gösterildiği ve kanunname niteliğinde olan “Kavanin-i Âl-i Osman
der-Mezamin-i Defter-i Divan” adıl eseri Sultan I. Ahmet’in emriyle yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Kuşçu

B) Ramazan Efendi
C) Aynî Ali Efendi
D) Şeyh Mehmed

AÇIKLAMA

T

E) Edirneli Mehmed Efendi

Aynî Ali Efendi, devletin gelir ve giderleri ile askeri ve mülki teşkilatın gösterildiği ve kanunname niteliğinde olan eserini Sultan I. Ahmed’in emriyle
yazmıştır.
YANIT: C

MU
RA

15. Aşağıdakilerden hangisi Kâtib Çelebi’nin
Arapça yazdığı İslâm dünyasında kendi dönemine kadar her konuda yazılmış
eserler ve bunların yazarları hakkında kısa bilgiler veren büyük bir bibliyografya
sözlüğü hüviyetindeki çok önemli bir çalışmasıdır?

13. Aşağıdakilerden hangisi “hikemî üslubun”
XVII. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden
biri değildir?
A) Şehrî

C) Sabit

E) Samî

A) Mizanü’l-hakk fî ihtiyari’l-ehakk

B) Ramî

B) Keşfü’z-zünun

D) Raşid

C) Düsturü’l-amel fî Islahi’l-helel

D) Tuhfetü’l-kibar fî Esfari’l-bihar
E) Zübeletü’l-eş’ar

AÇIKLAMA

Nabî’den sonra, Ramî, Sabit, Seyyid Vehbî, Talib, Raşid, Samî, Âsım, Münîf, Hamî, Koca Râgıb
Paşa, Hamşet, Fıtnat Hanım, Sünbülzade Vehbî,
Surûrî, Keçecizade İzzet Molla gibi şairler tarafından devam ettirilen hikemî üslup, genellikle şiir yoluyla öğüt verme”, şiirde atasözü, deyim ve hikmetli söz söyleme seviyesinde kullanılmıştır.
YANIT: A

AÇIKLAMA

Kâtib Çelebi’nin Arapça yazdığı Keşfü’z-zünun,
çok önemli bir çalışmadır. Eser, İslâm dünyasında
kendi dönemine kadar her konuda yazılmış eserler ve bunların yazarları hakkında kısa bilgiler veren büyük bibliyografya sözlüğü hüviyetindedir.
YANIT: B
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5.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

RI

A) 1603 tarihinde, III. Mehmed’in ölümü
üzerine tahta 14 yaşında olan I. Ahmed
geçmiştir.

XVII. yüzyıl Osmanlı tarihinin en önemli figürlerinden biri hâline gelen Valide Sultan
aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sultan I. Ahmed yürürlükte olan kanunların hilafına akli dengesi bozuk olan
kardeşi Mustafa’nın hayatına dokunmamıştır.

LA

1.

A) Hatice Tarhan Sultan

C) I. Ahmed tahtta geçtikten sonra 22 sene
hüküm sürmüştür.

B) Hürrem Sultan
C) Kösem Sultan

D) I. Ahmed, kardeşi Mustafa’nın hayatına
dokunmamıştır. Bu tavrı ona, Osmanlı
sultanları içinde kardeş katlini uygulamayan ilk sultan hüviyetini kazandırmıştır.

YIN

D) Mihrişah Sultan
E) Safiye Sultan

E) Saltanatın ilk üç yılında Alman harbi
ile uğraşan I. Ahmed, Kanije ve Estergon kalelerini alıp Zitvatorok Antlaşması
(1606) ile Alman Savaşına son vermiştir.

XVII. yüzyılda ülkenin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ayaklanmaların genel adı, aşağıdakilerden hangisidir?

YA

2.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi I. Ahmed dönemi ile ilgili yanlıştır?

6.

A) Kabaklı İsyanı

B) Yeniçeri İsyanı

Osmanlı Devleti’nde idam edilen ilk şeyhülislam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadızade Mehmed Efendi

C) Babai İsyanları

B) Sadullah Sadi Efendi

D) Patrona İsyanı

C) Ahizade Hüseyin Efendi

E) Celali İsyanları

D) Çatalcalı Ali Efendi

Tarihçiler tarafından “Hâile-i Osmaniyye”
olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

MU
RA

3.

T

E) Hacı Feyzullah Efendi

A) IV. Mehmed’in öldürülmesi

A) Molla Cami

B) I. Ahmed’in öldürülmesi

B) Kâtip Çelebi

C) II. Osman’ın öldürülmesi

C) Üstünavî Mehmed Efendi

D) IV. Murad’ın öldürülmesi

D) Sultan Cihangir

E) II. Osman’ın tahta çıkması

4.

Kadızadeliler hareketi aşağıdakilerden
hangisinin fikirlerinden etkilenmiştir?

E) Birgivi Mehmed Efendi

8.

XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçileri tarafından
nasıl tanımlanır?
A) Bilgi asrı

Osmanlı Devleti’nin “Gerileme Dönemi” sürecinin başlangıcı aşağıdaki hangi antlaşma ile olmuştur?

B) Yenileşme asrı

A) Viyana Antlaşması

D) Parlak asır

C) Pasarofça Antlaşması

C) Aydınlanma asrı

B) Karlofça Antlaşması

E) Çözülme asrı

D) İstanbul Antlaşması

E) Zitvatorok Antlaşması
12

Aşağıdakilerden hangisi “Noel Duret’in
Zic’ini Türkçeye Secencenü’l-eflâk fî Gayeti’lidrâk” adı ile Latinceden Türkçeye tercüme etmiştir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hat sanatının en büyük temsilcileri olarak kabul
edilen Şeyh Hamdullah ekolünü devam
ettiren sanatkârlar arasında yer almaz?

RI

9.

A) Taşköprîzade Kemal Efendi

A) Halid-i Erzurumî

C) Tezkireci Köse İbrahim Efendi

C) Koca Osman Efendi

B) Dervîş Ali

LA

B) Edirneli Mehmed Efendi

D) Ebu Abdullah Muhammed

D) Ağakapılı İsmail

E) Suyolcuzade Mustafa Eyyubî

YIN

E) Ebu Bekir Efendi

10. Ava olan aşırı merakından dolayı “avcı”
olarak da anılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

14. “Şecere-i Terakime” ve “Şecere-i Türkî” adlı
eserler kime aittir?
A) Kâtib Çelebi

A) I. Ahmed

B) Ebulgazi Bahadır Han

B) IV. Mehmed

C) Evliya Çelebi

YA

C) II. Osman

D) Nef’î

D) IV. Murad

E) Bakî

E) III. Mehmed

11. IV. Murad’ın emriyle tefsir, hadis, mantık,
belagat, kelam, geometri ve astronomiden bahseden “Es’ile” isimli eseri aşağıdakilerden hangisi yazmıştır?

15. Aşağıdakilerden hangisi “klasik üslup” ile
ilgili yanlış bir bilgidir?

T

A) Diyarbakırlı Molla Mehmed Çelebi
B) Şeyhülislam Yahya

MU
RA

C) Kadızade Mehmed

D) Şirvanlı Şemseddin İtakî

E) Nefeszade Kâtib İbrahim

A) Bu şiir anlayışında duygu ve lirizmden
ziyade, şiir tekniğindeki sağlamlık, dili
kullanmadaki yetkinlik, âhenk ve akıcılık önemlidir.
B) Klasik üslup şairleri, atasözü, deyim ve
mahallî ifadelerin kullanımına özen göstermişlerdir.

C) Klasik üslup şairleri, şiirlerinde felsefî
düşünce ile tasavvufî manalara fazla yer
vermişler ve şiirlerini oldukça ağır bir dille yazmışlardır.
D) Şiirlerindeki hâkim tema aşk ve tabiattır.

12. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabının
adı yazarı doğru olarak verilmiştir?

E) Daha çok gazel nazım şeklini tercih
eden klasik üslup temsilcileri, canlı ve
akıcı bir üslup kullanarak şiire doğallık
kazandırmışlardır.

A) Mirat’ül Memalik - Seydi Ali Reis
B) Kitab-ı Bahriye - Piri Reis

C) Cihannüma - Kâtib Çelebi

D) Seyehatname - Evliya Çelebi

E) Şecere-i Terakime - Ebulgazi Bahadır
Han
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2.

E

5.

6.

7.

C Tezkireci Köse İbrahim Efendi, Noel
Duret’in Zic’ine Latinceden Türkçeye çevirmiştir.

YA

11. A Diyarbakırlı Molla Mehmed Çelebi, IV.
Murad’ın emriyle tefsir, hadis, mantık,
belagat, kelam geometri ve astronomiden bahseden “Es’ile” isimli eserini yazmıştır.

C II. Osman, isyancılar tarafından tahttan
indirilerek 22 Mayıs 1622 tarihinde feci
şekilde katledilmiştir. Tarihçiler tarafından “Türk tarihinin Kerbela vakası” olarak nitelendirilen bu olay, tarihe “Hâile-i
Osmaniyye” yani Osmanlı trajedisi olarak
geçmiştir.
E

12. C Eser Kâtib Çelebi tarafından yazılmıştır.
Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabı olan Cihannüma’da, daha önce
yazılmış Arapça, Farsça ve Türkçe eserler ile Batılı yazarların coğrafya kitaplarından yararlanılarak dünya coğrafyası
ile ilgili çeşitli tespitlerde bulunulmuştur.

T

4.

9.

10. B Ava olan aşırı merakından dolayı “Avcı Mehmed” olarak da anılan IV.
Mehmed’tir.

XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçileri tarafından “çözülme asrı” olarak tanımlanır.
XVII. yüzyıl, Osmanlı tarihinde iktisadi, siyasi, toplumsal ve askeri alanlarda
görülen büyük değişikliklerle dikkati çekmektedir.

13. C Şeyh
Hamdullah
ekolünü
Halid-i
Erzurumî, Dervîş Ali, Ağakapılı İsmail,
Mustafa Eyyubî ve Hafız Osman temsil
etmektedir.

MU
RA

3.

Ekonomik sistemin bozulmaya başlaması Anadolu’da isyanların çıkmasına zemin hazırlamış, devlet yönetimindeki otorite boşluğu ile İran ve Avusturya ile yapılan savaşlar da bu isyanların yayılmasına neden olmuştur. Ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan ve Celali İsyanları diye isimlendirilen bu ayaklanmaları Kuyucu Murad Paşa ve Tiryaki Hasan Paşa’nın gayretleriyle bastırılmıştır.

LA

C Henüz çocukluk dönemindeki şehzadelerin padişah olmaları neticesinde, idare
özellikle valide sultanların eline geçmiş,
böylece bunlar arasında önüne geçilmez
çeşitli entrikalar ortaya çıkmıştır. “Kadınlar Saltanatı” diye nitelendirilen bu durumun en önemli figürü olarak Kösem Sultan, popüler tarihçiliğin ilgisini daima çekmiştir.

B 1699’da Alman, Polonyalı, Rus, Venedik
ve Osmanlı temsilcilerinin katıldığı sulh
görüşmeleri neticesinde Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. “Gerileme Dönemi” başlangıcı olan bu antlaşma ile Almanya, Polonya, Venedik ve Rusya ile
yapılan uzun süreli savaşlara son verilmiş, Temeşvar hariç, bütün Macaristan
ve Transilvanya Almanya’ya, Mora ve
Dalmaçya’nın önemli bir kısmı Venediklilere, Kamaniçe, Podalya ve Ukrayna Polonyayılara, Azak kalesi ise Ruslara terkedilmiştir.

YIN

1.

8.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

14. B Şeybani sülalesinden Hive Hanlığı zamanında Ebulgazi Bahadır Han, Türk ruhunu yeniden canlandırmak istemiş, ancak bunu kaleme alacak tarihçi bulunmadığı için kendisi “Şecere-i Terakime” ve
“Şecere-i Türkî” adlı iki önemli eser yazmıştır.

C 1603 tarihinde, III. Mehmed’in ölümü
üzerine tahta henüz 14 yaşında olan I.
Ahmed geçmiş ve 22 değil 14 sene hüküm sürmüştür.

C Şeyhülislam Ahızade Hüseyin Efendi’yi
IV. Murad idam ettirmiştir. Bu idamla Ahizade Osmanlı’da idam edilen ilk şeyhülislam olmuştur.

E

15. C Klasik üslup şairleri, şiirlerinde felsefi düşünce ile tasavvufî makamlara fazla yer
vermemişler ve şiirlerini oldukça sade bir
dille yazmışlardır.

Tasavvufu, tekkeleri ve Batınî her türlü
anlayışı reddeden ve bunların mensuplarına aşırı düşmanlık besleyen Kadızadeliler, Birgivi Mehmed Efendi’nin Vasiyetname olarak da anılan Risale-i Birgivi’sini yaygın olarak okumuşlar, Tarikat-ı Muhammediyye adlı eserini ise kendilerine
âdeta bir kanun edinmişlerdir.
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2

ÜNİTE
OSMANLI’DA HAMİLİK VE ŞEYHÜLİSLAM
ŞAİRLER: YAHYA VE BAHAYÎ
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Osmanlı’da sanat üretimlerini kimlerin desteklediğini ve sanata yön veren hamilik kurumunun işleyişini
açıklayabilecek, Şeyhülislam Yahya ve Bahayî’nin bazı şiirlerini açıklayıp şairliklerine ilişkin değerlendirmeler yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

4-5

1-2

• Osmanlı Devleti’nde şeyhülislamlar, ilmî eserleriyle ve kişilikleriyle bulundukları konumda kendilerini kabul ettirmişler; bunun yanında edebî faaliyetlerle şair olarak da şiir dünyasında tanınmışlardır.
• Her biri Osmanlı’da önemli ulema ailelerinden gelen şeyhülislamlar sadece üretici olarak değil
aynı zamanda sanat faaliyetlerinin destekçisi hamiler olarak da Osmanlı sanatına yön vermişlerdir. Bu
konumdaki şeyhülislam şairlerden Yahya ve Bahayî, XVII. yüzyılın önemli şairlerindendir.

OSMANLI SANATINA YÖN VEREN HAMİLİK KURUMU

• Matbaa yaygınlaşıncaya kadar, bugünkü anlamda bir telif sistemi olmadığı için sanatçının üretimini destekleyecek ve sanatı geliştirecek sistemlerden en önemlisinin yöneticilerin sanatçıya sağladığı
imkânlar olduğu söylenebilir.
• Tarihin bütün dönemlerinde, az veya çok, siyasi kurumla sanat arasında yakın bir etkileşimin
varlığı ve siyasi kurumun görevleri arasında, sanatı himaye etme ve desteklemenin de olduğu görülmektedir. Bir toplumun bilgi ve kültür seviyesi ve yöneticilerin kültürel faaliyetler karşısındaki tavrı, sanatın
gelişmesinde veya gerilemesinde çok önemli bir etkendir.
• Devlet yöneticileri, sanatçıları yaptıkları işleri sonraki çağlara aktaracak ve adlarını ölümsüzleştirecek kişiler olarak görürken, sanatçı da bu yolla sanatını rahatça icra edebileceği bir ortam bulmuş olur.
Sanatçıların üretimine her açıdan destek olan kişiye hami denmektedir.
Hami: Osmanlı toplumu gibi sosyal, onur, statü ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda, sanatçının belli bir kültür çerçevesinde sanatını ifade edebilmesine
yardımcı olan kişidir. Batıda patron, mesen gibi isimlerle de anılmaktadır.
• Osmanlı’da devlet-sanat ilişkisini belirleyen en önemli faktör hamilik sistemidir.
• Söz konusu devlet-sanat ilişkisinin hem Doğu hem de Batı dünyasında benzeri yapılanmalarına
özellikle imparatorluk dönemlerinde sıklıkla rastlanır.
• Batı’da aristokrat ailelerin üstlendiği rolü Doğu geleneğinde ve Osmanlı’da büyük ölçüde saray ve
çevresi üstlenmektedir.
• Aristokratlar, sadece sanatı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak şehrin kültürel
hayatının içinde yer alıyorlardı. Strozzi, Corbinelli, Rossi, Medici, Davanzati ve Alessandri gibi dönemin
seçkin aileleri, özellikle 15. yüzyılın ortalarından itibaren, önemli patronlar olarak tanınıyorlardı.
• Osmanlı’da yöneticilerin sanata destek vermelerinin ötesinde, bizzat üretici olarak sanatın içinde
olmaları, koruyuculuk sisteminin Osmanlı’nın son dönemlerine kadar gündemde olmasının en önemli
nedenlerinden biri olarak düşünülmelidir.
• Osmanlı’da sanatçıların, saray adabının her açıdan devamını sağlayan asıl unsuru oluşturmaları,
hamilerinin kendilerine ve sanatlarına verdikleri değer sonucu olmalıdır.
• Saray kültürünün oluşması ve devamı için çok önemli bir role sahip olan nedimlik / musahiplik
makamlarının genellikle şairler arasından seçilmesi bu düşünceyi doğrular görünmektedir.
Nedim / Musahip: Yakın arkadaşlık, dostluk, danışmanlık manasındaki nedimlik/ musahiplik aslında Orta Asya’dan itibaren var olan ama İran Sarayı’nın kurumlaştırıp Selçuklu Devleti’nin benimsediği,
Osmanlı Devleti’nin sürdürdüğü mevkilerdir. Musahiplerin mesafeli ve bilgilendirme, danışmanlık ağırlıklı yakınlıklarına karşılık nedimlik samimi arkadaşlık, eğlenceli dostluk ifade eder.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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• Osmanlı sanatının en belirgin özelliğinin saray tarafından desteklenmesi ve saraya göre şekillenmesi olduğu söylenebilir. Saray ve saraya bağlı yönetici sınıfın sanatın destekleyicileri olmaları,
Osmanlı’da özellikle imparatorluk şekillendikten sonra sanatın her alanında bir Osmanlı saray üslubunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.
• İmparatorluğun genelinde var olan böyle bir üslup hiç kuşkusuz, sanata önem veren ve onu destekleyen saray tarafından oluşturulmuştur. Nitekim buna bağlı olarak Osmanlı başkentleri olan İstanbul,
Bursa ve Edirne en çok şair yetiştiren şehirlerdir. Osmanlı hanedan mensuplarının başta şiir olmak
üzere bilim ve sanatla iç içe olmalarının sebebini yetişme tarzlarında aramak doğru olur.
• Çok küçük yaşlardan itibaren en seçkin hocalarla eğitimlerine başlayan şehzadeler, Türkçenin
yanında Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, Rumca, Sırpça hatta Çağatay Türkçesi gibi dil ve lehçelerden birkaçını öğreniyorlar; tarih, coğrafya, harp sanatı, astroloji, matematik, mantık, kimya gibi pozitif
ilimlerin yanında, avcılık, atıcılık, güreş vb. sportif faaliyetleri de başarıyla icra ediyorlardı.

YIN

ŞEYHÜLİSLAMLIK KURUMU VE ŞEYHÜLİSLAM ŞAİRLER

MU
RA

T

YA

• Sözlükte “yaşlı kimse, reis, bilge” anlamlarındaki şeyh ile İslam kelimesinden oluşan şeyhü’lislam tabiri, İslam dünyasında önde gelen ulema ve sufilere verilen bir şeref unvanı olarak X. yüzyılın
ikinci yarısında ortaya çıkmış, daha sonra “âlimlerin en kıdemlisi, reisi” manasını kazanarak bir unvan
hâlinde kullanılmıştır.
• Şeyhülislamlığın dinî bir müessese hâline gelişi Osmanlılar devrinde gerçekleşmiştir.
• Şeyhülislamların en temel görevi kendilerine sorulan dinî, siyasi ve idari konularda fıkha göre
fetva vermekti.
Fetva: İslam hukukuyla ilgili bir konunun, bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislamca ya da müftüce verilen hüküm, yanıt.
• Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında ilmî eserleriyle ve kişilikleriyle kendilerini kabul ettiren şeyhülislamlar bulundukları konumun gereği olarak kimseye boyun eğmemiş, ilmin yüce konumunu göstermişlerdir. Bu konumdaki bazı isimlerin zaman zaman çeşitli meselelerde mutlak otorite olan sultana karşı
çıktıkları da kaydedilmiştir.
• Molla Güranî’nin Fatih Sultan Mehmed’i sert sözlerle eleştirdiği bilinmektedir. Zenbilli Ali Efendi
ise II. Bayezid’in görüşme talebini reddetmiş, Yavuz Sultan Selim’in idam hükmü verdiği pek çok kimseyi
pervasız müdahaleleriyle kurtarmıştır. Benzer bir olayda da I. Ahmed zamanında İran seferine gitmek
üzere Üsküdar’a geçen Kapıkulu ocaklarının yiyecek yüzünden seferlerinin ertelenmesi kararına Şeyhülislam Sunullah Efendi şiddetle karşı çıkmış ve bu hususta padişahla tartışmıştır.
• İlk zamanlardan XVI. yüzyıla kadar fetva verme işi ve bütün sorumluluğu şeyhülislama aitti ve
müracaat edilen kitaplar şeyhülislamın dairesinde bulunurdu. Ancak bu yüzyıldan itibaren şeyhülislamlar fetva verme işini fetva emini denilen görevlilere bırakmışlardır.
• Şeyhülislamlık, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce Şeriyye ve Evkaf Vekâletine dönüştürülmüştür. 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla da bu vekâlet yerine Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur.
• Köklü ailelere mensup şeyhülislamların sayısı büyük bir yekûn tutmakta, Dürrizadeler, Hoca Sadeddinzadeler ve Mirzazadeler çok sayıda şeyhülislam çıkaran ailelerin başında yer almaktadır.
• Kemal Paşazade (ö. 1534), Hoca Sadeddin (ö. 1599), Zekeriyyazade Yahya Efendi (ö. 1644),
Arif Hikmet Bey (ö. 1859) gibi tanınmış şair, tarihçi, hattat, kültür adamı dışında tezkirelerde ve diğer
biyografik eserlerde adlarına ve eserlerine yer verilen birçok şeyhülislam bulunmaktadır.
• Osmanlı İmparatorluğu’nda toplam 131 şeyhülislam görev yapmış; bunların 44’ü şiirle uğraşmıştır. Bunlar arasında divan sahibi olan şeyhülislamların sayısı ise 15’tir. Divan sahibi şeyhülislamlardan
Kemal Paşazade, Yahya Efendi, Bahayî Efendi (ö. 1654), Esat Efendi (ö. 1752), İshak Efendi (ö. 1734)
ve Ataullah Efendi (ö. 1811) divan şiir geleneğine önemli katkılar sağlamış ve şiirde iz bırakmışlardır.
• Bu isimler arasında özellikle Yahya Efendi, hem kendi döneminin önemli şairleri arasında sayılmış hem de edebiyat tarihlerinde 15. yüzyılda Necati Bey ile başlayan 16. yüzyılda Bakî ile devam
ettirilen üslubun da 17. yüzyıldaki temsilcisi olarak değerlendirilmiştir.

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

• 17. yüzyıl Osmanlı divan edebiyatının en büyük gazel şairlerinden biri olan Şeyhülislam Yahya,
Bayramzade Zekeriyya Efendi’nin büyük oğludur.
• Önemli bir ulema ailesinden gelmektedir. Osmanlı Devleti’nin 27. şeyhülislamı olan ve çok iyi bir
öğrenim gören Yahya Efendi, bu göreve gelmeden önce müderrislik, kadılık ve kazaskerlik görevlerinde
bulundu.
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• Yahya’nın çağdaşı olan Ganizade Nadirî, Nef ’î, Nev’izade Atayî, Sabrî, Fehim-i Kadim, Şeyhülislam Bahayî, Cevrî, Vecdî, Kazasker İsmetî, Nailî, Nedim-i Kadim, Neşatî gibi döneminin önemli
isimleri şairi çeşitli vesilelerle şiirlerinde takdir etmişlerdir. Bunlar arasında özellikle Nef ’î, Nev’izade
Atayî, Sabrî, Cevrî ve Nailî kendisine kaside ve müzeyyel gazeller sunarak Yahya’yı üstad kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Bu isimlerden Ganizade Nadirî şairin bir kasidesini ve Cevrî de bir gazelini tahmis
etmişlerdir.
Tahmis etmek: “Beşleme” anlamında olan tahmis aslında bir muhammesdir. Bir gazelin ya da bir
kasidenin her beyitinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra eklenerek muhammes hâline getirmeğe
“tahmîs etme” ve ortaya çıkan muhammese de tahmis denir.
Müzeyyel gazel: Zeyl kelimesinden gelmektedir ve arttırılmış anlamında kullanılır. Şiirde ise şairin
bazen gazel içinde mahlasını söyledikten sonra birini övmek için şiirine yaptığı eklemedir. Bu şekilde
arttırılarak yazılan gazellere müzeyyel gazel denir.
• Şeyhülislam Bahayî Efendi’nin divanında yer alan iki müzeyyel gazel övgüsünden biri Yahya
Efendi içindir.
• Şeyhülislam Yahya Kanunî devrinden itibaren II. Selim, III. Murat, III. Mehmet, I. Ahmet, I. Mustafa, II. Osman, IV. Murat ve I. İbrahim de dahil olmak üzere sekiz padişah devrini görmüş ve IV. Murat’ın
en parlak devrinde şiirleri rağbet bulmuştur.
• Sadece XVII. yüzyılın değil divan edebiyatının en büyük gazel şairi olarak tanınır.
• Divanında biri tevhid, biri naat olmak üzere 7 kaside, 392 gazel, bir tahmis, on kıta, 17 nazm, beş
rubai, 16 tarih 64 matla ve 1 sakiname olması da onun gazel şairi olarak anılmasını desteklemektedir.
XVIII. yüzyıl şairlerinden Nedim, Yahya’nın bu özelliğini;
“Nef ’î vâdi-i kasâidde suhan-perdâzdır
Olamaz ammâ gazelde Bakî vü Yahyâ gibi”
(Nef ’î kaside alanında söz ustasıdır. Ancak gazelde Bakî ve Yahya gibisi olamaz.)
beytiyle dile getirmiştir.
• Yahya Bey, edebiyat tarihlerinde Necati Bey ile başlayan yerel dilin şiir dili ile ifadesi üslubunu
sonraki yüzyılda devam ettiren Bakî’nin üslup açısından takipçisi ve Nedim’in üslubunun da hazırlayıcısı
olarak gösterilir.
• Şiirlerinde en çok aşk temasının işlendiği görülür. Şair, aşk anlayışını geleneğin içinden ifade
ederken tasavvufun sembolik dilini kullanır. Hayata rintçe bakar. Bu rintçe söyleyiş ve eda modern şairlerin de ilgisini çeker. Bu sayede onun “Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur” türünden mısraları
ve gazelleri antolojilere girmiştir.
• Şeyhülislam Yahya’nın en önemli eseri divanıdır. Şeyhülislâm Yahya Divanı geçen asrın başında
İbnülemin Mahmut Kemal’in sunuşuyla eski harflerle (İstanbul 1334), daha sonra iki kez yeni harferle
basılır.
• Divandan başka Yahya Efendi’nin fetvaları, Kaside-i Bürde’ye yazdığı Arapça tahmisi ve Kemal
Paşazade’den tercüme ettiği Nigaristan adlı bir eseri vardır.
Şiirlerinden Örnekler
Mef ’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
1. Mescidde riyâ-pîşeler etsün ko riyâyı
Meyhâneye gel kim ne riyâ var ne mürâyi
İkiyüzlülüğü huy edinenleri bırak, onlar mescitte ikiyüzlülük etsinler, yalan söylesinler. Sen meyhaneye gel, çünkü burada ne yalan söyleyen ne de ikiyüzlülük yapan var.
2. Ey câm-ı safâ tâlibi bî-hûde uzatma
Cemle bile defn eylediler câm-ı safâyı
Ey zevk, safa, eğlence kadehini isteyen kişi, onu boş yere elde etmeye çalışma. Çünkü neşe, safa
kadehini Cem ile birlikte gömdüler.
3. Redd etmiş idi yâr rakîbi eşiginden
Gelmiş o siyeh-rû yine gördün mi belâyı
Sevgili rakibi kapısından geri çevirmiş ama o kara yüzlü, o rezil yine gelmiş. Gördün mü belayı?
4. Def edemedük ceyş-i gamı say edegördük
Tedbîr ne mümkin boza takdîr-i Hudâyı
Çok gayret etmemize rağmen gam askerini uzaklaştıramadık. Çünkü Allah’ın takdirini hiçbir tedbirin
bozması mümkün değildir.
5. Yahyâ nice âvâre-i aşk olmayayım ben
Dilberse güzel dilse nihâyetde hevâyi
Yahya ben nasıl aşk âvâresi olmayayım çünkü sevgili güzel, gönül ise son derece arzu, istek ve
aşkla doludur.
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• Bahayî Efendi’nin aile kökeni babası yoluyla 16. yüzyılın tanınmış âlimi, tarihçisi ve devlet adamı
olan Hoca Sadeddin Efendi’ye, ondan da Yavuz Selim devrinin aynı şekilde tanınmış şahsiyetlerinden
Hasan Can’a (ö. 1567) çıkmaktadır.
• Bahayî’nin amcalarından Şerif Mehmet (ö. 1615) ve Mehmet Esad Efendiler de devirlerinin şeyhülislamlık makamına kadar yükselmiş iki âlim şahsiyetidir. Bu iki ismin aynı zamanda edebiyatla da
yakın ilişkileri olup Türkçe, Arapça, Farsça şiir yazdıkları söylenir.
• Bahayî’nin babası Aziz Efendi ise birkaç kez Rumeli Kazaskerliği yapmış âlim bir kişidir.
• Azizzade diye de anılan Mehmet Bahayî Efendi’nin baba tarafından gelen sosyal seviyesi anne
tarafında da mevcuttur.
• 16. yüzyılın tanınmış şeyhülislamlarından büyük âlim Ebussuud Efendi (ö. 1574) ve onun Rumeli
Kazaskerliği makamına kadar yükselmiş olan oğlu Mustafa Efendi Bahayî’nin dedeleridir.
• Bahayî Efendi’nin oldukça genç yaşta Davutpaşa Medresesine müderris olarak atandığını biliyoruz. Selanik, Halep, Şam, Edirne ve İstanbul Kadılıklarında bulunmuş olan Bahayî’nin hayatında
sürgünler de olmuştur. Osmanlı Devleti’nin 32. şeyhülislamıdır.
• Bahayî Efendi’nin kültür ve edebiyat tarihimiz açısından en önemli yönü şairliğidir. Şair olarak
Bakî’den Nedim’e giden bir üslup çizgisi içinde yer alır.
• Şeyhülislam Yahya’nın üslubunun etkisinde kaldığı görülmektedir.
• Bahayî mahlasını ona veren şair Yahya’dır. Bahayî’nin Yahya Efendi’ye duyduğu sevgi ve saygıyı onun adına yazdığı övgü dolu müzeyyel gazelde görmek mümkündür.
• Bahayî Efendi’nin şiirleri ancak bir divançe oluşturacak kadardır. Altı kaside, iki küçük mesnevi,
dört kıta, iki tarih kıtası, kırk bir gazel ve on sekiz rubaiden oluşan eserdeki bütün şiirler din dışı konulardadır.
• Eserde tevhid, münacat, naat gibi şiirlere rastlanmaz.
• Bahayî Efendi şairlik ününü gazelleriyle sağlamıştır. Gazellerinin başlıca konusu aşk, sevgi ve
sevgilidir. Bazılarında da hayat, tabiat ve toplum olaylarını bilge bir tavırla değerlendirdiği görülür.
• Bahayî Efendi, kendi devrinin şairleri ve şiir çevrelerinden takdir ve rağbet görmüş bir şairdir.
Nâilî, Nâbî, Neşâtî, Güftî, Cevrî, Nazîm gibi pek çok şair ona kasideler söylemişler, şiirlerine tahmis ve
nazireler yazmışlardır.
• Bahayî âlim ve şairliğinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir hattat ve bestekârdır. Çok güzel hüsn-i
hat örnekleri sergileyen Bahayî, musikiyle de ilgilenmiş ve besteler yapmıştır. Ali Ufkî Bey’in notaya
aldığı “Evc beste” günümüze kadar gelmiş bir eserdir.
Hüsn-i hat: Hüsn-i hat, İslam yazıları için kullanılan bir tabirdir. İslam yazı çeşitlerinin estetik ölçü
ve endişeler içerisinde yazılmasına denir. İslam yazılarını, estetik ölçüler ve endişeler içerisinde yazana
da “hattat” unvanı verilmektedir.
• Şairin divançesi dışında bildiğimiz eseri yoktur; fetvalarının derlenip toplandığı kaynaklarda bilgi
olarak verilmiştir ancak basıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Şiirlerinden Örnekler
Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
1. Dağıtdın hâb-ı nâz-ı yârı ey feryâd neylersin
Edüp fitneyle dünyâyı harâb-âbâd neylersin
Ey feryat, ne yapıyorsun, sevgiliyi naz uykusundan uyandırdın. Böyle bir fitneyle bütün dünyayı
harap edip de ne yapacaksın!
2. Dil-i mecrûhuma rahmeyle kalsın dâm-ı zülfünde
Şikeste-bâl olan murgı edüp âzâd neylersin
Ey sevgili, gönlüm, saçlarının tuzağına kapılıp yaralandı, ona merhamet et de artık o tuzakta kalsın.
Kanadı kırılmış bir kuşu serbest bırakıp da ne olacak?
3. Edersin gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ
Cünûn-ı ehl-i aşk olunca mâder-zâd neylersin
Ey doktor! Gerçi her derde bir çare bulursun ama âşık gibi doğuştan aşk delisi olana ne yapabilirsin?
4. Varup gîsû vü zülf-i yârı biri birine katdın
Yine bir fitne tahrîk eyledin ey bâd neylersin
Ey rüzgâr, ne yaptın biliyor musun? Gidip de sevgilinin saçlarını birbirine kattın! Yine bir fitneyi uyandırdın, neden böyle yapıyorsun?
5. Şehîd-i tîğ-i aşk-ı yârdur ser-cümle-i âlem
Urup şemşîre dest ey gamze-i cellâd neylersin
Ey cellat olan yan bakış, bütün dünya zaten baştanbaşa sevgilinin aşk kılıcının şehididir. Bir de sen
elini kılıca uzatıp da ne yapacaksın!
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AÇIKLAMALI SORULAR

Mehmet Bahiyî Efendi’ye “Bahayî” mahlasını aşağıdakilerden hangisi vermiştir.

A) Nedim

A) Nefî

B) Hüsn-i Hat

C) IV. Murad

D) Hami

LA

1.

Osmanlı toplumu gibi sosyal, onur, statü ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda, sanatçının belli bir kültür çerçevesinde sanatını ifade edebilmesine yardımcı
olan kişilere ne ad verilir?

B) Bakî

C) Bilge

D) Şeyhülislam Yahya

E) Tahmis

YIN

E) II. Osman

RI

3.

AÇIKLAMA

Hami, Osmanlı toplumu gibi sosyal, onur, statü
ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda, sanatçının belli
bir kültür çerçevesinde sanatını ifade edebilmesine yardımcı olan kişidir. Batıda patron, mesen gibi
isimlerle de anılmaktadır.
YANIT: D

AÇIKLAMA

YA

“Bahayî” mahlasını ona veren Şeyhülislam şair
Yahya’dır.
YANIT: D

2.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şeyhülislamlarla ilgili yanlıştır?

4.

T

A) Osmanlı Devleti’nde şeyhülislamlar, ilmî
eserleriyle ve kişilikleriyle bulundukları
konumda kendilerini kabul ettirmişlerdir.

MU
RA

B) Osmanlı İmparatorluğu’nda toplam 175
şeyhülislam görev yapmıştır.

“Yakın arkadaşlık, dostluk, danışmanlık manasındaki” aşağıda verilen hangi kavram
aslında Orta Asya’dan itibaren var olan
ama İran Sarayı’nın kurumlaştırıp Selçuklu Devleti’nin benimsediği, Osmanlı
Devleti’nin sürdüğü mevkilerdir?
A) Hami

B) Mesen

C) Edebî faaliyetlerle şair olarak da şiir dünyasında tanınmışlardır.

C) Nedim

D) Her biri Osmanlı’da önemli ulema ailelerinden gelmektedir.

D) Patron

E) Koruyucu

E) Şeyhülislamlar sadece üretici olarak değil aynı zamanda sanat faaliyetlerinin
destekçisi hamiler olarak da Osmanlı sanatına yön vermişlerdir.

AÇIKLAMA

Yakın arkadaşlık, dostluk, danışmanlık manasındaki nedimlik (musahiplik) aslında, Orta Asyadan
itibaren var olan ama İran Sarayında kurumlaştırıp, Selçuklu Devleti’nin benimsediği, Osmanlı
Devleti’nin sürdüğü mevkidir.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Osmanlı İmparatorluğu’nda 175 değil 131 seyhülislam görev yapmıştır.
YANIT: B
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Aşağıdakilerden
hangisinin
yerine
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce
Şeriyye ve Evkaf Vekâletine dönüştürülen, 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla da bu
vekâlet yerine Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur?

8.

A) Hamilik

AÇIKLAMA

D) 62

C) 44

E) 25

Osmanlı İmparatorluğu’nda göev yapan 44 şeyhülislam şiirle uğraşmıştır.
YANIT: C

D) Şeyhülislamlık

E) Müderrislik

B) 21

RI

A) 39

B) Nedimlik

C) Kadılık

Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan
şeyhülislamlardan kaçı şiirle uğraşmıştır?

LA

5.

Şeyhülislamlık, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında TBMM tarafından önce Şeriyye ve Evkaf
Vekâletine, 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla da bu
vekâlet yerine Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur.
YANIT: D

9.

YIN

AÇIKLAMA

Aşağıdakilerden
hangisi
Osmanlı
İmparatorluğu’nda görev yapan divan sahibi şeyhülislamlardan biri değildir?
A) Kemal Paşazade
B) Yapya Efendi

C) Osman Efendi

YA

6.

I. Ahmed zamanında İran seferine gitmek
üzere Üsküdar’a geçen Kapıkulu ocaklarının yiyecek yüzünden seferlerinin ertelenmesi kararına şiddetle karşı çıkan ve bu
hususta padişahla tartışan şeyhülislam
aşağıdakilerden hangisidir?

D) Esat Efendi

E) Ataullah Efendi

AÇIKLAMA

Divan sahibi Şeyhülislamlardan Kemal Paşazade, Yahya Efendi, Bahayî Efendi, Esat Efedi, İshak Efendi ve Ataullah Efendi divan şiir geleneğine önemli katkılar sağlamış ve şiirde iz bırakmışlardır. Osman Efendi’nin divanı yoktur.
YANIT: C

A) İshak Efendi
B) Esat Efendi

C) Zenbilli Ali Efendi

MU
RA

E) Sunullah Efendi

T

D) Zekeriyyazade Yahya Efendi

AÇIKLAMA

10. Aşağıdakilerden hangisi hem kendi döneminin önemli şairleri arasında sayılmış
hem de edebiyat tarihlerinde 15. yüzyılda
Necati Bey ile başlayan 16. yüzyılda Bakî
ile devam ettirilen üslubun da 17. yüzyıldaki temsilcisi olarak değerlendirilmiştir?

I. Ahmed zamanında İran seferine gitmek üzere
Üsküdar’a geçen Kapıkulu ocaklarının yiyecek yüzünden seferlerinin ertelenmesi kararına Şeyhülislam Sunulllah Efendi şiddetle karış çıkmış ve bu
hususta padişahla tartışmıştır.
YANIT: E

7.

A) İshak Efendi
B) Esat Efendi

C) Yahya Efendi

D) Bahayî Efendi

Osmanlı İmparatorluğu’nda toplam kaç
şeyhülislam görev yapmıştır?
A) 131

D) 185

B) 132

E) 205

E) Kemal Paşazade

C) 133

AÇIKLAMA

Yahya Efendi, hem kendi döneminin önemli şairleri arasında sayılmış hem de edebiyat tarihlerinde
15. yüzyılda Necati Bey ile başlayan 16. yüzyılda
Bakî ile devam ettirilen üslubun da 17. yüzyıldaki
temsilcisi olarak değerlendirilmiştir.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Osmanlı İmparatorluğu’nda toplam 131 şeyhülislam görev yapmıştır.
YANIT: A
20

D) 18

B) 7

E) 36

C) 12

A) Nef’î

B) Nev’izade Atayî
C) Sabrî

AÇIKLAMA

D) Cevrî

Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan şeyhülislamlar arasında divan sahibi olan şeyhülislamların sayısı 15’tir.
YANIT: A

E) Fuzulî
AÇIKLAMA

YIN

Nef’î, Nev’izade Atayî, Sabrî, Cevrî ve Nailî kendisine kaside ve müzeyyel gazeller sunarak
Yahya’yı üstad olarak kabul ettiklerini belirtmişlerdir.
YANIT: E

B) Yahya Efendi

C) Sunullah Efendi
D) Ataullah Efendi

YA

12. 17. yüzyıl Osmanlı divan edebiyatının en
büyük gazel şairlerinden biri olan ve Bayramzade Zekeriyya Efendi’nin büyük oğlu olan şeyhülislam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahayî Efendi

LA

A) 15

14. Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam
Yahya’ya kaside ve müzeyyel gazeller sunarak onu üstad kabul ettiklerini belirtenlerden biri değildir?

RI

11. Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan
şeyhülislamlar arasında divan sahibi olan
şeyhülislamlarının sayısı kaçtır?

E) Esat Efendi
AÇIKLAMA

15. Şeyhülislam Yahya, “Nigaristan” adlı eserini kimden tercüme etmiştir?

MU
RA

T

17. yüzyıl Osmanlı divan edebiyatının en büyük
gazel şairlerinden biri olan Şeyhülislam Yahya,
Bayramzade Zekeriyya Efendi’nin büyük oğludur.
YANIT: B

A) Şeyhülislam Bahayî
B) Hoca Sadettin

C) Kemal Paşazade

D) Ebu Saidzade Feyzullah
E) Esad Efendi

13. Osmanlı Devleti’nin 27. şeyhülislamı aşağıdakilerden hangisidir?

AÇIKLAMA

A) Zenbilli Ali Efendi

Şeyhüislam Yahya “Nigaristan” adlı eserini Kemal
Paşazade’den tercüme etmiştir.
YANIT: C

B) Bahayî Efendi

C) Kemal Paşazade
D) İshak Efendi

E) Yahya Efendi

AÇIKLAMA

Osmanlı Devleti’nin 27. şeyhülislamı olan ve çok
iyi öğrenim yapan Yahya Efendi, bu göreve gelmeden önce müderrislik, kadılık ve kazaskerlik görevlerinde bulunmuştur.
YANIT: E
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi
Yahya’ya ait değildir?

RI

A) Fetvalar

B) Niyaznâme

C) Kaside-i Bürde Arapça Tahmisi

Şeyhülislam Yahya’nın en önemli eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

D) Nigaristan

B) Fetvalar

C) Arapça Tahmis
D) Nigaristan
E) Sakiname

5.

LA

E) Şeyhülislâm Yahya Divanı

A) Divan

Şeyhülislam Yahya Arapça Tahmisini
hangi esere yazmıştır?

YIN

1.

Şeyhülislam

A) Bahayî Divançesi
B) Sakinâme

C) Kaside-i Bürde

2.

YA

D) Niyaznâme

E) Siham-i Kaza

“Şeyhülislâm Yahya Divanı” aşağıdakilerden hangisi tarafından basılır?
A) Nevizâde Atayî

B) İbnülemin Mahmut Kemal
C) Filiz Kılıç

6.

D) Osman Hovata

E) Abdülbaki Gölpınarlı

T

A) Yahya Efendi

MU
RA

3.

Osmanlı Devleti’nin 32. şeyhülislamı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Bahayî Efendi

C) Sunullah Efendi

D) Kemal Paşazade
E) İshak Efendi

I. Şiirlerinde en çok aşk temasının işlendiği
görülür.

II. Şair, aşk anlayışını geleneğin içinden ifade ederken tasavvufun sembolik dilini
kullanır.

7.

I. Oldukça genç yaşta Davutpaşa Medresesine müderris olarak atanmıştır.

II. Selanik, Halep, Şam, Edirne ve İstanbul
Kadılıklarında bulunmuştur.

III. Hayata rintçe bakar. Bu rintçe söyleyiş ve
eda modern şairlerin de ilgisini çeker.

III. Hayatında sürgünler de olmuştur.

Yukarıda sözü edilen özelliklerinden hangisi/hangileri Şeyhülislam Yahya için
doğrudur?

Yukarıda sözü edilen sanatkâr aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I

A) Şeyhülislam Yahya Efendi

B) Yalnız II

B) Şeyhülislam Ataullah Efendi

C) I ve II

C) Şeyhülislam Bahayi Efendi

D) II ve III

D) Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi

E) I, II ve III

E) Şeyhülislam Esat Efendi
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8.

12. “Def edemedik ceyş-i gamı say edegördük

Şeyhülislam Bahayî, aşağıdakilerden
hangisinden etkilenmiştir?

Tedbîr ne mümkin boza takdîr-i Hudâyı”

Yukarıdaki beyitin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzulî

RI

B) Nâilî

A) Ey zevk, safa, eğlence kadehini isteyen
kişi, onu boş yere elde etmeye çalışma.
Çünkü neşe, safa kadehini Cem ile birlikte gömdüler.

C) Güftî

D) Nazîm

9.

LA

E) Şeyhülislam Yahya

B) Çok gayret etmemize rağmen gam askerlerini
uzaklaştıramadık.
Çünkü
Allah’ın takdirini hiçbir tedbirin bozması
mümkün değildir.

I. Şiirleri ancak bir divançe oluşturacak kadardır.

II. Bütün şiirleri din dışı konulardandır.

YIN

C) Senin gözlerinin ancak bir tatar sihirbazında görülebilen o bakışları, Bahayî’nin
kan dolu gönlünün kanını döktü, tüketti.

III. Şairlik ününü gazalleriyle sağlamıştır.

IV. Gazellerinin başlıca konusu aşk, sevgi
ve sevgilidir. Bazılarında da hayat, tabiat ve toplum olaylarını bilgi bir tavırla değerlendirdiği görülür.

D) Ey şen ve nazlı güzel, gözün yine bir av
görmüşe benziyor; zira kırlara, köşelere
doğru o bakışların boşa değildir.

Yukarıda sözü edilen sanatkâr aşağıdakilerden hangisidir?
B) Şeyhülislam Yahya
C) Bakî

D) Fuzulî

YA

A) Şeyhülislam Bahayî

E) Ey ceylan gözlü güzel, kaçamak bakışlarla başka taraflara o göz atışın insanda
sabır mı bırakır, güç mü?

E) Nedim

13. Şeyhülislamların en temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi Necati Bey ile
başlayan yerel dilin şiir dili ile ifadesi üslubunun sonraki yüzyılda devam ettiren Bakî’nin üslup açısından takipçisi ve
Nedim’in üslubunun da hazırlayıcısı olarak görülür?

MU
RA

T

A) Hamilik yapmak
B) Fetva vermek

C) Nedimlik yapmak

D) Bilge insan olmak

E) Medreseleri denetlemek

A) Şeyhülislam Yahya

B) Şeyhülislam Bahayî
C) Atayî

D) Cevrî

14. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni devrinden itibaren II. Selim, III. Murat, III. Mehmet, I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, IV.
Murat ve I. İbrahim de dahil olmak üzere sekiz padişah devrini görmüş ve IV.
Murad’ın en parlak devrinde şiirleri rağbet bulunmuş, sadece XVII. yüzyılın değil divan edebiyatının en büyük gazel
şair olarak tanınır?

E) Nef’î

11. “Nef’î vâdi-i kasâidde sunan-perdâzdır

Olamaz ammâ gazelde Bakî vü Yahyâ gibi”

Yukarıda verilen beyit aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Nef’î
B) Bakî

A) Şeyhülislam Bahayî

D) Nailî

C) Şeyhülislam Yahya

B) Şeyhülilam Sunullah Efendi

C) Nedim

D) Şeyhülislam Kemal Paşazade

E) Atayî

E) Şeyhülislam İshak Efendi
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olunca

6.

B Bahayî Efendi, Osmanlı Devleti’nin 32.
şeyhülislamıdır.

7.

C Soruda sözü edilen özellikler Şeyhülislam Bahayî’ye aittir.

8.

E

mâder-zâd

Yukarıdaki beyitin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ey feryat, ne yapıyorsun, sevgiliyi naz
uykusundan uyandırdın. Böyle bir fitneyle bütün dünyayı harap edip de ne yapacaksın!

B) Ey sevgili, gönlüm, saçlarının tuzağına
kapılıp yaralandı, ona merhamet et de
artık o tuzakta kalsın. Kanadı kırılmış bir
kuşu serbest bırakıp da ne olacak?
C) Ey doktor! Gerçi her derde bir çare bulursun ama âşık gibi doğuştan aşk delisi
olana ne yapabilirsin?

9.

D) Ey rüzgar, ne yaptın biliyor musun? Gidip de sevgilinin saçlarını birbirine kattın?

RI

aşk

C Şeyhülislam Yahya, Arapça Tahmisini
“Kaside-i Bürde”ye yazmıştır.

LA

Cünûn-ı ehl-i
neylersin”

5.

Şair olarak Bakî’den Nedim’e giden bir
üslup çizgisi içinde yer alır. Şeyhülislam
Yahya’nın üslubunun etkisinde kaldığı
görülmektedir.

YIN

15. “Edersin gerçi her derde tabîbim bir devâ
ammâ

A Soruda sözü edilen özelilkler Şeyhülislam Bahayî’ye aittir.

YA

10. A Şeyhülislam Yahya, edebiyat tarihlerinde
Necati Bey ile başlayan yerel dili şiir dili
ifadesi üslubunu sonraki yüzyılda devam
ettiren Bakî’nin üslup açısından takipçisi ve Nedim’in üslubunun da hazırlayıcısı
olarak gösterilir.

E) Ey cellat olan yan bakış, bütün dünya
zaten baştanbaşa sevgilinin aşk kılıcının
şehridir. Bir desen elini kılıca uzatıp da
ne yapacaksın!

11. C Soruda verilen beyit Nedim’e aittir.
12. B Beyitin dilinin çevirisi şu şekildedir: Çok
gayret etmemize rağmen gam askerlerini
uzaklaştıramadık. Çünkü Allah’ın takdirini hiçbir tedbirin bozması mümkün değildir.

1.

2.

3.

4.

MU
RA

T

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

13. B Şeyhülislamların en temel görevi kendilerine sorulan dinî, siyasî ve idari konularda fıkha göre fetva vermektir.

A Şeyhülislam Yahya’nın en önemli eseri
divanıdır.

B “Şeyhülislâm Yahya Divanı” İbnülemin
Mahmut Kemal’in sunuşuyla eski harflerle (İstanbul 1334), daha sonra iki kez yani harflerle basılır.

14. C Soruda
sözü
Yahya’dır.

edilen

Şeyhülislam

15. C Beyitin dilinin çevirisi şu şekildedir: Ey
doktor! Gerçi her derde bir çare bulursun
ama âşık gibi doğuştan aşk delisi olana
ne yapabilirsin?

E Şeyhülislam Yahya için verilen ifadelerin
tümü doğrudur.

B Divandan başka Yahya Efendi’nin fetvaları, Kaside-i Bürde’ye yazdığı Arapça tahmisi ve Kemal Paşazade’den tercüme ettiği Nigaristan adlı eseri vardır.
Niyaznâme Şeyhülislam Bahayi’ye ait bir
mesnevidir.
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3

ÜNİTE
XVII. YÜZYILDA YENİLİK ARAYIŞLARI VE NEFÎ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; XVII. yüzyıldaki yenilik arayışları içinde Nef’i’nin yerini belirleyebilecek, Nefî’yi ve eserlerini tanıyabilecek,
Nefî’nin şairliğine dair değerlendirmeler yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

4-5

1-2

• Divan şiiri geleneği içinde yenilik arayışları hep üslup düzeyinde olmuştur.
• Kişisel arayışların ilk somut örneği olan Türkî-i basit, devir üslubu içinde diğer şairler tarafından
sadelik düzeyinde algılanmıştır.
• Fars şiirinin ustalarına benzeme çabalarının yanı sıra yerlilik arzusunun doğal sonucu olan bazı
arayışlar, üslup kategorilerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
• Rumelili şairlerin divan şiirine getirdikleri duyarlık ile Osmanlı coğrafyasının doğusunda yetişen
şairlerin saray çevresindeki şairlerden ayrılan üslup anlayışları, divan edebiyatının doğal seyri içerisinde
ortaya çıkan ve kendi doğasının havasını taşıyan arayışlardır.
• XVI. yüzyılda, özellikle Kanunî döneminde biçim ve içeriğiyle klasik bir yapıya kavuşan divan
edebiyatı, XVII. yüzyılda da bazı yenilik arayışlarıyla varlığını sürdürür.
• Sebk-i Hindî, dönemin şairlerinin eserlerinde belirginleşen hayal inceliği, terkipli söyleyişlere dayalı özellikleriyle bu üslubun temsilcisi olmayan şairleri de etkiler.
• Sebk-i Hindî’nin XVII. yüzyıldaki temsilcilerinin genellikle toplumun orta sınıfından ve Mevlevilik
paydasında buluşan şairlerden oluşması Mesnevi’yi belirleyici konuma getirir.
• Mesnevi ve Divan-ı Kebir, hint üslubunun temsilcisi konumundaki şairlerin mistik eğilimlerini beslemiş olabilir.
• XVII. yüzyıla kadar kuralları iyice belirginleşip gelenekselleşen nazım şekillerinin kullanımında
yeni arayışlar ve yönelişler dikkati çeker.

NEFÎ

• Nefî, tahminen 1572’de Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesinde dünyaya geldi.
• Adı, Ömer; ilk kullandığı mahlası “zararlı, zarara ait” anlamındaki Darrî’dir. Gelibolulu Mustafa Âlî,
Erzurum defterdarlığı sırasında tanıştığı şaire, Nefî (yararlı, faydaya ait) mahlasını verdi.
• Birbirinin tam zıttı olan iki mahlas arasındaki gelgitler, Ömer Nefî’nin hayatını biçimlendirdi.
• III. Murat ve III. Mehmet döneminde Erzurum medreselerinde tahsil ve terbiyesini tamamladı.
• Daha aile çevresinde otoriteyle çatışan şair, yetiştiği döneme kadar Osmanlı kültür ve sanatında
çok da etkili olmayan Erzurum’daki muhitlerde Darrî mahlasıyla söylediği şiirlerle dikkat çekmeye başladı.
• Devrin sultanlarına, bürokrat ve devlet adamlarına kasideler sundu.
• I. Mustafa (1617-1618; 1622-1623), II. Osman (1618-1622) dönemlerinde şiir söylemiş olmasına
rağmen şöhretinin zirvesine IV. Murat (1623-1640) zamanında ulaştı.
• Nefî övgüleri kadar, hatta daha fazla, yergileriyle şiir çevrelerini meşgul etmeye başladı. Hicivleri
hayatına mal oldu.
• Tam olarak tarihi ve sebebi bilinmemekle birlikte, büyük olasılıkla 1635 yılının Ocak ayında IV.
Murat’ın emri veya izniyle idam edilen şairin cesedinin denize atıldığı rivayet edilir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Şairliği

RI

• XVI. yüzyılda biçim ve içeriğiyle sistemli bir yapıya kavuşan klasik anlayış, daha sonraki dönemlerde de temsilcilerini bularak devam eder.
• Nedîm’in isabetli bir biçimde belirttiği gibi kaside tarzının ustası olarak Nefî görülür:
Nef’î vâdî-i kasâidde suhan-perdâzdur.
Olamaz amma gazelde Bâkî vü Yahyâ gibi.

LA

• Nefî, kaside nazım şeklinde ulaştığı söyleyiş ve anlatım ustalığıyla çağdaşlarını olduğu kadar
kendisinden sonra gelenleri de etkilemiştir. Öyle ki ondan sonra kaside söyleyen her şair Nefî’ Divanı’nı,
hicve neyledenler de Siham-ı Kaza’yı dikkate almak zorunda kalmıştır.

• Nefî Divanı’nda 62 kaside yer alır. Divan şiirinin en büyük kaside ustası, övgü ve yergi şairi olarak tanınan Nefî, aslında tam bir mizaç adamıdır.

YIN

• Şiir diline medhiye (övme), fahriye (övünme) ve hicviye (yergi) biçiminde yansıyan şairlik kabiliyeti,
esas itibariyle onun otoriteyle çatışma ve güçlü benlik duygusuyla ilişkilidir. Şiirlerinde hemen her şey
«ben» üzerine kurulmuştur.

• Siham-ı Kaza’da başta babası olmak üzere geleneğin kabulleri gereğince övülmesi beklenilen
kişileri yermiştir.

YA

• Hicivlerinde yer yer argo ve küfür kullanan Nefî, özellikle saygı duyduğu kişilerle manzum
şakalaşmalarında söz oyunlarına başvurmuş ve bu tarz şiirleriyle sözlü kültür ortamlarında anılacak
güzel örnekler vermiştir.
• Övgülerinde ve yergilerinde kaside formunun kurallarını altüst ederek şiirin merkezine kendini
yerleştirmiştir.

• Divan şiiri geleneği içinde müzeyyel gazel söyleme eğilimi XVII. yüzyılda yaygınlaşmış ve bu tarz
gazellere Şeyhülislam Yahya’dan sonra en çok Nefî itibar etmiştir.

• XVII. yüzyılda kendisine en fazla müzeyyel gazel yazılan kişi IV. Murat ve onun için en çok müzeyyel gazel söyleyen şair ise Nefî’dir.
• XVII. yüzyılda kendisine en fazla müzeyyel gazel yazılan kişi IV. Murat ve onun için en çok müzeyyel gazel söyleyen şair ise Nefî’dir.

MU
RA

T

• Nefî şiirde ses unsuruna önem veren, dilin musikisini yakalayabilen şairlerdendir. Bilhassa gazellerindeki ritmik akışkanlık ve şiirini idare eden musiki, devrin atmosferi içinde fark edilmekle kalmamış,
daha sonra da onun hakkında söz söyleme gereği duyanlarca vurgulanmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Nefî ve Nedim için “ikisi de baştan başa ses ve edadır” diyerek işaret ettiği bu husus, müstakil çalışmalara konu olmuştur.
• Nefî, az sayıda gazel söylemiş olmasına karşın gazel şairi olarak da çağdaşlarını ve kendinden
sonra yetişen şairleri etkilemiştir. Ele aldığı konulardan biçim tercihlerine kadar geleneğe uymakla birlikte zaman zaman geleneğin imkânlarını zorlar.
• Nefî, Hint üslubunun etkisiyle mübalağa sanatını şiir anlayışının merkezine yerleştirir. Şair, her
ne kadar Hint üslubunun tam bir temsilcisi sayılmasa da bu tarzın en büyük ustası Nailî tarafından
övülmüştür. Nailî, bir müzeyyel gazelin imkânları çerçevesinde Nefî’yi överken şiirin başlığında onu
sultanu’ş-Şuara (=Şairler Sultanı) olarak takdim eder.

• Nefî’nin şiirlerine işleyen Mevlana sevgisi ve özellikle Türkçe Divanı’nda birkaç örnekle yetindiği
halde Farsça Divanı’nda ciddi bir yer tutan rubailerindeki bilgece söyleyişler, mistik şiirin peşinde olanların dikkatini çekmiştir.
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Eserleri

➣➣ Nefî edebiyatımızın iki dilli ve sivri dilli şairlerindendir.

RI

➣➣ Türkçe şiirleriyle şöhretin zirvesine ulaşan şair, Farsça Divan tertip ederek bu alanda da iddialı
olduğunu gösterir.
Türkçe Divan
• Nefî’nin en önemli eseridir.

LA

• Kahire’de ve İstanbul’da eski harflerle basılmış, çeşitli antolojilere Nefî Divanı’ndan örnekler alınmıştır.

• Atatürk Üniversitesi’nde eserin tam metni doktora tezi olarak hazırlanmış ve popüler neşri yapılmıştır.
• Birkaç kez Nefî Divanı’ndan seçmeler yapılmış ve yayımlanmıştır.

YIN

Farsça Divan

• Fazla hacimli bir eser değildir. Şairin rubailerini (171 adet) ve “Tuhfetü’l-Uşşak” başlıklı uzun bir
mazumesini (97 beyit) ihtiva etmesi bakımından önemlidir.
• Diğer nazım biçimleriyle de yazılmış az sayıda şiir içermektedir.

• Mehmet Atalay tarafından doktora tezi hazırlanmış, eski harfli metni yayımlanmıştır.

YA

Siham-ı Kaza
• Nefî’nin en ünlü eseridir.
• Hicivlerinin bir araya getirildiği bu eserde, hicvin ve mizahın bütün çeşitlerine örnek bulunabîlir.
• Latifelerden küfürlere, imalardan ithamlara kadar her düzeyde hicviye ihtiva eden bu eser, şairin
eleştiri oklarının hedefi olan babasını, devrin bürokratlarını, şairlerini ve din adamlarını ortak paydada
buluşturur.
• Tam metni ilk defa Metin Akkuş tarafından yayımlanmıştır

NEFÎ’NİN ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER

MU
RA

T

DER MEDH-İ ESBÂN-I SULTÂN MURÂD HÂN
(Sultan Murat’ın Atlarının Övgüsü)
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün
Bârekallâh zihî rahş-ı hümâyûn-sîmâ
Ki komuş nâmını sultân-ı cihân Bâd-ı Sabâ
Allah bağışlasın, ne mübarek yüzlü at ki cihanın sultanı onun adını Bâd-ı Sabâ koymuş.
Beğenilen, arzu edilen varlıkları nazardan korumak için “maşallah ve barekallah” gibi kalıplaşmış
dua sözcükleri günlük konuşma dilinde sıkça kullanılır. Nefî de “barekallah” ibaresiyle başladığı kasidesinde IV. Murat’ın Bâd-ı Sabâ adını verdiği atının güzelliği karşısında hayranlık duyguları içinde
olduğunu sezdirmektedir. Padişahın atları içinden Bâd-ı Sabâ’yı ilk başta anarak divan şiirinin bu terkip
etrafında oluşan hayallerini devreye sokmak niyetindedir. Bâd-ı sabâ (sabah rüzgârı, seher yeli) halk ve
divan şiirinde sevgiliyle âşık arasında postacı, gül ile bülbül arasında iletişimi ve etkileşimi sağlayan doğa unsuru olarak geçer. Padişahın atına bu adı vermesi, sözün şiirselliği kadar atın ataklığıyla da ilgilidir.
Ne Sabâ sâ’ika dersem yaraşur sür‘atde
Ki segirdürken ana sâyesi olmaz hem-pâ
Saba neymiş, süratte (ona) yıldırım desem yaraşır. Çünkü koşarken ona gölgesi (bile) eşlik edemez.
Şair, ilk beyitte padişahın verdiği adın şiirselliğine itimat ederek kullandığı ‘bâd-ı sabâ’ terkibinin çağrışımından ikinci beyitte vazgeçmiş gibi görünerek atın ataklığını vurgulamak niyetindedir. Rücu sanatını
kullandığı bu beyitte, atın çabukluğunu belirginleştirmek için sabâ yerine sâika (yıldırım) adını önerir.
Sonra abartılı bir biçimde, bu ata gölgesinin bile yetişemediğini söyler. Oysa herhangi bir nesnenin veya
canlının gölgesinin önde veya arkada olması kendisiyle ilgili değil, güneşin konumuyla ilgilidir.
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YA

YIN

LA

RI

Bırakur anı dahi sâyesi gibi yolda
Olsa ger şâtır-ı endîşe ile pâ-der-pâ
Eğer düşünce postacısı ile aynı hizada yarışa başlasa onu da gölgesi gibi yarı yolda bırakır. Sabah
rüzgârının, yıldırımın ve dahi kendi gölgesinin bile yetişemediği bu at, düşünme hızından da ataktır.
Gölgesi gibi onu da yarı yolda bırakır. Düşünceyi yalın olarak vermek yerine şair, onu şâtıra (büyük bir
kimsenin atının yanında gitmekle görevli ağa) benzetmek suretiyle metnin bağlamına uygun bir tercihte
bulunur. Padişah, vezir ve sadrazamların şatırlarına peyk veya pervane de denir. Padişah şatırları,
hassa şatırları olarak adlandırılır.
Düşmeden sâyesi hâk üzre eder âlemi tayy
Sehv ile râkibi gösterse inâna irhâ
Eğer binicisi yanlışlıkla dizginini gevşetse gölgesi toprağa düşmeden dünyayı dolaşır.
Gerçi bu atın binicisi son derece ustadır. Bu denli hızlı koşan atın binicisi de IV. Murat gibi usta
olmak zorundadır. Tayy kelimesini, sözlükte karşılığı olan atlamak, üzerinden geçmek anlamı da beyte
uygun düşmekle beraber sufilerin dilinde kazandığı tayy-ı mekân (=mekânı atlarcasına geçmek) manasını da çağrıştıracak biçimde kullanır. Şair, tayy kelimesiyle bir sonraki beyitte sözünü edeceği Tayyâr
adlı at için anlamsal bağ oluşturmaktadır.
Kuş yetişmez der idim olmasa Tayyâr eger
Eremez gerdine zîrâ ki ne sarsar ne sabâ
Eğer uçma kabiliyeti olmasa kuş ona yetişemez derdim. Zira onun tozuna ne fırtına ne de rüzgâr
erişebilir.
Şair, Tayyar’a uçma kabiliyeti yakıştırmıştır. Ona kuş yetişemez. Hatta koşarken yerden toynaklarıyla kaldırdığı toza fırtına ve rüzgâr bile erişemez. Şair, bu beyitte “tayyâr” sözcüğünü hem sözlük
anlamıyla hem de padişahın atlarından birinin adı olarak tevriyeli kullanmıştır. Tayyar kelimesi, aynı
zamanda Hz. Ali’nin kardeşi Cafer-i Tayyar’ı da hatırlatır. Kuş sözcüğü de uçuş hızı bakımından “sarsar”
ve “sabâ” ile karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır.
Nice tayyâr o sebük-pây-ı cihân-peymâ kim
Ana hem-seyr olamaz hiç ne ankâ ne hümâ

O dünyayı dolaşan çevik ayaklı öylesine bir Tayyar ki ona ne anka ne de hüma kuşu eşlik edebilir.

MU
RA

T

Şair bu beyitte padişahın atını kanatlı hayvanlarla mukayese ederek atın daha süratli olduğunu
abartılı biçimde anlatmaya devam eder. Anka ve hüma, uçuş kabiliyetleriyle birlikte temsil ettikleri mitolojik özelliklerle şiirde ve mimaride figür olarak yer alırlar. Burada da bütün özelliklerine denk düşecek
biçimde, padişahın atıyla karşılaştırılırlar.
O Celâlî Yağızı da ne kadar çâpükdür

Ki olurken ana meydân-ı cihân teng-fezâ

O Celali Yağızı da ne kadar hızlıdır ki uçsuz bucaksız dünya meydanı ona dar olurken...

Bu beyitteki söz dizimi Celali Yağızı’nın hızı hususunda şairin şaşkınlığını ifade edecek biçimde
düzenlenmiştir. Şairin sözü bu beyitte bitmemiş, anlam sonraki beyte taşmıştır. Böylesi beyitlere merhun
denildiğini hatırlayınız. Dünya, şairin gözüne bir koşu alanı gibi görünmektedir. Fakat böylesine bir meydan bile Celali Yağızı için dar gelir. Teng, sözlükteki “dar” anlamının yanı sıra atçılık terimi olarak atın
eğerini bağlamak için göğsünden geçirilerek bağlanan kemer, kolan manasında kullanılır.
ÖRNEK 2 (Gazel)

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün

Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdür gönül
Ehl-i aşkın hasılı sâhib-mezâkıdur gönül

Gönül, hem kadeh hem şarap hem de şuh bir sakidir; kısacası âşıkların zevk sahibi olanıdır.
Nefî şiirde ses unsuruna önem veren, dilin musikisini yakalayabilen şairlerdendir.
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RI

Onun için Tanpınar Nefî ve Nedim için “ikisi de baştanbaşa ses ve edadır” der. İşte bu gönül redifli gazel de Nefî’nin ses unsurunu ön plana çıkardığı şiirlerinden biridir. Onun için bu gazele çokça
nazire yazılmıştır. Beyitte bir işret meclisi anlatılmaktadır. “Ehl-i aşk”ın meclisinde bir âşık var, bir de
gönül. Gönül, mecliste âşıktan başka buluNabîlecek her şeyi ve herkesi simgeler. “Gönül”ün meclisteki
fonksiyonları sıralanırken “hem” edatı art arda kullanılmaktadır. Bu ritmik yapı, “gönül”ün fonksiyonunu
vurgulamak içindir.
Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ etsem nola

LA

Nice demlerdür esîr-i iştiyâkidür gönül

(Sevgilinin) yüzünü bir an görebilmek için bin can feda etsem çok mu? Gönül ne zamandan beri
(onun) aşkının tutsağıdır.

Dildedür mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten
Ben ölürsem âlem-i ma‘nîde bâkîdür gönül

YIN

Nefî “bir nefes didâr”ı temaşa etmek karşılığında bin can feda edebileceğini söylüyor. Didâr; yüz,
vech demektir. Yüz kırmızıdır. Gönül “esir-i iştiyakîdir” İştiyak kelimesi, hem parlaklık hem de âşıklık
anlamındadır.

Sevgin gönüldedir; bırak (bu) can ve beden senin yolunda toprak olsun. Ben ölürsem (de) gönül,
mana âleminde sonsuza dek yaşar.

Zerredür ammâ ki tâb-ı âftâb-ı aşk ile

YA

“Mihr” güneş ve sevgi anlamında kullanılır. Sevgi gönüldedir. Can ve ten ölümle birlikte toprak olma
sürecine girer. Fakat gönül mana âleminde baki kalacaktır. Mana, mistik özü (batın); suret ise görünüşü
(zahir) temsil eder. Bu anlayışa göre dünyadaki her şey dışsal bir form (suret) ve içsel bir anlamdan
(mana) oluşur. Esas olan mana alemidir.
Rüzgârın şemse-i tâk u revâkıdur gönül

(Gönül) bir zerredir ama aşk güneşinin parlaklığı ile devrin kemer ve çardağının ortasındaki şemsedir.

MU
RA

T

Şair gönüle farklı açılardan bakıyor. Geleneğin içinden fakat biraz farklı bir üslupla konuşuyor. Aşkın
parlak güneşi gönlün tezahürünü sağlar. Güneş ışınları toz zerrelerinin havada görünmesinde etkili olurlar. Gönül aşkın yanında bir zerre gibi kabul edilmiş. Fakat gönül öyle bir zerredir ki zamanın kubbesinin
üstündeki şemse gibidir. Şemse, yazma eserlerin kapaklarındaki güneş biçimli süslemedir. İkinci dizede
şair somut varlıklarla soyut olan gönlü anlatıyor.
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AÇIKLAMALI SORULAR

Nefî’den sonra gelen ve hicve meyleden
şairler Nefî’nin daha çok hangi eserini
dikkate almıştır?
A) Gaybîyye

Hint üslubunun temsilcisi konumundaki
şairlerin mistik eğilimlerini besleyen iki
eser aşağıdakilerden hangisidir?

B) Türkçe Divan

A) Mesnevi – Tazarrunâme

E) Siham-ı Kaza

C) Farsça Divan

B) Divan-ı Kebir – Siham-ı Kaza

AÇIKLAMA

C) Siham-ı Kaza – Rahşiye

Nefî’den sonra gelen ve hicve meyleden şairler
Nefî’nin “Sihâm-ı Kaza” adlı eserini dikkate almışlardır.
YANIT: E

D) Mesnevi – Divan-ı Kebir

E) Mesnevi – Farsça Divan
AÇIKLAMA

Hint üslubunun temsilcisi konumundaki şairlerin
mistik eğilimlerini besleyen eserler: Mesnevi ve
Divan-ı Kebir’dir.
YANIT: D

5.

Nefî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Otoriteyle çatışan bir şairdir.

A) Nabî
B) Naili

B) Emrî mahlası ile yazdığı şiirlerle dikkat
çekmiştir.

C) Nedim
D) Bakî

C) “Sühan” redifli bir kaside söylemiştir.

E) Nefî

D) Nefî bir hicvinde babasını başına gelmiş
bir bela olarak nitelendirmiştir.

AÇIKLAMA

T

E) Birbirinin tam zıddı olan iki mahlas kullanmıştır.

Şeyhülislam Yahya’dan sonra müzeyyel gazel
söylemeye en çok itibar eden şair Nefî’dir.
YANIT: E

MU
RA

AÇIKLAMA

Müzeyyel gazel söylemeye Şeyhülislam
Yahya’dan sonra en çok itibar eden şair
hangisidir?

YA

2.

LA

D) Rahşiye

YIN

1.

RI

4.

Nefî, Darrî mahlasıyla söylediği şiirleriyle dikkat
çekmiştir.
YANIT: B
3.

6.

XVII. yüzyılda kaside tarzının ustası kabul
edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim

XVII. yüzyılda kendisine en fazla müzeyyel gazel yazılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Nabî

A) II. Murat

D) Şeyhülislam Yahya

C) IV. Murat

C) Nefî

B) II. Osman

E) Bakî

D) I. Mustafa
E) I. Ahmet

AÇIKLAMA

Nedîm’in de belirttiği gibi XVII. yy. da kaside tarzının ustası Nefî’dir. Nefî, kaside nazım şeklinde
ulaştığı söyleyiş ve anlatım ustalığıyla çağdaşlarını olduğu kadar kendisinden sonra gelenleri de
etkilemiştir.
YANIT: C

AÇIKLAMA

XVII. yy’da kendisine en fazla müzeyyel gazel yazılan padişah IV. Murat’tır. Onun için en çok müzeyyel gazel söyleyen şair ise Nefî’dir.
YANIT: C
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Nefî’nin en önemli eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
Farsça Divan
Arapça Divan
Türkçe Divan
Siham-ı Kaza

A) Haluk İpekten

B) Mehmet Atalay
C) Recep Toparlı
D) Metin Akkuş

E) Rahşiyye

RI

A)
B)
C)
D)

10. Siham-ı Kaza adlı eserin tam metni ilk defa kim tarafından yayımlanmıştır?

E) Abdülbaki Gölpınarlı

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Nefî’nin en önemli eseri Türkçe Divanı’dır.
Kahire’de ve İstanbul’da eski harflerle basılmış,
çeşitli antolojilere Nefî Divanı’ndan örnekler alınmıştır.
YANIT: C

LA

7.

YIN

Siham-ı Kaza’nın tam metni ilk defa Metin Akkuş
tarafından yayımlanmıştır (Ankara 1998).
YANIT: D
11. Nûrdan bâl açar uçmağa melekdür sanasın
Olsa zinpûş-ı serâserle ne dem cilve-nümâ

Yukarıdaki beyitin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

I. Fazla hacimli bir eser değildir.
II. Şairin rubailerini ihtiva etmesi bakımından önemlidir.
III. Diğer nazım biçimleriyle de yazılmış az
sayıda şiir içermektedir.

YA

8.

A) Baştan başa işlemeli altın nurdan bir kuş
kanadını açmıştır.
B) Altın işlemeli nurdan kanatlı bir melek kanadını açmıştır.

Yukarıda sözü edilen eser Nefî’nin hangi
eseridir?

C) Baştan başa altın işlemeli bellemesiyle
görünen melek çok cilvelidir.

Türkçe Divan
Siham-ı Kaza
Arapça Divan
Divan-ı Kebir

E) Farsça Divan

MU
RA

AÇIKLAMA

D) Baştan başa altın işlemeli bellemesiyle
ne zaman görünse sanırsın uçmak için
nurdan kanadını açmış bir melektir.

T

A)
B)
C)
D)

AÇIKLAMA

Nefî’nin özellikleri verilen Farsça Divanı, fazla hacimli bir eser olmayıp, şairin rubailerini içermesi
bakımından önemlidir.
YANIT: E
9.

E) Bu da baştan başa altın işlemeli bellemesiyle nurdan kanadını açmış bir melek
gibi görünür.

Verilen beyitin diliçi çevirisi aşağıdaki gibidir:
Baştan başa altın işlemeli bellemesiyle ne zaman
görünse sanırsın uçmak için nurdan kanadını açmış bir melektir.
YANIT: D

Nefî’nin “Tuhfet’ül Uşşak” adlı manzumesini ihtiva eden eseri aşağıdakilerden hangisidir?

12. Nefî’nin Farsça Divanı kim tarafından yayımlanmıştır?

A) Farsça Divan
B) Türkçe Divan

A) Mehmet Atalay

C) Siham-ı Kaza

C) Metin Akkuş

D) Arapça Divan

E) Aysu Ata

E) Rahşiyye

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

B) İbrahim Atalay

D) Haluk İpekten

Nefî’nin Farsça Divanı Mehmet Atalay tarafından
doktora tezi olarak hazırlanmış, eski harfli metni
yayımlanmıştır (Erzurum 2000).
YANIT: A

Tuhfet’ül Uşşak adlı manzumeyi (97 beyit) ihtiva
eden eser Farsça Divanı’dır.
YANIT: A
31

XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

13. Bir de Arslan dorusudur ki gemin gördükçe

E) Teşhis

B) İstiare

1.

D) Telmih

A) Avnî

B) Muhibbî

AÇIKLAMA

C) Muradî

Padişahın ahırındaki atlardan biri aslan dorusudur. Bu ata gem vurmak nerdeyse imkânsızdır.
Burada at, kızgın aslana ve gem ise aslanın ağzına vurulan zincire benzetilmiş, “teşbih” sanatı yapılmıştır.
YANIT: A

D) Darrî

E) Müslimî

2.

YA

B) Taşlıcalı Yahya
C) Nabî

Ben ölürsem âlem-i ma’nîde bâkîdür gönül

D) Fuzulî

Yukarıdaki beyitte geçen “mihr” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay

E) Uzak

B) Yıldız

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum defterdarlığı sırasında tanıştığı Nefî’ye “yararlı,
faydaya ait” mahlasını vermiştir?
A) Gelibolulu Mustafa Âlî

14. Dildedür mihrin ko hâk olsun yolunda cân u
ten

C) Güneş

Nefî’nin ilk kullandığı mahlas aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

A) Teşbih

C) Cinas

LA

Yukarıdaki beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

RI

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Kendidir aynı ile şîr-i ner-i silsile-hâ

E) Şeyhülislam Yahya

3.

D) Güzel

“Darrî” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yararlı, faydaya ait
B) İyi, iyiye ait

AÇIKLAMA

MU
RA

T

Beyitte geçen mihr kelimesi güneş ve sevgi anlamında kullanılır.
YANIT: C

4.

15. Âşıkta ta’n etmek olmaz mübtelâdur neylesün

C) Zararlı, zarara ait
D) Bilgili, bilgiliye ait
E) Kötü, kötüye ait

Nefî övgüleri kadar yergileriyle de tanınır.
Hatta hicivleri hayatına malolmuştur.
Nefî hangi Osmanlı sultanının emri ve izni
ile idam edilmiştir?

Âdeme mihr ü muhabbet bir belâdur neylesün

A) II. Osman
B) IV. Murat

Yukarıdaki beyitin aruz ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

C) I. Ahmet
D) I. Selim

A) Mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün

E) III. Murat

B) Fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün
C) Müstef’îlün / müstef’îlün / müstef’îlün

5.

D) Fe’ilatün / fe’ilâtün / fe’ilün

E) Mefâ’îlün / mefâ’îlün / fe’ilün

Üslup kategorilerinin oluşmasına aşağıdakilerden hangisi zemin hazırlamıştır?
A) Saray edebiyatına özenme

B) Önceki üsluplara karşı olma

AÇIKLAMA

C) Fars şiirinin ustalarına benzeme çabası

Söz konusu beyitin ölçüsü şöyledir:
• Fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün
YANIT: B

D) Şairlerin yetersiz olması

E) Şairlerin tecrübeli olmaları
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11.

Divan şiiri geleneği içinde müzeyyel gazel
söyleme eylemi hangi yüzyılda yaygınlaşmıştır?
C) XVI. yüzyıl

D) XVII. yüzyıl

E) XVIII. yüzyıl
7.

II. Musiki meclislerinde icra edilen güfteleri
ve dillerde dolaşan nükteleriyle Türk kültürü ve sanatında yerini almıştır.

B) XV. yüzyıl

Yukarıda sözü edilen şair kimdir?
A) Nefî

C) Nabî

IV. Murat için en çok müzeyyel gazel söylenen şair kimdir?

B) Nailî

E) Bahayî

A) Şeyhülislam Yahya

D) Nedim

12. Nefî Rahşiyye adlı kasidesini kimin fermanıyla yazmıştır?

B) Bahayî
C) Bakî

B) IV. Murat

YIN

A) I. Ahmet

D) İshak Efendi

C) V. Murat

E) Nefî
8.

RI

A) XIV. yüzyıl

I. Hem gazel hem kaside şairi olup bedelini
canıyla ödeyen bir hiciv ustasıdır.

LA

6.

E) I. Selim

Nefî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) II. Osman

13. “Nasıl Evren? Ne zaman yüksek atlasa sanki bir ejderha gazaba gelmiş de hücuma geçmiş gibi olur.”

YA

A) Nefî IV. Murat’ı kasidelerinde övmekle
yetinmeyip gazellerinide mahlas beyitinden sonra eklediği birkaç beyitle övmeyi
de ihmal etmemiştir.

Diliçi çevirisi verilen beyitin nesre çevrilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meger Evren ola yâ Saçlı Doru yâ Mercân

B) Nefî dilin musikisini yakalayabilen şairlerdendir.

Yâ Celâlî Yağızı yâ iki Edhem yâ Tuma

B) Tayy eder âlemi bir göz yumup açıncaya
dek

C) Nefî şiirde ses unsurlarına önem vermiştir.

Bu kadar çâbük ü ejderha olur mı acaba

D) Çok sayıda gazel söylemiş olmasına karşın çağdaşlarını etkilememiştir.

C) İki Edhem hob iki şûh Arap dilberidir
Ki tefâvütleri yok biri birinden aslâ

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “ikisi de baştan
başa ses ve edadır” diyerek işaret ettiği iki
şair kimdir?

MU
RA

9.

T

E) Geleneğe uymakla birlikte zaman zaman
geleneğin imkânlarını zorlar.

Sanki reftâre gelür hışm ile bir ejderhâ

E) Nûrden bâl açar uçmağa melekdür sanasın

A) Nefî – Baki

Olsa zinpûş-ı serâserle ne dem cilvenümâ

B) Nefî – Nedim

C) Nedim – Şeyhülislam Yahya

14. Atılur hâmesi ok gibi elinde durmaz

D) Şeyhülislam Yahya – Bahayî

Etse bir şâ’ir eger medh-i şitâbın imlâ

E) Nedim – Bahayî

10.

D) Nice Evren ki ne dem eylese pertâb-ı bülend

Yukarıdaki beyitin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

I. Hint üslubunun en büyük ustasıdır.

II. Müzeyyel gazelin imkânları çerçevesinde
Nefî’yi över ve onu “şairler sultanı” olarak
takdim eder.

A) Bir şair, onun hızla atılışını övmeye kalkışsa, kalemi elinde duramaz o da ok gibi
ileri atılır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Onun hızla atılışını övmeye kalkışan bir
şair ileri atıldı.

C) İleri atılan bir şair onun hızla atılışını övmeye çalıştı.

A) Şeyhülislam Yahya
B) Nailî

D) Onun hızla ileri atılışıyla ilgili bir şair övgü
dolu sözler söyledi.

C) Nabî

D) Nedim

E) Onunla ilgili övgü dolu sözler söylemek
isteyen bir şair ok gibi ileri atıldı.

E) Kemal Paşazade
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8.

D Nefî az sayıda gazel söylemiş olmasına
karşın gazel şairi olarak da çağdaşlarını
ve kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiştir.

9.

B Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “ikisi de baştan başa ses ve edadır” diyerek değerlendirmede bulunduğu iki isim Nefî ve
Nedim’dir.

Diliçi çevirisi verilen metnin nesre çevirisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meger Evren ola yâ Saçlı Doru yâ Mercân
Yâ Celâli Yağızı yâ iki Edhem yâ Tuma

LA

B) O Celâlî Yağızı da ne kadar çâpükdür.

Ki olurken ana meydân-ı cihân teng-fezâ

C) Nice Mercân o sebük-cilve-i çâbük-rev
kim
Ana gülgûn-ı sirişk olur olursa hempâ

10. B Öncüllerde sözü edilen şair Naili’dir.
Naili, Hint üslübunun en büyük ustasıdır.
Şaire göre “şairler sultanı” Nefî’dir.

YIN

D) Nice Saçlı Doru güyâ ki yanar âteşdir
Dûdıdur anun o yâl-i siyeh-i anber-sâ

E) Nice Saçlı Doru bir bâl-güşâ ankâ kim

Bir kanadıyla uçar uçduğu dem bî-pervâ

D Nefî’nin ilk kullandığı mahlas “Darrî”dir.

2.

A Nefî’ye “yararlı, faydaya ait” mahlasını
veren Gelibolulu Mustafa Âlî’dir.

5.

13. D Verilen beyitin nesre çevrilişi şöyledir:
• Nice Evren ki ne dem eylese pertâb-ı bülend
• Sanki reftâre gelür hışm ile bir ejderhâ

14. A Verilen beyitin nesre çevrilişi şöyledir:
• Bir şair, onun hızla atılışını övmeye kalkışsa, kalemi elinde duramaz, o da ok gibi ileri atılır.

MU
RA

4.

12. B Nefî Rahşiyyesini IV. Murat’ın fermanı ile
kaleme almıştır.

T

1.

3.

11. A Sözü edilen şair Nefî’dir. Nefî hem gazel hem kaside şairi olup bedenini canıyla ödeyen bir hiciv ustasıdır. Nefî, musiki
meclislerinde icra edilen güfteleri ve dillerde dolaşan nükteleriyle Türk kültürü ve
sanatında yerini almıştır.

YA

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

RI

15. “Saçlı Doru ne demek! O, kanat açmış bir ankadır ki tek kanatla bile pervasızca uçabilir.”

C “Darrî” kelimesinin anlamı zararlı, zarara
aittir.

15. E

B Nefî, IV. Murat’ın emri ve izni ile idam
edilmiştir. Şairinin cesedinin denize atıldığı rivayet edilir.

•

C Fars şiirinin ustalarına benzeme çabaları üslup kategorilerinin oluşmasına zemin
hazırlamıştır.

6.

D Müzeyyel gazel söyleme eylemi Divan
edebiyatında XVII. yy’da yaygınlaşmıştır.

7.

E

IV. Murat için en çok müzeyyel gazel söyleyen şair Nefî’dir.
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Diliçi çevirisi verilen metnin nazıma çevrilişi şu şekildedir:
Nice Saçlı Doru bir bâl-güşâ ankâ kim Bir
kanadıyla uçar uçduğu dem bî-pervâ

4

ÜNİTE
SEBK-İ HİNDÎ VE NAİLÎ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Sebk-i Hindî’yi tanımlayabilecek ve
ortaya çıkış sürecini izleyebilecek, Türk edebiyatına etkisini açıklayabilecek, özelliklerini tanıyabilecek, Nailî’nin şiirlerine Hint üslubunun
nasıl yansıdığına dair değerlendirmeler yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

4-5

1-2

SEBK-İ HİNDÎ

• Sebk kelimesinin edebî terim olarak anlamı “ibarenin tarz ve tertibi; tarz, üslup, şive, gidiş, yol,
biçim ve usül”dür. Hindî kelimesi ise “Hint’e ait, Hint’e mensup yani Hintliye ait, Hindîstanlıya ait” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Sebk-i Hindî tamlaması, “Hint üslubu, Hint tarzı, Hint yolu” anlamına
gelmektedir.
• Sebk-i Hindî; İran, Hindîstan, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan ve Tacikistan gibi ülkelerin
edebiyatlarında birkaç asır etkisini göstermiş bir edebî üsluptur. Sebk-i Hindî'ye “Sebk-i İsfahani, Sebk-i
Safevi, Sebk-i Azerbaycani, Sebk-i Türki” gibi isimler verilmiştir.
• Sebk-i Hindî’nin ortaya çıkışı ve gelişimiyle ilgili pek çok sosyal, siyasi ve edebî etkenden söz
edilir.
• İran ve Hindîstan arasındaki ilişkilerin geçmişi çok eski çağlara dayansa da Gaznelilerin
Hindîstan’a seferleriyle köklü bir temele oturmuştur.
• Hint ve İran kültürlerinin karışımı neticesinde şairler tarafından Farsça şiirler yazılmıştır.
• XIII. yüzyıldan itibaren Fars edebiyatı, Hindîstan’da ürünler vermeye başlamıştır. Fars edebiyatı,
Hindîstan’daki altın çağını Türk hanedanlarının egemenliğinde yaşamıştır.
• Sebk-i Hindî’nin oluşmasına sebep olan etkenlerin en önemlisi, Safeviler döneminde yöneticilerin, Şiiliğin aşırı yorumunu benimseyerek diğer mezheplere mensup şairlere ilgi göstermemeleridir.
• Sebk-i Hindî tek koldan değil üç koldan gelişmiştir. Bu kollar; İran Kolu, İsfahan Kolu ve İfrati Kol
olarak isimlendirilmiştir.
• İran Kolu, İran'da ortaya çıkıp İran ve Hindistan'da yayılan üsluptur. Bunun temelinde İran'da
Sebk-i Vuku denilen üslup vardır. Bu üslubu benimseyen şairler, şiirin günlük hayat tecrübelerinden
faydalanması ve bütüncül bir aşk ile mutlak bir sevgiliden yararlanması düşüncesindedirler.
• Bu tarzla yazan önemli isimler Hindîstan’da Urfî ve Nazirî; İran’da ise Muhteşem ve Şifayî’dir.
• Isfahan Kolu, İran'dan Hindistan'a göç eden şairlerce oluşturulmuştur. Urfî ve Saib en önemli
temsilcileridir.
• Sebk-i Hindî'nin İfrati Kolu ise Hindistan'da yetişen şairlerce oluşturulmuştur. Aşırı hayalcilik ve
manzumlarda derinleşme bu tarzın en belirgin özelliğidir. Şah Cihan zamanında Celal Esir tarafından
geliştirilmiş ve Şevket-i Buharî, Bîdil-i Dehlevî gibi şairler tarafından devam ettirilmiştir.
• İfrati kolunun Türk edebiyatını daha çok etkilediği kabul edilmektedir.

Türk Edebiyatına Etkisi

• Hint üslubunun Türk edebiyatına tesirinden bahseden ilk ismin Fuat Köprülü olduğu kabul edilir.
• Sebk-i Hindî’nin Türk edebiyatına etkisi XVII. yüzyılda başlar. Bunda da Nailî, Fehim, Nefî ve
Nabî’nin rolü vardır.
• Fuat Köprülü, bu üslubun tesirinin, özellikle XVIII. asırda Şevket ve Saib’in etkisiyle iki kol hâlinde
yayıldığını belirtmektedir. Nedim ve Şeyh Galip üzerinde Şevket’in; Nabî, Koca Ragıp Paşa ve takipçilerinin üzerinde ise Saib’in etkisi olduğunu söyler.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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• Ekber Şah döneminde Feyzî, Urfî, Nazirî ve Zuhurî gibi Sebk-i Hindî’nin büyük şairleri yetişmiştir.
• Sebk-i Hindî, Türk şairleri arasında büyük bir rağbet görmesine rağmen İran şairleri tarafından
zamanla terk edilmiş, Hindîstan’dan gelen yabancı bir tarz olarak değerlendirilmiştir. Bu üslubun temsilcilerinden Saib ve Şevket, bilmece söyledikleri gerekçesiyle eleştirilmişlerdir.
• Fars asıllı İran şairlerinin ruhuna ve edebî zevkine hitap etmediğini, bu sebeple de daha sonraları
onlar arasında rağbet görmediğini düşünmek de mümkündür.
• İran’da doğup Hindîstan’da gelişen ve Afganistan’da da kabul gören Sebk-i Hindî, XVII. yüzyıldan
itibaren Anadolu’da gelişen Türk edebiyatını da etkilemiştir ve pek çok şair bu üslupla şiirler yazmıştır.
• Türk şairlerini en çok etkileyen ve örnek alınan şairler Saib-i Tebrizî, Şevket-i Buharî, Urfî-yi
Şirazî, Talib-i Amulî ve Kelîm-i Kâşanî’dir. Hatta Şevket-i Buharî, İran ve Hindîstan’dan çok, Osmanlı
topraklarında tanınmıştır.
• Bu üslubun divan şiirindeki en önemli temsilcileri olarak da XVII. yüzyılda Nailî, Neşatî ve Fehim-i
Kadîm; XVIII. yüzyılda ise Şeyh Galip sayılabilir.

Sebk-i Hindî’nin Özellikleri

Anlam Özellikleri

YA

• Bu üslupta önemli olan nokta; hayallerde incelik, anlam derinliği, fazla sözden kaçınmak, alışılmamış benzetmeler ve mazmunlar, ruhi çırpınışlar, ruh tezatları, tasavvufun bunlarla kaynaşması ve
süslü bir anlatımdır.
• Fars şiirinin Hint kültür çevreleriyle buluşmasıyla ortaya çıkan bu tarzın XVII. yüzyıldan itibaren
divan şiirine yansıyan özellikleri, genellikle temsilcilerinin eserlerinde dikkati çeken farklılıklar çerçevesinde resmedilir.
• Hint üslubunun temsilcileri genellikle toplumun orta sınıfından insanlardır. Mevlevilik, birçoğunun
ortak paydasıdır.

T

• Sebk-i Hindî’de diğer üsluplara göre daha girift bir anlam söz konusudur. Bu giriftlik ise anlamdaki
derinlik ve genişlikten kaynaklanmaktadır.
• Sebk-i Hindî şiirinin İranlı en büyük üstadlarından biri olan Şevket, şiirde anlamın bir hasırın telleri
gibi örülmüş, iç içe geçmiş, girift olması gerektiğini söyler.
• Hint üslubundaki bu anlam derinliği ve giriftliği çoğu zaman, anlaşılması zor ifadeler ortaya
çıkarmıştır.
• Türk edebiyatında Sebk-i Hindî’nin en büyük temsilcisi olarak kabul edilen Nailî’dir.

MU
RA

Hayal
• Sebk-i Hindî şiirinde anlam bu derece genişleyip derinleştikçe hayal unsurları önem kazanmıştır. Bilhassa soyut hayaller daha fazladır. Bu hayaller insanın iç dünyası ile içinde yaşadığı dış dünya
arasında kurulan ilişkiler aracılığıyla ortaya çıkmıştır.

İçe Dönüklük ve Istırap
• Bu üslupta, yaşanılan çevreden ve günlük hayattan uzaklaşılmış; insanın dış dünyasından çok,
iç dünyasına yönelinmiştir.
• Şiirde derinleşen, genişleyen ve giriftleşen mananın altında insan ruhunun ıstırabı ortaya
çıkmaktadır.
• Sebk-i Hindî şiirinin konusu ıstıraptır. Istırabın verdiği acı ve üzüntüler, bu üzüntülerden dolayı
insan ruhunun çırpınışları ve çalkantıları hemen hemen bütün Sebk-i Hindî şairlerinin rağbet ettikleri ve
şiirlerinde inceden inceye işledikleri konulardır.
• Şiirde yoğun bir şekilde karamsarlık havası hissedilmektedir.

Yeni Mazmun
• Hint üslubundaki anlam derinliği ve hayal enginliği eskiden beri kullanılagelen mazmunları yetersiz kılmıştır.
• Şiirin konusu değişip insan ruhunun derinliklerine inildikçe, muhayyile genişledikçe yeni mazmunlara ihtiyaç duyulmuştur. Böylece şairler ya eskiden kullanılmış olan mazmunları biraz daha geliştirerek farklı boyutlara taşımışlar ya da yeni mazmunlar arayıp bulmuşlardır.
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Tasavvuf
• Hint üslubunun en önemli özelliklerinden biri de şiirde tasavvufun çok geniş bir şekilde yer almasıdır.
• Şairler, ruhlarındaki ıstırap, acı ve çalkantıları dindirmek için çareyi tasavvufa sığınmakta bulmuşlar ve bu sebeple de şiirlerinde tasavvuf sembolizmini kullanmışlardır. Öyle ki bazı beyitlere tasavvufun
dışında bir anlam vermek mümkün olmamaktadır.
• Sanatkârlar, açıkça söylemekten çekindikleri, rahatlıkla ifade edemedikleri, doğrudan söylemeyi
sakıncalı gördükleri pek çok konuyu tasavvuf terimleri içinde ifade etmişlerdir.
• Mısralar arasındaki tasavvufi örüntüyü çözmek bazen mümkün olduğu hâlde çoğu zaman
oldukça zordur.
• Soyut kavramlar ile somut nesneler ve varlıklar arasında ilişki kurarak imgeler oluşturmak, Hint
üslubunun önemli özelliklerindendir.
• Nailî’nin şiirlerinde tasavvuf oldukça geniş bir şekilde yer alır. Şiirlerinde, özellikle müseddeslerinden birinde tasavvuftaki durumunu anlatan şair; kendisine iyi bir rehber bulma ümidiyle nice mürşide
yaklaştığını ancak, yol gösterecek bir kılavuz bulamadığını, vahdetin eteğine bile el süremediği gibi
hayret vadisine düşüp kaldığını söyler. Bunda da eksikliği ve kusuru kendisinde bulur.

YA

Mübalağa
• Hint tarzında mübalağa sanatı da önemli bir yer tutar. Ancak Sebk-i Hindî’de bunun daha fazla
önem kazanması, mübalağanın hem derecesinin artmasından hem de çok fazla kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
• İnsan mantığını zorlayan hayal genişliği ve sınırsızlığı, şairlerin mübalağa sanatını çok kullanmalarına sebep olmuştur.
• Hayalî unsurların mübalağalı bir şekilde anlatılması, insan zihnindeki müphemliği daha da fazlalaştırmış, Sebk-i Hindî şiirini büsbütün anlaşılmaz hâle getirmiştir.

Dil Özellikleri

T

Tezat
• Sebk-i Hindî şairlerinin, mübalağa sanatının yanı sıra en çok kullandıkları sanatlardan biri de
tezattır. Özellikle manevi tezat söz konusudur.
• Bu üslupta şairler, bazen şiirin konusunu değiştirip ele aldıkları konulara değişik açılardan bakmışlardır. Dolayısıyla şiirde birbirinin zıddı olan anlamlar ve mazmunlar ortaya çıkmıştır.
• Sebk-i Hindî şiirinde mübalağa ve tezat sanatının yanı sıra istiare, hüsn-i talil, telmih gibi anlama
dayalı edebî sanatlar daha sık kullanılmıştır. Böylece sözün az, anlamın yoğun olması sağlanmıştır.

MU
RA

• Mananın çok büyük önem kazandığı Sebk-i Hindî şiirinde söz ikinci planda kalmıştır.
• Şairler söz güzelliği için anlamdan feragat etmemişler; bunun aksine anlamı derinleştirmek için
zaman zaman sözden feragat etmişlerdir. Bu itibarla da şiirde söz üzerine kurulan lafzi sanatlar yerine
manaya önem veren manevi sanatlar ağırlık kazanmıştır.
• Hint üslubunun sözle ilgili özellikleri hakkında şunları söylemek mümkündür:
Dilde İncelik
• Hint tarzı şiirlerde dil; ince, nazik ve süslüdür. Bu üslubun en büyük temsilcilerinden biri olan
Buharalı Şevket’e göre söz; ince, narin bir örtüdür.
• Şiirde işlenen geniş hayalleri, derin ve ince anlamları anlatacak dil de ince, nazik ve süslü olmalıdır. Bu tarzda kelimeler özenle seçilmiş, aynı anlamı veren kelimelerin en ince ve zarif olanı tercih
edilmiştir.

Yeni Kelimeler ve Tamlamalar
• Hint üslubunda, nasıl ki hayaller genişleyip anlamlar derinleştikçe mevcut mazmunlar yetersiz
kalmış ve yerine yeni mazmunlar bulmak gerekmişse, dilde de kelimelerde bir kifayetsizlik ortaya çıkmış
ve yeni kelimeler arayıp bulmak lüzumu hasıl olmuştur.
• Bunun için de şairler ya o zamana kadar hiç kullanılmamış yeni kelimeler bulmuşlar ya da halkın
günlük konuşmasında yer alıp şiirde kullanılmayan kelime ve deyimleri şiire sokmuşlardır. Yeni hayalleri
dillendirmek için şairler zincirleme tamlamalar kullanmayı tercih etmişlerdir.
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• İstanbul’da 1608-1611 yılları arasında doğduğu tahmin edilen Nailî’nin asıl adı Mustafa’dır.
• Divanından edinilen bilgiye göre zayıf ve hastalıklı bir bünyeye sahip olan Nailî, küçük yaşta anne
ve babasını yitirmiş, bütün ömrü maddi ve manevi sıkıntılarla geçmiştir.
• Eserlerinden, iyi tahsil gördüğü, Farsçayı iyi bildiği anlaşılmaktadır. Eğitiminden sonra kâtip olmuştur.
• Hayatını kolaylaştıracağı ümidiyle IV. Murat ve IV. Mehmet’e kasideler sunmuştur. Köprülüzade
Fazıl Ahmet Paşa’nın gazabına uğrayarak İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. Sonunda affedilmiş ve 1665’te
İstanbul’a dönmüştür.
• İstanbul’a döndükten yaklaşık bir yıl sonra 1666 yılında 55-60 yaşlarında iken ölmüştür.
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YA

YIN

• XVII. yüzyılda yenilik arayışlarıyla dikkati çeken şairlerdendir.
• Dönemin şair tezkirelerinde ve biyografi kitaplarında onun şair olarak yenilikçi kişiliği ve tasavvuf
konusundaki yetkinliği vurgulanır.
• Hakkında Halvetiliğin Gülşeniyye koluna ilgisi veya mensubiyeti konusunda şiirlerine yansıyan
ifadelerinden başka bir bilgiye sahip değiliz.
• Nailî’nin edebî kişiliğinin bileşenleri şu sözcüklerden oluşur: Gazel, Sebk-i Hindî, ıstırap ve tasavvuf.
• Nailî daha çok, gazel şairi olarak tanınsa da diğer nazım biçimleriyle yazdığı şiirler de dikkati
çeker.
• Kasidelerinde, Nefî gibi nesip yerine fahriyeyle şiirlerine başlar.
• Daha çok beş beyitli gazel söylemesine rağmen bazı gazellerine mahlas beyitinden sonra birkaç
beyit eklemek suretiyle bu şiirlerini devrinin pek çok şairinin yaptığı gibi müzeyyel gazellere dönüştürür.
Nailî’nin gazelleri onun edebî şahsiyetini en iyi yansıtan şiirleridir.
• Gazellerinin büyük bir kısmı tasavvufidir.
• Yenilik arayan XVII. asır şairleri arasında diğerlerinden daha belirgin bir farklılık ortaya koymuştur. Bu farklılığı ona Sebk-i Hindî sağlamıştır. Nailî’nin edebî şahsiyetinde bu üslubun bütün özellikleri
görülmektedir.
• Nailî’nin bir ıstırap şairi olmasında ıstırabın Hint üslubunun genel vasıflarından biri olmasının yanı
sıra yaşadıklarının da rolü vardır.
• Bestelenmeye son derece müsait ve bugün için bile kolayca anlaşılan musammatlarıyla Türk
şiirinin ilk şarkı şairi kabul edilir.
• Nailî’nin Hint üslubunun da etkisiyle geliştirdiği şiir dili, söyleyiş biçimi başta Neşatî ve Şehrî olmak üzere çağdaşları tarafından takdirle karşılanır.

Eseri
• Nailî’nin bilinen tek eseri mürettep divanıdır. Şair, Divan’ını hayattayken kendisi tertip etmiştir.
Şimdiye kadar otuz civarında yazma nüshası tespit edilmiştir.
• Divan-ı Nailî, ilk defa Mısır Bulak Matbaası’nda basılmıştır (1253).
• Haluk İpekten tarafından Nailî Divanı’nın yazma nüshaları karşılaştırılarak hem bilimsel neşri
(1970) hem de popüler baskısı (1990) yapılmıştır. Ayrıca Haluk İpekten, Nailî Divanı’ndan seçtiği bazı
şiirleri açıklamalarıyla yayımlamıştır.
Nailî’nin Gazellerinden Örnekler

Örnek 1
Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün
Kûyundan o şûhun dil-i rüsvâ ile geçdik
Her hatvede bin şekve-i bî-câ ile geçdik
Nesre çeviri: O şûhun kûyundan dil-i rüsvâ ile geçdik; her hatvede bin şekve-i bî-câ ile geçdik.
hatve : adım
şekve : şikâyet, hoşnutsuzluk
Diliçi çeviri: O uçarı güzelin bulunduğu yerden rüsva gönül ile geçtik; her adımda bin yersiz şikâyet
ile geçtik.
Cemşîd-i Sikender-menişiz câm ile gûyâ
Kim bahr-ı gamı hücre-i mînâ ile geçdik
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YA

YIN

LA

RI

Nesre çeviri: Câm ile gûyâ Cemşîd-i Sikender-menişiz; kim bahr-ı gamı hücre-i mînâ ile geçdik.
meniş : huy, tabiat, yaradılış
hücre : göz, odacık
minâ : şarap şişesi, cam; liman
Diliçi çeviri: Kadeh ile sanki İskender tabiatlı Cemşidiz; çünkü gam denizini camdan kayıkla geçtik.
Dil verdiğimiz yâra nigâh-ı gazabından
Tasrîhe mecâl olmadı imâ ile geçdik
Nesre çeviri: Yâra dil verdiğimiz, nigâh-ı gazabından tasrihe mecâl olmadı, imâ ile geçdik.
nigâh : bakış
gazab : kızgınlık, hiddet, öfke
tasrîh : açıklama, açıklığa kavuşturma
mecâl : güç, kuvvet, takat; imkân
Diliçi çeviri: Sevgiliye gönül verdiğimizi, öfkeli bakışından dolayı açıklamaya imkân olmadı, ima ile
geçtik.
Mestâne nukûş-ı sûver-i âleme bakdık
Her birini bir özge temâşâ ile geçdik
Nesre çeviri: Nukûş-ı sûver-i âleme mestâne baktık; her birini bir özge temâşâ ile geçdik.
nukûş : nakışlar, izler
sûver : suret, görünüş
mestâne : sarhoşça, sarhoş olarak
temâşâ : bakıp görme, gezme
Diliçi çeviri: Âlemin görüntüsündeki süslere sarhoşça baktık; her birini bir özge temaşa ile geçtik.
Çok fâris-i mülk-i sühanı Nâilî’yâ biz
Rehvâr-ı girân-cünbiş-i ma’nâ ile geçdik
Nesre çeviri: Nailîyâ biz çok fâris-i mülk-i suhanı rehvâr-ı girân-cünbiş-i ma‘nâ ile geçdik.
fâris : atlı, binici; Şiraz
sühan : söz
rehvâr : atın sarsmadan yürüyüşü, rahvan
girân : ağır, sert
cünbiş : hareket
Diliçi çeviri: Ey Nailî! Biz çok söz ülkesinin binicisini mananın ağır hareket eden rahvan atıyla geçtik.

MU
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ÖRNEK 2
Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Yem-i âteş-hurûş-ı dilde oldukça sükûn peydâ
Eder her dâğ-ı hasret tende bir girdâb-ı hûn peydâ
Gönlün ateş dalgalarıyla coşan denizi duruldukça, her özlem yarası bedende bir kan girdabı meydana getirir.
Bu âlem pây-tâ-ser kûh kûh-ı mihnet ü gamdur
Eder her tîşe-kâr-ı ârzû bir Bîsütûn peydâ
Bu dünya baştanbaşa dert ve gam sıradağlarıyla doludur. (Üstelik) her arzu kazmacısı da yeni bir
Bîsütûn dağı meydana getirir.
Girân etsün ko diller târ târ-ı zülfün olsun tek
Ruhun bâğında nice müşg-bîd-i ser-nigûn peydâ
(Ey sevgili!) Bırak gönüller saçlarını tel tel ağırlaştırsınlar. Yeter ki yanağının bahçesinde baş aşağı
birçok salkım söğüt meydana gelsin.
Leb-i şûh-ı nigâh-ı çeşmün oldukça terennüm-sâz
Eder her cünbiş-i müjgânı bir nakş-ı füsûn peydâ

Gözünün bakışının şuh dudağı şarkı söylemeye başladıkça, kirpiklerinin her hareketi sihirli bir şekşl
(beste) ortaya çıkarır.
Bu lu‘betgâhda ey Nâilî bilmekdedür hikmet
Nezîr-i hırkadandur heft-tâs-ı nîlgûn peydâ

Ey Nailî! Bu dünya panayırında asıl hikmet, bu mavi renkli yedi gök kubbesinin hangi hırkanın altından çıktığını (nasıl meydana geldiğini) bilmektir.
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4.

AÇIKLAMALI SORULAR

Sebk-i Hindî akımının oluşmasına sebep
olan etkenlerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindî akımının gelişimini etkileyen sebepler arasında yer almaz?

B) İran ve Hindîstan arasındaki tarihsel ilişkiler

A) İran ve Hindîstan arasındaki tarihsel ilişkiler
B) Safeviler dönemindeki şiîlik anlayışının
dışlayıcı tutumu
C) Hindîstandaki yerel yönetimler
D) Hint ve Türk yöneticilerin güzel sanatlara
yaklaşımı.
E) Sosyal, siyasi ve edebi etkenler

D) Türk yöneticilerin şiire yaklaşımı

E) Şîîlik anlayışının dışlayıcı tutumu
AÇIKLAMA

Sebk-i Hindî’nin oluşmasına sebep olan etkenlerin en önemlisi, Safeviler döneminde yöneticilerin,
Şiîliğin aşırı yorumunu benimseyerek diğer mezheplere mensup şairlere ilgi göstermemeleridir.
YANIT: E

YA

AÇIKLAMA
Sebk-i Hindî akımının gelişimini etkileyen sebepler arasında yerel yönetimlerin etkisi yoktur.
YANIT: C
2.

LA

C) Hint yöneticilerin şiire yaklaşımı

YIN

1.

RI

A) Sosyal gelişmeler

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindî akımının geliştiği üç koldan biridir?
A) vİfrati kol

C) Azeri kolu

A) Hindîstan’a yerleşen İranlı şairler Farsçanın Hindîstan’a yayılmasını sağlamışlardır.
B) Hindîstan ve İran kültürlerinin karışımı
neticesinde şairler tarafından Farsça şiirler yazılmıştır.
C) Moğol saldırılarından kaçan şairler
Hindîstan’a göç etmişlerdir.
D) Safevilerin Hindîstan’ı ele geçirmesiyle
Farsçanın kullanımı ve önemi daha da
artmıştır.
E) XIII. yy. dan itibaren Fars edebiyatı
Hindîstan’da ürünler vermeye başlamıştır.

E) Arap kolu

B) Fars kolu

D) Türk kolu

AÇIKLAMA

MU
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Sebk-i Hindî üç koldan gelişmiştir:
• İran kolu
• İsfahan kolu
• İfrati kolu
İran kolu, İran’da ortaya çıkıp İran ve Hindîstan’da
yayılan üsluptur. Isfahan kolu, İran’dan Hindîstan’a
göçen şairlerce oluşturulmuş; İfrati kolu ise
Hindîstan’da yetişen şairlerce oluşturulmuştur.
YANIT: A

AÇIKLAMA
Babürlerin Hindîstan’ı ele geçirmesiyle Farsçanın
kullanımı ve önemi daha da artmıştır.
YANIT: D
3.

6.

A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki sanatkârlardan hangisi Sebk-i
Hindî’nin İran kolunun Hindîstan’daki temsilcilerinden biridir?

A) Muhteşem
C) Şifayî
E) Şevket-i Buharî

Aşağıdakilerden hangisi İfrati kolunun
temsilcilerindendir?

B) Urfî
D) Saib

Urfî
Nazirî
Muhteşem		
Şevket-i Buharî

E) Saib
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA
Urfî Sebk-i Hindî’nin İran kolunun Hindîstan’daki
temsilcisidir. Nazırî'de İran kolunun Hindistan'daki temsilcilerinden bir diğeridir.
YANIT: B

Celal Esir tarafından geliştirilmiş ve Şevket-i
Buharî, Bîdil-i Dehlevi gibi şairler tarafından devam ettirilmiştir.
YANIT: D
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10. Sebk-i Hindî’nin Türk edebiyatını en çok
etkileyen kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran kolu İran’da ortaya çıkıp iran ve
Hindîstan’da yayılan bir üsluptur.

A) İran kolu
C) İfrati kolu

B) İsfahan kolu İran’da Hindîstan’a göç
eden şairlerce oluşturulmuştur.

E) Turani kolu

C) Sebk-i Hindî akımının İfrati kolu
Türkiye’de yetişen şairlerce oluşturulmuştur.

AÇIKLAMA

İfrati kolunun Türk edebiyatını daha çok etkilediği
kabul edilmektedir.
YANIT: C

YIN

D) Şîîliğin aşırı yorumunu benimseyen yöneticilerden kaçan şairler Hindîstan’daki
Türk hükümdarların muhitine göç etmişlerdir.
E) Fars şiiri hem İran’da da hem de
Hindîstan’da temsilciler yetiştirmiştir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışlığı vardır?

AÇIKLAMA

A) Sebk-i Hindî Türk şairler arasında büyük
ilgi görmesine rağmen İran şairleri tarafından terk edilmiştir.

YA

İfrati kolu Hindîstan’da yetişen şairlerce oluşturulmuştur. Bu kolun Türk edebiyatını daha çok etkilediği kabul edilmektedir.
YANIT: C

B) İranlı şairler Sebk-i Hindî’yi Hindîstan’dan
gelen yabancı bir tarz olarak değerlendirmişlerdir.

C) Sebk-i Hindî’nin temsilcilerinden Saib ve
Şevket bilmece söyledikleri gerekçesiyle
eleştirilmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İsfahan kolunun
temsilcilerindendir?
A) Naziri

C) Şifayî

E) Saib

B) Muhteşem

D) Bîdil-i Dehlevi

Urfî ve Saib İsfahan kolunun en önemli temsilcilerindendir.
YANIT: E

9.

Sebk-i Hindî İran’da doğup Hindîstan’da gelişmiştir. Afganistan’da da kabul gören bu üslup, Türk
edebiyatında XVII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da
gelişmiştir.
YANIT: E

Hint üslubunun Türk edebiyatına tesirinden bahseden ilk isim aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Muharram Ergin
C) Talat Tekin

E) Aysu Ata

E) Sebk-i Hindî Hindîstan’da doğup İran’da
gelişen bir üsluptur.

AÇIKLAMA

MU
RA

AÇIKLAMA

D) Sebk-i Hindî’nin İranlı şairlerin edebi zevkine hitap etmediği gerekçesiyle bu şairler tarafından ilgi görmemiştir.

T

8.

B) İsfahan kolu
D) Safevi kolu

RI

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışlığı vardır?

LA

7.

12. Sebk-i Hindî akımında en sık kullanılan
edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

B) Fuat Köprülü
D) Şinasi Tekin

A) Teşbih

C) Mübalağa

E) Cinas

AÇIKLAMA

Hint üslubunun Türk edebiyatına tesirinden ilk
bahseden isim Fuat Köprülü’dür. Köprülü, bu üslubun tesirinin özellikle XVIII. asırda Şevket ve
Saib’in etkisiyle iki kol hâlinde yayıldığını belirtmektedir.
YANIT: B

AÇIKLAMA

B) Teşhis

D) Kalb

Sebk-i Hindî tarzında mübalağa sanatı önemli bir
yer tutar. Sebk-i Hindî şairlerinin, mübalağa sanatının yanı sıra en çok kullandıkları sanatlardan biri de tezattır.
YANIT: C
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13. Zûr-i bâzû-yı nigâhun dest-burd-ı işvedür

15. Etdik o kadar ref-i ta’ayyün ki Neşâti

Çâk-rîz-i ceyb ü dâmân-ı tahammüldür bana

Ayine-i Pür-tâb-ı mücellâda nihanuz

Nailî’nin yukarıdaki beyitiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Soyut bir kavram olan bakış teşhis edilerek güçlü bir pehlivana benzetilmiştir.

A) Teşbih

C) Cinas

B) Beyitte geçen bakışın büyüleyici nazar
değdirici özelliği de vardır.
C) Beyitte işve, kolunun gücü yerinde olan
bir güreşçi şeklinde yer almaktadır.

AÇIKLAMA

B) Hüsn-i Talil

D) Mübalağa

LA

E) Teşbih-i Beliğ

RI

Yukarıdaki beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

Neşatî’nin tasavvufî anlam taşıyan bu beyitinden Hint üslubunda mübalağanın sınır tanımazlığı apaçık görülmektedir. İnsan suretinin cilalı, passız, tozsuz bir aynada görünmemesi mümkün değildir. Burada şair, var olduğu halde aynada görünmediğini ifade ederek insan mantığını zorlamaktadır. Bu sebeple bu beyti ancak tasavvufî bir
açıklama getirmek suretiyle anlamak mümkün olacaktır. Yine Sebk-i Hindî şiirinin özelliklerinden biri
olan tasavvufa göre şair, ilahi aşk vasıtasıyla maddi kayıtlar aleminden ve dolayısıyla da kendi varlığından geçip yüksek manevi mertebelere erdiğine
işaret etmekte ve böylece maddeyle alakasını tamamen kestiğini anlatmak istemektedir.
YANIT: D

D) Beyitte soyut ve somut kavram ilişkilerine
yer verilmiştir.

YIN

E) Beyitte göz önüne getirilmesi mümkün bir
hayal ortaya konulmuştur.
AÇIKLAMA

YA

Verilen beyitte soyut bir kavram olan bakış, teşhis
edilerek güçlü bir pehlivana benzetilmiştir. Aynı
zamanda bakışın büyüleyici, nazar değdirici özelliği de vardır. Pehlivanların kollarına taktıkları pazubend denilen muskaların onları bu tür olumsuz
etkilerden koruyacağına inanılır. Beyitte işve, kolunun gücü yerinde olan bir güreşçi şeklinde yer
almaktadır. Yan bakışla işve bilek güreşi yaparlar ancak, yan bakış onu yener. Beyitte yine soyut
bir kavram olan tahammülün de elbise giymiş somut bir insan gibi hayal edildiği görülmektedir. Tahammüle ayrıca insana ait olan ıstırap çekme ve
bu ıstıraptan dolayı yakasını eteğine kadar yırtma
özelliği de yüklenmiştir. Görüldüğü gibi Nailî’nin
pek çok beyitinde olduğu gibi bu beyitinde de alışılmamış, soyut ve somut kavram ilişkileriyle kurulmuş, göz önüne getirilmesi güç bir hayal ortaya çıkmıştır.
YANIT: E

T

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

MU
RA

1.

14. Nailî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sebk-i Hindî akımı Anadolu’da kaçıncı
yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır?
A) XV. yüzyıl

C) XVIII . yüzyıl

A) Nailî’nin edebi kişiliğinin bileşenleri şu
sözcüklerden oluşur: Gazel, Sebk-i
Hindî, ıstırap, tasavvuf.

E) XIX. yüzyıl

B) Naili’nin gazelleri onun edebî şahsiyetini
en iyi yansıtan şiirlerdir.

2.

C) Nailî’yi XVII. asır şairleri arasında farklı
kılan Sebk-i Hindî’dir.

B) XVI . yüzyıl

D) XVII . yüzyıl

Fars edebiyatı Hindîstan'daki altın çağını
ne zaman yaşamıştır?
A) Hint hanedanlarının egemenliği sırasında

D) Bilinen tek eseri mürettep divandır.

B) Türk hanedanlarının egemenliği sırasında

E) Nailî Divanı’nın yazma nüshalarını karşılaştırarak hem bilimsel hem de popüler
baskısını yapan Reşit Rahmeti Arat’ır.

C) İran hanedanlarının egemenliği sırasında

AÇIKLAMA

D) Safevi hanedanlarının egemenliği sırasında

Haluk İpekten tarafından Nailî Divanı’nın yazma nüshaları karşılaştırılarak hem bilimsel neşri
(1970) hem de popüler baskısı (1990) yapılmıştır.
YANIT: E

E) Azeri hanedanlarının egemenliği sırasında
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9.

Sebk-i Hindî’nin İran kolunun temelinde
hangi üslup vardır?
A) Sebk-i Vuku

C) Sebk-i İsfahani

E) Sebk-i İrani

B) Sebk-i Horasani

Sebk-i Hindî akımında karamsarlığın yoğun bir şekilde yer alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabîlir?
A) Dönemin hayat şartlarından kaynaklanan güçlükler

D) Sebk-i İfrati

RI

3.

B) Sanatkârların psikolojik sorunları
D) Yönetimin baskısı

Feyzî, Urfî, Hazirî, Zuhurî gibi Sebk-i
Hindî’nin büyük şairleri hangi sultan döneminde yetişmiştir?
A) Babür Şah

C) Ekber Şah

E) Şah İsmail

E) Savaşlar

B) Hümayün

10. Nâ-ümid ol haste-i cân-der -gulûyum kim
kazâ

YIN

4.

LA

C) Halkın yoksul olması

D) Şah Cihan

Baht-ı bîmârı tabîb-i çare-sâz eyler bana

Yukarıdaki beyitin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

E) Zuharî

E) Ölüm

C) Şeyh Galip

çeşmün

oldukça

Eder her cünbiş-i müjganı bir nakş-ı füsûn
peyda

B) Neşatî

D) Fehim-i Kadim

MU
RA

E) Şevket-i Buharî

B) Coşku

D) Ümitsizlik

11. Leb-i şûh-ı nıgâh-ı
terennüm-sâz

Aşağıdaklierden hangisi Sebk-i Hindî’nin
XVIII. yüzyıldaki temsilcilerinden biridir?
A) Nailî

7.

B) Feyzî

D) Nazirî

C) Aşk

YA

A) Şeyh Galip

C) Urfî

6.

A) Mutluluk

Aşağıdakilerden hangisi Ekber Şah döneminde yetişmiş şairlerden biri değildir?

T

5.

Yukarıdaki beyitte Nailî’ye kadar hiç bir
şairde rastlanmamış mazmunlar kullanılmıştır. Nitekim yeni mazmun Sebk-i Hindî’nin bir
özelliğidir.
Yukarıdaki beyitte yer alan yeni mazmun
hangisidir?
A) Kirpiklerin saz çalıp yan bakışın şarkı
söylemesi

Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindî’nin
anlam özellikleriyle ilgili doğru bir bilgi
değildir?

B) Kirpiklerin şarkı söylemesi
C) Yan bakışın saz çalması

A) Diğer üsluplara göre daha açık ve anlaşılırdır.

D) Kirpiklerin şairi tutsak alması

E) Yan bakışın şairi tutsak alması

B) Anlatım girifttir.

C) Anlatım derindir.
D) Anlam geniştir.

12. Sebk-i
Hindî
akımında
tasavvufun
yer alması aşağıdakilerin hangisiyle
açıklanabîlir?

E) Anlatım iç içe geçmiştir.

A) Ruhtaki acıyı artırmak
8.

B) Allah’a yakınlaşmak

Sebk-i Hindî şiirinin konusu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Istırap

C) Bahtın kötülüğü

E) Mutluluk

C) İnsanlara tasavvufu öğretmek

D) Öğretici metinler ortaya koymak

B) Karamsarlık

E) Ruhtaki ıstırap, acı ve çalkantıları dindirmek

D) Ümitsizlik
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Pâmâl iken rubüdesidir gûy-ı âfıtâb

C Sebk-i Hindî’nin XVIII. yüzyıldaki temsilcisi Şeyh Galip’tir.

7.

A Sebk-i Hindî’de diğer üsluplara göre daha girift bir anlatım söz konusudur. Hint
üslubunun bu anlam derinliği ve girifliği
çoğu zaman, anlaşılması zor ifadeler ortaya çıkarmıştır.

8.

E

9.

A Şiirde yoğun bir şekilde karamsarlık olması dönemin hayat şartlarından kaynaklanan güçlüklerden ileri gelir.

A) İstifham		

B) Tezat

C) Mübalağa		
D) Telmih

E) Mecaz-ı Mürsel

A) Zincirleme isim tamlaması

10. D Bu beyitte son nefesini vermek üzere
olan bir hastaya, iyileştirmesi için hasta
bir doktor gönderilmiştir. Böylece hastanın iyileşme, kurtulma ümidi tamamen ortadan kaldırılmıştır.

B) Belirtili isim tamlaması

C) Belirtisiz isim tamlaması

YA

D) Takısız isim tamlaması
E) Sıfat tamlamaları

11. A Bir eğlence meclisinin anlatıldığı beyitte,
gözün yan bakışı şarkı söylerken kirpikleri de saz çalıp beste yaparak ona eşlik
etmektedir. Kirpiklerin cümbüşü, gözün
açılıp kapanmasıyla meydana gelen hareketliliktir. Kirpiklerin açılmasıyla beraber bakış da gözden çıkar. Burada devreye büyü, sihir girmektedir. Beyitte hiçbir kelimenin tesadüfi kullanılmadığı görülmektedir. Bütün kelimeler birbiriyle ilgilidir. Nitekim sihir ile de göz birbiriyle ilgilidir. Beyitte, kelimelerin özenle seçilerek ince ve zarif bir dille ne derece güzel
bir şekilde anlatıldığı dikkati çekmektedir.

15. Faris, sühan, rehvar, giran, cünbiş kelimelerinin anlamları hangi seçenekte sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
A) Atlı, nakış, kızgınlık, bakış, öfke

Sebk-i Hindî şiirinin konuları arasında
mutluluk yer almaz.

YIN

14. Yeni hayalleri dillendirmek için daha çok
ne tür tamlamalar kullanmışlardır?

RI

Ey Nailî o turra ki çevgân-ı fitnedir

6.

LA

13. Aşağıdaki beyitte hangi edebi sanat vardır?

B) Hareket, sert, söz, görünüş, sarhoş

C) Hiddet, açıklama, kuvvet, izler, surat
D) Sarhoşça, gezme, sert, imkân, takat

MU
RA

T

E) Atlı, söz, rahvan, ağır, hareket

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

1.
2.

3.

12. E

Şairler ruhlarındaki ızdırap, acı ve çalkantıyı dindirebilmek için çareyi tasavvufa sığınmakta bulmuşlardır.

D Sebk-i Hindî akımı Anadolu’da XVII. yy
başlarında görülmeye başlamıştır.

13. B Nailî ayaklar altında olan saç ile güneşi
bir araya getirerek tezat sanatı yapmıştır.

B Fars edebiyatı Hindîstan’daki altın çağını
Türk hanedanlarının egemenliğinde yaşamıştır.

14. A Yeni hayalleri dillendirmek için şairler zincirleme tamlamalar çok kullanmıştır. Dil
kullanımındaki bu tercihlerin anlamın bulanıklaşmasına neden olduğu da bir gerçektir.

A Sebk-i Hindî’nin İran kolunun temelinde
Sebk-i Vuku denilen üslup vardır.

4.

C Feyzî, Urfî, Hazirî, Zuhurî gibi Sebk-i
Hindî’nin büyük şairleri Ekber Şah döneminde yetişmiştir.

5.

A Şeyh Galip 18. yüzyılda divan şiirinde
Sebk-i Hindî’nin temsilcisidir.

15. E

Faris
Sühan
Rehvar
		
Giran

: atlı, binici, Şiraz
: söz
: atın sarmadan yürüyüşü,
rahvan
: ağır, sert

Cünbiş : hareket
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ARA DENEME SINAVI - 1

Aşağıdaki ilimlerden hangisinin önemi
XVII. yüzyılda Osmanlı medreselerinde
azalmış ve ikinci plana düşmüştür?
A) Tefsir

C) Matematik

XVII. yüzyılda iki defa tahta çıkan Osmanlı
padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Süleyman

C) I. Mustafa

E) Sultan İbrahim

E) Kelam

B) IV. Murad

D) II. Osman

Aşağıdakilerden hangisinde müzeyyel gazelin tanımı doğru olarak verilmiştir?

YIN

6.

D) Fıkıh

LA

1.

B) Hadis

RI

5.

A) Arapça ve Farsça karışık olarak yazılan
şiirlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi “Vefayî” mahlasını kullanan Osmanlı sultanıdır?
A) IV. Mehmed

C) II. Osman

7.

XVII. yüzyılda tahta çıkan sultan ile sadarete getirilen sadrazamların sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 10 - 67

C) 6 - 27

E) 5 - 64

4.

E) İslam yazı çeşitlerinin estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasıdır.

MU
RA

3.

D) Şiirde iki dizeden oluşan ve bir bütünlük
gösteren bölümlerdir.

D) II. Süleyman

T

E) I. Ahmed

B) I. Mustafa

C) Şairin bazen gazel içinde mahlasını söyledikten sonra birini övmek için şiirine
yaptığı eklemedir.

YA

2.

B) Bir şairin şiirine aynı vezin ve aynı kafiyede ve o şiire benzetme amacıyla yazılan şiirlerdir.

A) Divan

B) Nigaristan

B) 9 - 62

C) Kaside-i Bürde Arapça Tahmisi

D) 9 - 42

D) Fetvalar

E) Miraçname

XVII. yüzyılda kaleme aldığı kasideleriyle öne çıkan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neşatî

C) Ganizade Nadirî

E) Faizî

Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam
Yahya’ya ait eserlerden biri değildir?

8.

Aşağıdakilerden hangisi sanatçıları destekleyen ailelerden biri değildir?
A) Mozart

B) Feyzîî

B) Davanzati

D) Nef’î

C) Strozzi

D) Mirzazadeler
E) Dürrizadeler
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Aşağıdakilerden hangisi sanatçıların üretimine destek olan kişi için kullanılan
isimler içinde yer almaz?
A) Hami

13. Ahmet Hamdi Tanpınar, Nefî’nin şiirindeki
hangi özelliğe vurgu yapmıştır?
A) Ses ve eda

B) Nedim

C) Mesen

B) Mizah

D) Patron

E) Koruyucu

C) Hiciv

D) Anlam derinliği

RI

9.

LA

E) Tasavvufi sembolizm

14. Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkidir
gönül

YIN

10. Aşağıdaki şairlerden hangisi Şeyhülislam
Yahya’nın gazel tarzındaki ustasıdır?

Ehl-i aşkın hasılı sâhib-mezâkıdır gönül

A) Şeyhülislam Bahayî

Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimeler arasında hangi sanat yapılmıştır?

B) Sırrî
C) Zatî

A) Tenasüp

D) Bakî

B) Telmih

YA

E) Fuzulî

C) Hüsn-i talil

D) Mecaz-i mürsel
E) Tevriye

15. Nefî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fuzulî

MU
RA

B) Sırrî

T

11. Aşağıdaki şairlerden hangisi müzeyyel
gazel söyleme konusunda çağdaşlarına
öncülük etmiştir?

C) Neşatî

A) Divan şiirinin en büyük kaside ustasıdır.
B) Övgü ve yergi şairi olarak tanınır.
C) Tam bir mizaç adamıdır.

D) Şiirlerinde hemen her şey “ben” üzerine
kurulmuştur.

D) Şeyhülislam Yahya

E) Otoriteyle çatışmaz.

E) Şeyhülislam Bahayî

16. Aşağıdakilerden hangisi “Sebk-i Hindî” terkibinin anlamını vermez?

12. Nefî’nin hicivlerinin toplandığı eserinin
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farsça Divan

A) Hint usulü

C) Siham-ı Kaza

C) Hint yolu

E) Hayrabad

E) Hint dünyası

B) Türkçe Divan

B) Hint tarzı

D) Nigaristan

D) Hint üslubu
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17. Nailî aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle meşhur olmuştur?
B) Gazel

C) Kaside

A) Sebk-i Türkî

D) Murabba

E) Tesmin

B) Sebk-i Vuku

C) Sebk-i İsfahani
D) Sebk-i Safevi

RI

A) Şarkı

20. Aşağıdakilerden hangisi “Sebk-i Hindî”ye
verilen diğer isimlerden biri değildir?

YIN

LA

E) Sebk-i Azerbaycani

A) Kâtiplik yapmıştır.

B) Medrese eğitimi almıştır.
C) Sürgün edilmiştir.

D) Tasavvufla ilgilenmiştir.

YA

18. Aşağıdakilerden hangisi Nailî’nin biyografisiyle ilgili olarak yanlıştır?

MU
RA

T

E) Bütün ömrü maddi ve manevi sıkıntılarla geçmiştir.

19. Yaptığı bilimsel çalışmalarla Nailî ve
Sebk-i Hindî’nin tanınmasını sağlayan
edebiyat bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Çavuşoğlu

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

1.
2.
3.
4.
5.

C) Ali Nihat Tarlan

D) İbnülemin Mahmut Kemal
E) Haluk İpekten
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B
E
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ARA DENEME SINAVI - 2

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
klasik şiir tarzında kaleme aldığı şiirleriyle dikkat çeken halk şairidir?
A) Niyazî-i Mısrî
B) Kuloğlu
C) Kâtibî

XVII. yüzyılda “Bağdat Fatihi” olarak isimlendirilen Osmanlı sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

E) II. Osman

LA

A) IV. Mehmed

C) I. Mustafa

D) Âşık Ömer

E) İsmail Hakkı Bursevî

B) IV. Murad

D) I. Ahmed

5.

YIN

1.

RI

4.

Aşağıdakilerden hangisi “hakîmane şiirsöyleme” anlayışının İranda’ki temsilcilerinden biridir?
A) Saib-i Tebrizî
B) Nabî

2.

YA

C) Neşatî

D) Şeyhülislam Yahya

XVII. yüzyılda “seyahatname” türünün en
önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Çelebi

C) Neşatî

B) Kâtib Çelebi

D) Veysî

6.

3.

MU
RA

T

E) Nefî

E) Şeyhülilam Bahayî

Aşağıdakilerden
hangisi
Osmanlı
Devleti’nde himaye sisteminin kazanımları ile ilgili yanlıştır?
A) Hamilerin elde ettikleri kültürel doyum

B) Sanatçıların üretimlerinin desteklenmesi

C) Osmanlı padişahların hem avcı hem de
şair olarak anılması
D) Saray kültürünün ve adabının şekillenmesi

XVII. yüzyılda şairlerin en fazla yetiştiği
muhitler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

E) Hamilerin isimlerinin sonraki nesillere
taşınması

A) İstanbul - İzmir - Ankara
B) Bursa - Edirne - Konya

C) Manisa - İstanbul - Ankara

7.

D) İstanbul - Bursa - Edirne

E) Edirne - Manisa - Amasya

Mehmet Bahayî Efendi’nin şiir üslubu açısından etkilendiği ve kendisine “Bahayî”
mahlasını veren şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzilî

B) IV. Murad
C) I. Ahmed

D) Şeyhülislam Yahya Efendi
E) Şeyhülislam Esat Efendi
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Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam
Yahya’nın şairliği ile ilgili belirgin özelliklerden biri değildir?

12. Kuş yetişmez der idim olmasa Tayyâr eğer
Eremez gerdine zirâ ki ne sarsar ne sabâ

Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcükte aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A) XVII. yüzyıl Osmanlı divan edebiyatının
en büyük gazel şairi olarak bilinmesi

A) Teşbih

B) Şeyh Galib’i çok etkileyen bir isim olması

C) İstiare

C) Şairliğin yanında hami olarak da tanınması

B) Tenasüp

D) Telmih

LA

E) Tevriye

RI

8.

D) Önemli bir uleme ailesinden gelmesi

YIN

E) Bakî’nin üslup açısından takipçisi ve
Nedim’in üslubunun da hazırlayıcısı olarak değerlendirilmesi

13. Celâlî Yağız da ne kadar çâpükdür

Ki olurken ana meydân-ı cihân teng-fezâ

Yukarıdaki beyitte anlam tamamlanmamış, söz sonraki beyte taşmıştır. Divan
şiirinde böyle beyitlere ne ad verilir?

“Divan, Kaside-i Bürde Arapça Tahmisi,
Nigaristan, Fetvalar” adlı eserler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Nabî

A) Merhun

YA

9.

B) Telmih

B) Nefî

C) Tenasüp

C) Bahayî

D) Teşbih-i beliğ

D) Fuzilî

E) Şeyhülislam Yahya

E) Tevriye

10. Aşağıdakilerden
hangisi
Osmanlı
İmparatorluğu’nda görev yapan divan sahibi şeyhülislamlardan biri değildir?

T

MU
RA

A) İshak Efendi

14. Nefî, ilk şiirlerinde aşağıdaki mahlaslardan hangisini kullanmıştır?
A) Dürrî
B) Sırrî

B) Ataullah Efendi

C) Darrî

C) Osman Efendi

D) Vefayî

D) Bahayî Efendi

E) Bahayî

E) Esat Efendi

11. Divan edebiyatı özellikle hangi padişah
döneminde biçim ve içeriğiyle klasik bir
yapıya kavuşmuştur?

15. Kişisel arayışların ilk somut örnekleri
hangi akımla ortaya çıkmıştır?
A) Millî edebiyat

A) II. Beyazıt

B) Fecr-i Âtî

B) Yavuz Sultan Selim

C) Türk-î basit

C) II. Selim

D) Hint üslubu

D) I. Ahmed

E) Sebk-i Hindî

E) Kanunî Sultan Süleyman
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19. Aşağıdakilerden hangisi “Sebk-i Hindî”nin
XVIII. yüzyıldaki en önemli temsilcisidir?

16. Nailî’nin edebî kişiliğini oluşturan bileşenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

B) Neşatî

C) Fetim-i Kadîm

B) Gazel - Sebk-i Hindî - ıstırap - tasavvuf

D) Şeyh Galip

C) Mahallî üslup - dış âlem - ince hayal yeni manzum

LA

E) Urfî-yi Şirazî

RI

A) Nailî

A) Sebk-i Hindî - şuh eda - geniş hayaller
- neşe

D) Şuh eda - Sebk-i Hindî - ıstırap - geniş
hayaller

YA

YIN

E) Gazel - kaside - ıstırap - ince hayal

20. Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindî’nin
İran Kolunun temsilcilerinden biridir?

17. Türk edebiyatında aşağıdaki şairlerden
hangisi Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcilerinden biridir?

A) Şifayi

A) Yahya Efendi

B) Nazirî

C) Nabî

D) Fehim

B) Bahayî Efendi

E) Nedim

MU
RA

E) Ragıp Paşa

T

D) Nailî

C) Urfî

18. Sebk-i Hindî’nin dille ilgili en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Az sözle çok şey anlatılması.
B) İnce, narin ve süslü olması.

1.
2.
3.
4.
5.

C) Sade olması.

D) Kolay anlaşılır olması.

E) İnce sesli harflerden oluşan kelimeler
kullanılması.
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B
A
D
D
A

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
C
D
B
E
C

11.
12.
13.
14.
15.

E
E
A
C
C

16.
17.
18.
19.
20.

B
D
B
D
A

5

ÜNİTE
HİKEMÎ TARZ VE NABÎ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Divan edebiyatında hikemî tarzın
özelliklerini belirleyebilecek, bu tarzın en önemli temsilcisi Nabî’yi ve
eserlerini tanıyabilecek, bu tarzın Nabî’nin eserlerine nasıl yansıdığına
dair değerlendirmeler yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

5-6

HİKEMÎ TARZ

• Türk şiirinde Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmet’ın yazıldığı dönemden beri hikmetli söz söylemeye
meyilli şairlervardır. Hikmetli söz söyleme arzusu XVII. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bu tarzın yaygınlaşmasına Azmizade Haletî rubaî nazım şekliyle söylediği şiirlerle katkıda bulunmuştur. Nabî ise hikemî üslubun
temsilcisi olmuştur.
• Arapça bir kelime olan hikmet; felsefe, bilim, bilgelik, bilinmeyen neden, varlıkların, durumların ve
olayların oluşunda Allah’ın insanlar tarafından bilinmeyen gizli amacı, atasözü, özdeyiş anlamlarına gelir.
• Hikemî tarz ya da hakîmane tarz ise düşünceyi esas alan, amacı düşündürmek ve öğüt vermek
olan şiir tarzıdır.
• Şiirdeki hikemî tarz, edebiyat açısından bakıldığında düşünceye dayalı hikmetli söz söyleme
olarak da tanımlanır.
• Varlığın, olup bitenlerin arkasındaki nedeni veya nedenleri araştırmak, varlık ve eşyanın yaradılış
amacını vermeye çalışmak hikemî tarzın dinî-tasavvufi yönüyle de ilgilidir.
• Nabî ve tarzın diğer şairleri hikmeti daha çok Kur’an’da kullanıldığı gibi “derin kavrayış ve bilgi,
sır, ilahî sır, öğüt” vb. olarak anlamış ve bu anlamlarda kullanmışlardır.
• Hikemî şiir; insanı, olayları, dünyayı değerlendiren çeşitli konuları işler.
• Özelliğini daha çok, yol gösterici ve düzeltici konulara yer vermesinden alır. Bu özelliği nedeniyle
de hikemî şiirde anlatımın özlü olması, dolayısıyla kısa olması beklenir.
• Telmih, tevriye, kinaye gibi özlü anlatımda önemli olan söz sanatlarıyla birlikte irsal-i mesel kullanımı hikemî şiirde revaçtadır.
• Hikemî şiirde atasözü, deyim vb. kullanımı önemli olmakla birlikte bu özelliğe ters düşen bir özellik, daha sonra da değinileceği gibi, hikemî şiir temsilcilerinin çoğunun genel olarak şiir dillerinin kolay
anlaşılır olmamasıdır.
• Hikemî şiir kavramını önce İran’da Feridüttin Attar ortaya atmış ve dinî şiirlerini hikemî şiir olarak
adlandırmıştır.
• XVII. yüzyılda, hikemî şiirin İran’daki temsilcileri Şevket-i Buharî ve Saib-i Tebrizî’dir.
• Nabî de özellikle Saib’den etkilenerek hikemî tarza yönelmiştir.
• Hikemî şiirin Osmanlı sahasındaki kullanım alanı İran şiirindekine göre daha genişleyerek sosyal
konuları da içine almıştır.
• Önce değişik divan şairlerinde örneğin Fuzulî ve Bağdatlı Ruhî’de yer yer gördüğümüz bu tarz,
Nabî ile güçlenerek esas yapısını kazanmıştır.
• Nabî’yle birlikte divan şiirinde, hikemî tarzda Nabî takipçisi olarak kendilerinden söz edebileceğimiz başka şairler de vardır. Nabî ile aynı dönemde yaşamış olup onunla dostluğu bilinen Ramî Mehmet
Paşa, dönemin Nabî takipçilerindendir.
• XVII. yüzyılda hikemî üslubu şiirlerinde kullanan başka bir şair de Sabit’tir. Sabit’in şiirleri çoğunlukla hikemî tarzda olup öğretici olma amacıyla söylendiği izlenimini bırakmaktadır.
• Daha sonra Nabî yolunda yürüyenler arasında çoğu on sekizinci yüzyılda yaşamış şu şairler
bulunmaktadır: Seyyid Vehbî, Raşid, Samî, Asım, Münif, Koca Ragıp Paşa, Haşmet, Fıtnat Hanım,
Sünbülzade Vehbî, Sürurî, Keçecizade İzzet Molla.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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• Ayrıca XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile on sekizinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan ve divan
şiirinin rubai ustası olarak bilinen Azmizade Haletî de rubaileriyle şiirde düşünce yolunu izlemiştir.
• Ziya Paşa ve Namık Kemal’in bazı şiirlerindeki hikemî edaya bakarak, Nabî’nin etkisinin Tanzimat Dönemi’nin bazı temsilcilerinde de sürdüğünü söylemek mümkündür.
• Nabî’den sonra onun yolunda yürüyenler arasında en güçlü şair, on sekizinci yüzyılda yaşamış
olan Koca Ragıp Paşa’dır.

Hayatı
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• Nabî, Osmanlı’nın sıkıntılı günlerini yaşadığı XVII. yüzyılda dünyaya gelmiş ve I. İbrahim (16401648) ile III. Ahmet dönemi (1703-1730) arasında saltanat sürmüş olan altı padişah dönemini görmüştür.
• Hayriyye adlı ünlü mesnevisinden öğrendiğimize göre Nabî’nin asıl adı Yusuf olup 1642 yılında
eski adı Ruha olan Urfa’da doğmuş; çocukluğunu ve ilk gençliğini memleketinde geçirmiştir.
• Tanınmış bir aileden geldiği bilinen Nabî’nin iyi bir eğitim aldığı tahmin edilmektedir.
• Mustafa Paşa’nın yardımıyla hacca giden Nabî, hac dönüşünde Mustafa Paşa’ya kethüde olmuş
ve hac yolundaki izlenimlerini anlattığı Tuhfetü’l-Harameyn’i kaleme almıştır. Ancak bir süre sonra kendi
isteğiyle Paşa’nın kethüdalık görevinden ayrılmıştır. Görevden ayrıldıktan sonra etrafındaki insanların
tavır değiştirmelerinden etkilenen sanatçıya bu durum ünlü Azliyye kasidesini yazdırmıştır.
Azliyye: Görevden çıkarılma veya ayrılma vesilesiyle yazılan kasidelere denir.
• Nabî’nin hayatında Halep, önemli dönüm noktasıdır. Çünkü orada geçirdiği yirmi beş, otuz yıllık
süre içinde düşünceye dayalı dünya görüşünü yansıtan edebî kişiliğini kazanmış; orada doğan oğlu
Hayrullah için ünlü eseri Hayriyye adlı mesnevisini ve Hayrabad’ı Halep’te yazmış ve divanını düzenlemiştir.
• Nabî, II. Süleyman’ın ve II. Ahmet’in tahta çıkışlarına sessiz kalıp, onlar için kaside yazmazken,
II. Mustafa’nın tahta çıkışını bir cülusiyye kasidesiyle kutlamıştır.
• Nabî, İstanbul’a dönüşünden birkaç yıl sonra 1712’de İstanbul’da ölmüştür.

Eserleri

MU
RA

Türkçe Divan

T

• Nabî, divan edebiyatının çeşitli biçim ve türlerinde, değişik konularında yazmış; hem manzum
hem de mensur eser vemiş bir sanatçıdır.
• Nabî’nin, altısı manzum dördü mensur olmak üzere on eseri vardır. Ancak ününü daha çok manzum eserleri yani şairliğiyle yapmıştır.
• Manzum eserleri şunlardır: Türkçe Divan, Farsça Divançe, Hayriyye, Hayrabad, Terceme-i
Hadis-i Erbain ve Surname.
• Nabî’nin edebi kişiliğini ve düşüncelerini ortaya koyduğu en önemli eseridir. Nabî’nin en hacimli
eseri olduğu kadar; klasik dönem edebiyatımızın da en hacimli divanları arasında yer alır.
• Değişik nazım şekilleriyle yazılmış şiirlerin bulunduğu divanın başındaki yüz beyitlik tevhid kasidesi, şairin geniş din ve edebiyat kültürünün izlerini taşır. Çoğu uzun tutulmuş olan kasidelerin yer aldığı
bölümde döneme ilişkin tarihî bilgi ve eleştiri boyutuna sahip kaside örneklerinin bulunması bakımından
da bölüm önemlidir. Söz konusu kasidelerin bir kısmında da hikemî tarzın varlığından söz edilebilir.
• Nabî, kasidelerinin çoğunun nesip bölümlerinde alışılmış tasvir konularından farklı olarak kasideyi
sunduğu kişinin tasviri ya da tarihi bilgi ve hikemî anlatıma yer verir.
• Medhiyye bölümleri daha samimi bir anlatımla yazılmış, fahriye bölümleri ise oldukça kısa tutulmuştur. Tevhidle birlikte eserdeki kaside sayısı yazma müshalarla otuzla kırk arasında değişmektedir.
• Gazeller bölümü, gerek sayı gerekse hikemî tarz şiirlerin varlığı bakımından eserin en önemli
bölümüdür. Gazelleri arasında alışılmış âşıkane tarzda yazılmış olanları da vardır.
• Divanın “Mesneviler” bölümünde ise mesnevi nazım şekliyle yazılmış medhiyeler bulunmaktadır.
• Tahmis ve manzum tarihler de sayıca kabarıktır. Ayrıca Nabî Divanı’daki kıta, rubai ve müfredlerin bulunduğu bölüm; şairin yaşadığı dönemi ve onun düşünce dünyasını yani hikmet anlayışını yansıtmaları bakımından önemlidir.

Farsça Divançe

• “Divançe-i Gazeliyyat-ı Farisi” başlığı altında Türkçe Divan içinde muamma ve lugazlardan sonra
yer alır.
• Yirmi altı sayfalık divançede Farsça gazelleri, başta Mevlana, Yavuz Sultan Selim, Hafız ve Camî
olmak üzere bazı şairlerin gazellerine yazılmış tahmisler izler. Divançede yirmi dolayında tahmis bulunmaktadır.
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• Nabî’nin ününü yaptığı en önemli eserlerindendir. Halep’te 1701 tarihinde yazılmıştır.
• Nasihatname türünde yazılmış olan bu didaktik mesneviyi Nabî, oğlu Ebulhayr Mehmet için, onun
hayatta izlemesi gereken yolu göstermek, ona öğüt vermek amacıyla yazmıştır.
• Nabî’nin olgunluk döneminde yazdığı bu eseri, onun hayata ve dünyaya bakışını, deneyimlerini
dile getirmesi açısından olduğu kadar, dönemin tarihi ve sosyal yapısını daha çok hiciv yoluyla tanıtan
bilgiler vermesi bakımından da önemlidir.
• Hayriyye, Ebulhayr’ın toplum içinde iyi bir birey ve mutlu bir insan olması için nasıl davranması
gerektiğini anlatır.
• Hayriyye, klasik dönemdeki nasihatname türünün, edebiyatımızda bilinen en başarılı örneği olarak tanınmıştır.
• Beyit sayısı bin altı yüz altmış olan mesnevi, aruzun fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün kalıbıyla yazılmıştır.
• Otuz beş bölümden ibaret olan eserin konu başlıkları da manzum olup aynı aruz kalıbıyla yazılmıştır.
• Hayriyye, Fransa’da yayımlanmıştır. Hayriyye’nin popüler baskıları da vardır.

Hayrabad

YA

• Nabî’nin Halep’te 1705 yılında yazdığı ikinci mesnevisidir.
• Âşıkane konulu eser, İranlı şair Feridüttin Attar’ın İlahîname’sinden etkilenilerek yazılmıştır.
• Nabî, İlahîname içindeki bir hikâyenin konusunu genişletip ilaveler yaparak ona meraklı bir macera romanı görünümü kazandırmıştır.
• Benzer birçok mesnevinin aksine, kavuşmayla bitmesi, olayların çeşitliliği ve hareketliliği bakımından dikkate değer bir mesnevidir.
• Hayrabad, aruzun mef‘ûlü mefâ‘ilün fe‘ûlün kalıbıyla yazılmış olup beyit sayısı iki bine yakındır.

Surname

• IV. Mehmet’in şehzadelerinin 1675 yılında Edirne’de yapılan sünnet düğününü anlatmak için
yazılmış bir mesnevidir.
• Bu eserde Nabî, kendisinin katıldığı ve on beş gün süren düğünün eğlencelerini, ziyafetlerini,
düğünde verilen hediyeleri vb. anlatır.
• Edebiyatımızdaki surname türünün önde gelen örneklerindendir. Mesnevi, dönemin tarihî, sosyal
ve kültürel yapısını tanıtıcı bilgilere yer vermesi bakımından önemlidir.
• Hayriyye ve Hayrabad’a göre daha kısa olan mesnevi aruzun fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün kalıbıyla
yazılmıştır. Eser yeni harflerle yayımlanmıştır.

Terceme-i Hadis-i Erbain
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• İranlı şair Molla Camî’nin Kırk Hadis Tercümesi’nin Türkçe manzum tercümesidir.
• Eserde önce hadisler Arapça metinleriyle verilmiş; sonra da manzum çevirileri ve açıklamaları
yapılmıştır.
• Manzum bir mukaddimeyle başlayan eser aruzun fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün kalıbıyla yazılmıştır.
• Eser yayımlanmıştır.
Nabî’nin mensur eserleri ise şunlardır: Fetihname-i Kamaniçe, Tuhfetü’l-Harameyn, Zeyl-i Siyer-i
Veysî ve Münşeat.

Fetihname-i Kamaniçe

• Gazavatname türünde yazılmış mensur bir eser olup IV. Mehmet’in 1671’de yaptığı ve sefere
Musahip Mustafa Paşa’yla birlikte Nabî’nin de katıldığı Lehistan (Polonya) Seferini, bu sefer sırasında
Kamaniçe Kalesi’nin alınışını anlatır.

Tuhfetü’l-Harameyn

• Nabî’nin hac ziyareti sırasındaki yolculuk izlenimlerini konu edinir. Edebiyatımızın seyahatname
türü örneklerindendir.
• Eser Nabî’nin hac ziyaretinden beş yıl sonra 1683 tarihinde yazılmıştır.
• Nabî bu eserinde, İstanbul’dan Hicaz’a gidinceye kadar gezip gördüğü bütün şehirleri anlatır.
• Sanatçı, anlatıma çeşni katmak amacıyla eseri yer yer Türkçe, Farsça ve Arapça manzum
parçalarla süslemiştir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

• Dinî konulu olup siyer türünde yazılmış bir eserdir.
• Veysî’nin, Hz. Muhammed’in doğumundan Bedir Savaşı’na kadar geçirdiği dönemde yaşadığı
olayları anlattığı siyerine Nabî, Mekke’nin alınış bölümünü eklemiştir. Sanatlı bir dille yazılmıştır.
Münşeat
• Nabî’nin yazmış olduğu özel ve resmî mektupları içinde bulunduran mensur eseridir. Dili, başka
münşeatlarda olduğu gibi oldukça sanatlıdır.
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• Nabî, XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı sahasında yetişen şairlerin en ünlüsü olarak tanınır.
• Nabî, şiirlerinde gösterdiği dinî, felsefî, âşıkâne edanın yanında divan, mesnevi, tarih, münşeat
gibi değişik türlerde eser vermiş üretken ve çok yönlü bir sanatçıdır.
• Gelenekselin dışında yeni şiir tarzı için gözlerini önce İran’a çeviren Nabî, orada kendi durgun ve
akılcı mizacına uygun olan ve düşünmeyi, düşündürmeyi ön plana alan şiiri bulmuştur. O zamanda bu
tarzın İran’daki temsilcisi Tebrizli Saib’dir. Nabî, Saib’in etkisinde kalır.
• Osmanlı coğrafyasında, şiirde düşünceye önem veren hakîmane söyleyiş biçimi, yüzyılın ikinci
yarısında Nabî’yle değişik ve yeni bir anlatım gücü kazanır. Nabî yolunda yürüyerek eser veren şairleri
şöyle sıralayabiliriz: Ramî Mehmet Paşa, Sabit, Nazim, Samî, Raşid, Seyyid Vehbî, Hamî, Antakyalı
Münif, Çelebizade Asım, Koca Ragıp Paşa, Sünbülzade Vehbî, Keçecizade İzzet Molla, Hoca Fehim,
Ziya Paşa, Cevdet Paşa.
• Şiirleri, dünyanın ve olayların içinde insanın değerlendirildiği çeşitli konulara yer verir.
• Bilgiye, bilime değer verir.
• Nabî’nin şiirleri arasında da gelenekten gelen âşıkane şiir örnekleri vardır.
• Nabî, sağduyuya, basiret sahibi olmaya, düşünceye ağırlık veren şiir anlayışıyla divan şiirine
yenilik getirmiş; edebiyatımızda hakîmane ya da hikemî şiir denilen ve Nabî Ekolü olarak da bilinen şiir
anlayışının kurucusu, önde gelen temsilcisilerindendir.
• O, eserlerinin bazılarında özellikle divanının birçok yerinde ve Hayriyye’sinde, toplumun o günkü
durumunu başarıyla anlatmıştır.
• Divandaki kaside, gazel ve kıtalarda ve bilhassa Hayriyye’de dönemi için tarihî belge olabilecek
değerde bilgi vermiştir.
• Nabî XVII. yüzyılda bireylerde ve dolayısıyla toplumda ortaya çıkan ahlaki sarsıntıyı, kültürel
soğumayı, devlet kurumlarının çöküşe yüz tutmasını eleştirir ve onların düzeltilmesi için çözüm yolları
önerir.
• Nabî, hikmetle ilgili düşüncelerinin bir kısmını, döneminin ideal insan tipini bu eserlerinde betimler.
• Nabî’ye göre karar ve ölçü kişinin hayatında ve davranışlarında önemli yer tutmalıdır. Onun idealindeki insan, düşünceleriyle, aklıyla isteklerine düzen verebilen, kafasıyla gönlü arasında denge kurabilen insandır.
• Nabî’nin hikmet anlayışında yeri olan; Allah, insan ve kâinat üçlüsüne ilişkin görüşleri, medrese
kültürüne sahip her müslümanınki gibidir. Varlığın ortaya çıkışı, kâinatın işleyişiyle ilgili görüşleri, onun
tasavvuftan da etkilendiğini göstermektedir.
• Nabî, ahlak konusunda da döneminin insanına acelecilikten ve aşırılıktan sakınarak ölçülü olmayı, orta yolda yürümeyi tavsiye eder.
• Nabî, meslek seçiminde olduğu gibi söz söylerken de belli kurallara uyulmasını önerir. Sözün de
ölçülü söylenmesinden yanadır. Çünkü dilin insana sağladığı yarar da zarar da fazladır.
• Ahlakın Nabî’nin hikmet anlayışında yeri önemlidir. Ahlak, insanın davranışlarında kendini
gösterir. Davranışların kaynağı ise karakterdir. Davranışlar iyi ve doğru davranışlar olduğu takdirde
onların kaynağı olan karakter de güzeldir. Durum böyle olunca insanın ahlaklı oluşu karakterinin güzelliğiyle ortaya çıkar.
• Daha çok Hayriyye’de ortaya koyduğu ahlakî görüşlerinde Nabî, ilahî, beşerî ya da ahlakî olanları
birbirinden ayırmaksızın hepsini mutluluğa ulaşmakta aracı olarak görür.
• Nabî’nin şiirlerinden onun, toplumun içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ortamdan yakınan, onları yeren sözlerinin ötesinde dış dünyayı değiştirebilecek güçlü bir kişiliğe de sahip olmadığını anlıyoruz.
• Nabî’nin hikemî şiirlerine baktığımız zaman bunların çoğunda edep, terbiye, saygı, hoşgörü, sıra,
erkân, intizam, itaat vb. geniş bir anlam kapsamı olan Osmanlı kültüründeki ferdin kendi hayatını ve fert
ile toplum ilişkilerini düzenleyen ve adına “âdâb” denilen toplum kurallarını buluruz.
• Nabî’nin hikemî şiir üslubunun, başka özelliklerine gelince; bu bağlamda işaret edilmesi gereken
önemli bir özellik onun çok özel bir gözlemci oluşudur.
• Nabî’nin, beyitlerinin çoğunda söylemek istediklerini örnek vererek söylediğini görürüz.
• Nabî’inin üslubunda dikkat çeken başka bir özellik de onun şiirlerinde tezatlı ifade kullanımına,
tezat sanatına oldukça sık yer vermesidir.
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Örnek:
“Leb zikrde ammâ ki gönül fikr-i cihânda
Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid”
Dudak Allah’ı anarken gönül dünya hevesindedir. İnsan dünyevi isteklerle dinî sorumluluğunun,
ibadet yükümlülüğünün arasında kalmıştır. Bu durumdan eldeki tesbih şaşkına dönmüştür. İki arada
kalmıştır. Ne yapacağını bilemez.
• O, şiirlerinde çoğunlukla yol gösterici, düzeltici, eğitici, ahlakçı, bilge insan kimliğiyle görünür.
Şiirleri, insanların, olayların, dünyanın değerlendirildiği çeşitli konulara yer verir.

Şiirlerinden Örnekler
ÖRNEK 1 (Kaside)
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Kaside-i Azliyye
1. Kimdür ol kim mey-i mansıbla olup şîrîn-kâm
Ana hemyâze-i azl olmaya âhir encâm
Makam, şöhret, saltanat içkisini içip o içkinin tadı damağında kaldıktan sonra o makamdan ayrılmanın sıkıntısını çekmeyen var mıdır?
2. Çend rûze gül-i ikbâl-i çemenzâr-ı fenâ
İder elbette dimâğ-ı dile îrâs-ı zükâm
Yokluk bahçesinin birkaç günlük mutluluk gülü elbette gönlü hasta eder; ona nezle bulaştırır.
3. Bezm-i ikbâlde ser-mest olanun hâli budur
Gâh peymâne çeker gâh humâr-ı âlâm
Talihin, bahtlılığın, içki sofrasında sarhoş olanın hali budur. Bazen içki içer bazen de onun baş ağrısını çeker.
4. Olsa ârâste bir dem yine ber-çîde olur
Bir karar üzre degüldür tarab-ı gerdiş-i câm
İçki kadehinin (içki sofrasındaki) dönüşünün verdiği neşe sürekli olmaz. Bir süre keyif verir, sonra o
keyif geçer, biter.
…
5. Tûde-i rîk-i revândur felegün ikbâli
Her zamân arsa-i dîgerde ider darb-ı hıyâm
Feleğin getirdiği mutluluk, akan kum yığınına benzer. O, her zaman başka bir yerde çadırını kurar.
6. Ragbet-i hâtır ile tevsen-i mansıbdan inüp
Gayrınun itmiş iken destine teslîm-i zimâm
Kendi isteğinle makam atından inip o atın yularını başkasının eline versen de…
7. Rûzgâr âyine-i kalbe virüp yine keder
Dili pür-hûn ider evza‘-ı ciger-sûz-ı avâm
Zaman, kalbin aynasına keder düşürür. İnsanların iç yakan, üzücü davranışları gönlü kanatır.
8. İhtiyârî ise de azl aceb hâlet imiş
Dile elbette virürmiş keder-i bî-hengâm
Makamdan ayrılmak insanın kendi isteğiyle de olsa gönle keder verir.
…
9. Kanı kendü kulunam diyü perestişler iden
Eylemez yolda duçâr olsa bile redd-i selâm
(Daha önce) kulunum diyerek sana saygı gösterenler; şimdi yolda karşılaştığın zaman selamına
karşılık vermezler.
10.Kanı ol terk-i edeb diyü ku’ûd eylemeyen
Eylemez şimdi mecâlisde bulundukça kıyâm
Hani nerede saygısından senin önünde ayakta duranlar? Şimdi (senin bulunduğun)
mecliste ayağa kalkmazlar.
…
11.Zîb-i silk-i vüzerâ yani Musâhib Pâşâ
Ki şükûhına göre teng gelür heft ecrâm
Musahip Paşa vezirler dizisinin süsü ki onun yüceliğine yedi kat gökyüzü erişemez.
…
12.Yohsa Allah bilür sâye-i eltâfunda
Kimseden zerre kadar görmedi tab‘um âlâm
Onun lutuflarının gölgesinde hiç kimseden zerre kadar sıkıntı çekmedim, üzüntü görmedim, bunu
Allah bilir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi Hikemî şiirin
XVII. yüzyılda İran’daki temsilcileri arasında gösterilebilir?
A) Seyyid Vehbî
B) Raşid

Hikemî tarz için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İnsanı, olayları dünyayı değerlendiren
çeşitli konuları işler.

LA

C) Sami		

D) Münif

E) Şevket-i Buharî

B) Özelliğini daha çok yol gösterici ve düzeltici konulara yer vermesinden alır.

AÇIKLAMA

C) Anlatımı uzun ve yüzeyseldir.

XVII. yy.’da İran’da Hikemî şiirin temsilcileri Şevket-i Buharî ve Saib-i Tebrizî’dir.
YANIT: E

D) Atasözü, deyim kullanımı ve halk söyleyişi önemlidir.
E) Hikemî şiir temsilcilerinin çoğunun şiir dilleri kolay anlaşılır değildir.

4.

AÇIKLAMA

Hikemî şiirde anlatım özlü, dolayısıyla kısadır.
YANIT: C

YIN

1.

RI

3.

Aşağıdaki şairlerden hangisi Nabî yolunda yürüyen şairlerden değildir?

YA

A) Sünbülzâde Vehbî
B) Nefî

C) Raşid

D) Haşmet

E) Fitnat Hanım

AÇIKLAMA

Hikemî şiir kavramını İran’da önce kim ortaya atmıştır?
A) Feridüttin Attar
B) Firdevsi

MU
RA

C) Molla Camî

Nefî Nabî’nin yolunda yürüyen şairler arasında
gösterilmez. 17. yüzyılda Rami Mehmet Paşa, Sabit; 18. yüzyılda ise Seyyid Vehbî, Raşid, Samî,
Asım, Münif, Koca Ragıp Paşa, Haşmet, Fitnat
Hanım, Sünbülzâde Vehbî, Sürurî ve Keçecizâde
İzzet Molla Nabî tarzının takipçileridir.
YANIT: B

T

2.

D) Nabî

E) Saib- i Tebrizî

AÇIKLAMA

5.

Hikemî şiir kavramını önce İran’da Feridüttin Attar
ortaya atmış ve dini şiirlerini hikemî şiir olarak adlandırmıştır.
YANIT: A

Nabî’nin hac dönüşünde izlenimlerini anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azliyye

B) Hayriyye

C) Hayrabad

D) Tuhfetü’l-Haremeyn
E) Münşeat
AÇIKLAMA

Nabî’nin hac dönüşünde izlenimlerini anlattığı
eseri Tuhfetü’l-Haremeyn’dir. Nabî, bu eserinde
İstanbul’dan Hicaz’a kadar gidinceye kadar gezip
gördüğü bütün şehirleri anlatır. Eser 1683 tarihinde yazılmıştır.
YANIT: D
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Nabî’nin Türkçe Divanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8.

A) Mevlana

B) Şems-i Tebrizi

B) Türkçe Divan’da tek nazım şekli kullanılmıştır.

RI

A) Eserin yazma nüshalarının çokluğunun
yanı sıra matbu nüshaları da vardır.

Nabî’nin Farsça Divançe’sinde aşağıdakilerden hangisine tahmis yazılmamıştır?

C) Yavuz Sultan Selim
D) Hafız

C) Eserin başında yüz beyitlik tevhid kasidesi yer alır.

E) Camî

D) Şairin geniş din ve edebiyat kültüründen
izler taşır.

AÇIKLAMA

LA

6.

Nabî’nin Farsça Divançesinde Şems-i Tebrizi için
yazılmış bir tahmis yoktur. Başta Mevlana olmak
üzere yirmi dolaylarında tahmis bulunmaktadır.
YANIT: B

YIN

E) Eserde döneme ilişkin tarihi bilgi ve eleştiri boyutuna sahip kaside örnekleri vardır.
AÇIKLAMA

YA

Nabî’nin Türkçe Divanı’nda değişik nazım şekiller
kullanılmıştır.
YANIT: B

7.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Nabî’nin manzum eserlerinden biri değildir?
B) Farsça Divançe
C) Hayriyye

T

A) Türkçe Divan

MU
RA

D) Fetihname-i Kamaniçe
E) Hayrabad

AÇIKLAMA

Nabî’nin Türkçe Divanı’nda yer alan kasidelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Söz konusu kasidelerin bir kısmında
hikemî tarzın varlığından söz edilebilir.
B) Nabî kasidelerinin çoğunda nesib bölümlerinde alışılmış tasvir konularından farklı
olarak kasideyi sunduğu kişinin tasviri ya
da tarihi bilgi ve Hikemî anlatıma yer verir.

C) Medhiye bölümleri oldukça kısa tutulmuştur.

Fetihname-i Kamaniçe mensur bir eserdir.
YANIT: D

D) Fahriye bölümleri oldukça kısa tutulmuştur.

E) Tevhidle birlikte eserdeki kaside sayısı
yazma nüshalarda otuzla kırk arasında
değişmektedir.
AÇIKLAMA

Nabî’nin Türkçe Divan’ında yer alan kasidelerin
medhiye bölümleri daha samimi bir anlatımla yazılmıştır ve kısa değildir.
YANIT: C
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12. Nabî’nin Hayriyye adlı eseri aruzun hangi
kalıbıyla yazılmıştır?

I. Türkçe Divan içinde muamma ve lügazlardan sonra yer alır.

II. Bazı kaynaklar Türkçe Divan’ın sonunda
bulunduğu için bu eseri ayrı bir eser saymazlar.

A) Fe’ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilün

RI

B) Fâ’ilâtü’n / Fâ’îlâtün / Fâ’îlün

C) Müstef’îlün / Müstef’îlün / Müstefî’lün

Yukarıda sözü edilen Nabî eseri hangisidir?
A) Farsça Divançe

D) Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Mefâ’îlün
E) Mefâî’lün / Mefâî’lün / Faî’latün

B) Hayriyye

C) Hayrabad

D) Surname

E) Münşeat

AÇIKLAMA

Nabî’nin Hayriyye adlı mesnevisinin vezni,
Fe’ ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilün’dür.
YANIT: A

YIN

AÇIKLAMA

YA

Sözü edilen Nabî eseri Farsça Divançedir. Bu divançe “Divançe-i Gazeliyyat-ı Farisi” başlığı altında Türkçe Divan’ın sonunda bulunur.
YANIT: A

11.

LA

10.

13. “Hayrabâd” adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

I. Halep’te 1701 tarihinde yazılmıştır.

II. Nasihatnâme türünde yazılmış olan didaktik bir mesnevidir.

A) Aşıkâne konuludur.

III. Şair oğluna öğüt verme amacıyla yazmıştır.

B) Tasavvuf konuludur.
C) Bilimsel niteliklidir.

Yukarıda sözü edilen Nabî eseri aşağıdakilerden hangisidir?

E) Gazavatname türünde yazılmıştır.

AÇIKLAMA

MU
RA

B) Surname

T

A) Hayriyye

D) Didaktik niteliklidir.

C) Hayrabâd

Hayrabâd adlı eser aşıkâne konuludur. Nabî’nin
ikinci mesnevisi olan bu eserde işlenen aşk, derinlikten, lirizmden uzak, merak ve ilgi uyandırmak
amacıyla sıralanmış olaylar yığınından ibarettir.
YANIT: A

D) Fetihname-i Kamaniçe
E) Zeyl-i Siyer-i Veysi

AÇIKLAMA

Sözü edilen eser Hayriyye’dir. Bu eser 1701’de
Halep’te kaleme alınmış olup, Nasihatnâme türünde yazılmış olan didaktik bir mesnevidir. Nabî bu
eseri oğluna öğüt vermek için yazmıştır. Nabî’nin
olgunluk döneminde yazdığı bu eseri, onun hayata ve dünyaya bakışını, deneyimlerini dile getirmesi açısından olduğu kadar, dönemin tarihi ve sosyal yapısını daha çok hiciv yoluyla tanıtan bilgiler
vermesi bakımından da önemlidir.
YANIT: A
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14. Aşağıdakilerden hangisi Nabî’nin mensur
eserleri arasında yer almaz?

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

A) Hayrabâd

1.

D) Zeyl-i Siyer-i Veysi
E) Münşeat

Aşağıdakilerden hangisi Nabî’nin Hikemî
tarza yönelmesinde etkili olan isimdir?
A) Buharî

LA

C) Tuhfet’ül-Haremeyn

RI

B) Fetihname-i Kamaniçe

B) Koca Ragıp Paşa

AÇIKLAMA

C) Süruri

Hayrabâd Nabî’nin manzum eserleri arasında yer
alır.
YANIT: A

D) Saib

YA

YIN

E) Keçecizade İzzet Molla

2.

15. Nabî’nin “gazavatnâme” türünde yazdığı
eser aşağıdakilerden hangisidir?

Görevden çıkarılma veya ayrılma vesilesiyle yazılan kasidelere ne ad verilir?
A) Cülusiye

A) Hayrabâd

C) Devriye

B) Fetihname-i Kamaniçe

E) Sulhiyye

C) Tuhfet’ül-Harameyn

B) Şethiye

D) Azliyye

E) Münşeat

MU
RA

AÇIKLAMA

T

D) Zeyl-i Siyer-i Veysi

Nabî’nin gazavatname türünde yazılmış mensur eseri Fetihname-i Kamaniçe’dir. Eser, IV.
Mehmet’in 1671’de yaptığı Musahip Mustafa Paşa’yla birlikte Nabî’nin de katıldığı Lehistan
(Polonya) Seferi’ni bu sefer sırasında Kamaniçe
Kalesi’nin alınışını anlatır.
YANIT: B

3.

Nabî’nin Kamaniçe Kalesi’nin fethinden
sonra İstanbul’a dönüp İstanbul’daki kalenin fethini anlattığı eseri hangisidir?
A) Fetihname-i İstanbul

B) Fetihname-i Kamaniçe

C) Fetihname-i Konstantin
D) Fetihname-i İslamiye
E) Fetihname-i Fatih
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8.

Nabî hangi Osmanlı padişahının şehzadesi için surnâme yazmıştır?
A) IV. Mehmet

C) II. Selim

A) Türkçe Divan

B) V. Mehmet

C) Hayriyye

D) II. Osman

E) Surname

B) Farsça Divan

D) Hayrabad

Nabî hangi padişahın tahta çıkışını bir cülusiye yazarak kutlamıştır?

E) I. Süleyman

6.

A) Senai

C) Mevlana

E) Nailî

Nabî, “Hayrabad” adlı eserini nerede yazmıştır?

10.

B) Bağdat

MU
RA

A) Şam

C) Rabat

E) Halep

7.

B) II. Mustafa

D) I. Ahmet

D) Bakü

A) Nabî

E) Nedim

B) Attar

D) Molla Camî

I. Edebiyatımızda seyahatname türü örneklerindendir.

II. Türkçe, Farsça, Arapça manzum parçalarla süslenmiştir.

Yukarıdaki sözü edilen Nabî eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüme-i Hadis-i Erbain
B) Fatihname-i Kamaniçe
C) Tuhfet’ül-Harameyn
D) Surname

E) Hayrabad

“Ramazaniyye” adlı kaside kim tarafından
yazılmıştır?

C) Bosnalı Sabit

Nabî’nin “Terceme-i Hadis-i Erbain” adlı eseri hangi şairin “Kırk Hadis Tercümesi”nin
Türkçe manzum çevirisidir?

YA

A) II. Süleyman

C) II. Ahmet

9.

T

5.

YIN

LA

E) II. Mehmet

Nabî asıl ününe hangi eseriyle kavuşmuştur?

RI

4.

B) Nefî

D) Nailî
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14. Görmedüm ben hele bu devirde

11. Nabî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Hacelikler kadarın rahatda

B) Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünde Urfa’da aldığı eğitimden sonra
İstanbul’a gelerek yeni bir şiir tarzına yönelmiştir.

RI

Nabî yukarıdaki beyitte orta tabakanın
mesleği olarak hangi meslekten bahsetmiştir?

A) XVII. yy. ın ikinci yarısında Osmanlı sahasında yetişen şairlerin en ünlüsü olarak tanınır.

A) Şairlik

LA

B) Devlet memurluğu
C) Yazarlık

D) Müderrislik

C) Şiirlerinde gösterdiği dini, felsefi, aşıkane
edanın yanında divan, mesnevi, tarih,
münşeat gibi değişik türlerde eserler vermiştir.

YIN

E) Edebiyatçılık

D) Çok yönlü ve üretken bir sanatçıdır.

YA

E) Gelenekselin dışında yeni bir şiir tarzı
için gözlerini önce Hindîstan’a çeviren
Nabî orada kendi durgun ve akıcı mizacına uygun olan ve düşünmeyi ön plana
alan şiir bulmuştur.

12. Nabî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15. Çend rüzê gül-i ikbâl-i çemenzâr-ı fenâ
İder elbette dimağ-ı dile irâs-ı zükâm

A) Tebrizli Saib’den etkilenmiştir.

Yukarıdaki beyitin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

T

B) Eleştiriden uzak durup içine kapanık
tarzda şiirler yazmıştır.
C) Onun şiirle düşünceyi birleştiren ilgi çekici bir kişiliği vardır.

MU
RA

D) Şiirleri dünyanın ve olayların içinde insanın değerlendirildiği çeşitli konulara yer
verir.

A) Yokluk bahçesinin bir kaç günlük mutluluk gülü elbette gönlü hasta eder; ona
nezle bulaştırır.

B) Zaten hasta olan mutluluk gülü birgün
gelir sevginin gönlünü de hasta eder.
C) Zaten mutlu olmaya alışık olmayan gönlü
için de ıstırap çekse ne olur.

E) Nabî alim bir sanatçıdır.

D) Istırap çeken gönlüm yokluk bahçesinin
birkaç günlük mutluluk gülünü de hasta
ettiyse
E) Hasta olan, nezle olan bu gönül sürekli
etrafına göz yaşı ve keder saçmakta

13. Nabî’nin hikemî yanı hangi iki eserinde
baskındır?
A) Türkçe Divan - Hayriyye
B) Hayriyye - Hayrabad

C) Münşeat - Türkçe Divan

D) Farsça Divan - Türkçe Divan
E) Surname - Hayriyye
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11. E

D Nabî, Saib’den etkilenerek Hikemî tarza
yönelmişir.

D Görevden çıkarılma veya ayrılma vesilesiyle yazılan kasidelere “azliyye” denir.

3.

B Nabî’nin Kamaniçe Kalesi’nin fethinden
sonra İstanbul’a dönüp İstanbul’daki kalenin fethini anlattığı eser Fetihname-i
Kamaniçe adını taşır.

4.

A Nabî IV. Mehmet’in
surnâme yazmıştır.

5.

B Nabî II. Mustafa’nın tahta çıkışını bir cülusiye kasidesiyle kutlamıştır.

için

6.

E

7.

C Ramazaniyye adlı kaside Bosnalı Sabit’e
aittir. Bosnalı Sabit, divanındaki Baltacı
Mehmet Paşa için yazdığı Ramazaniyye
kasidesinde; Nabî’nin Mehmet Paşa’yla
birlikte İstanbul’a dönüşünden duyduğu
memnuniyeti anlatmıştır.

9.

14. B “Ben bu devlette memurluk kadar bir
meslek görmedim.” şeklinde çevirebileceğimiz beyitte orta sınıfın mesleği olarak “devlet memurluğu” gösterilmiştir.

15. A Beyitin diliçi çevirisi şöyledir:
• Yokluk bahçesinin birkaç günlük mutluluk gülü elbette gönlü hasta eder; ona
nezle bulaştırır.

T

Nabî Hayrabad adlı eserini Halep’te yazmıştır.

MU
RA

8.

13. A Nabî’nin Hikemî yanının iki önemli eserinde yani Divan-ı Nabî ve Hayriyye’de
bulunduğunu görüyoruz.

YA

şehzadesi

LA

2.

12. B Nabî düşünen ve gördüklerine, çevresinde olup bitenlere ibret gözüyle bakabilen
zamanında yaşananları eleştiren ve bunları söze döküp etrafındakilere öğüt veren bir mizaca sahiptir.

YIN

1.

Nabî geleneksel dışında yeni bir şiir tarzı
için gözlerini önce İran’a çevirmiş ve orada kendi durgun ve akıcı mizacına uygun
olan ve düşünmeyi ön plana alan şiir bulmuştur.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

C Nabî’yi asıl ününe kavuşturan eser Hayriyyedir.

D Tercüme-i Hadis-i Erbain İranlı Şair Molla
Camî’nin Kırk Hadis Tercümesi’nin Türkçe manzum tercümesidir.

10. C Sözü edilen eser Tuhfet’ül-Harameyn’dir.
Nabî bu eserinde, İstanbul’dan Hicaz’a
gidinceye kadar gezip gördüğü bütün şehirleri anlatır.
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ÜNİTE
XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; XVII. yüzyıl mesnevi şairlerinin konu seçimindeki eğilimleri, başlıca mesnevi konuları ve bu konuları işleyen şairleri tanıyabilecek, XVII. yüzyıl mesnevilerinden örneklerle genel değerlendirmeler yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

5-6
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• XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde siyasi ve toplumsal sorunlar yaşanır. Fakat siyasi hayatı belli
bir mesafeden takip eden edebî eserlerde bu durum hemen kendini hissettirmez.
• Özellikle divanların sayısında ve niteliğinde çok fazla değişiklik göze çarpmaz. Bununla birlikte
öykülemeye (tahkiyeye) dayalı eserlerde dönemin siyasi ve psikolojik ruh hâlinin yansımalarını görmek
mümkündür.
• Yüzyılın siyasi gerginliği toplumun hemen her alanında yankı bulur, kamplaşmalar oluşur.
• Dinî anlayışlarda farklılaşmalar, medrese ile dergâh çekişmeleri toplumda belirgin ayrışmalara
sebep olur. Bu ayrışmalar, bir tarafıyla toplumu tutuculuk derecesinde muhafazakârlığa iterken diğer
tarafıyla da sıradanlığa düşürür.
• Mesnevilerde bir yandan dinî-tasavvufi nitelikli ve öğüt verici konular öne çıkarken diğer taraftan
eğlence ve açık saçık anlatımlar içeren konular ilgi çeker.
• Edebiyatın kendi içinde yeni bir üslup arayışı olarak ortaya çıkan Sebk-i Hindî ile birlikte daha içe
dönük, mistik ve metafizik derinliği olan gazeller söylenir.
• Klasik anlayış reddedilmezken yeni imajlar, mazmunlar ve alışılmadık bağdaştırmalar kullanılır.
• XVII. yüzyılda sosyal ve siyasî hayatın mesnevi konularının belirlenmesinde yönlendirici olduğunu söylemek mümkündür.
• Bu yüzyılda eski konular büsbütün terk edilmemiş ancak, önemli ölçüde konularda yeni kümelenmeler ve moda konular oluşmuştur. Aşk ve macera mesnevileri ikinci planda kalmıştır.
• Fars ve Türk edebiyatında beş mesnevi yazarak hamse tertip etme geleneği, bu yüzyılda da devam etmiş olmakla birlikte önceki yüzyıllardaki nitelik ve nicelikte değildir. Bu yüzyılda hamse sahibi olarak Nevizade Atayî görülür. Onun hamsesi Sakiname (Âlemnüma), Nefhatü’l-Ezhar, Sohbetü’l-Ekbâr,
Heft-Hân ve Hilyetü’l-Efkâr isimli mesnevilerden oluşur.
• Nergisî ise mensur eserleriyle hamse düzenleyerek kendince geleneğin içinde bir yenilik yapmıştır.
• XVII. yüzyılda Atayî’den başka Nabî, Sabit, Simkeşzade Feyzî ve Nadirî mesnevileriyle tanınır.
Nabî ve Simkeşzade Feyzî daha çok öğretici ve öğüt verici eserleriyle öne çıkarken, Sabit “Ethem ü
Hüma” adlı eserinin dışındaki mesnevileriyle gündelik hayatın her türlü ayrıntısını açık saçık anlatımlarla
manzum hikâyelere dönüştürür.
• Bu şairlerin dışında da mesnevi yazan şairler ve ele alıp işledikleri konular vardır. Dönemin mesnevilerini konularına göre değişik biçimlerde sınıflandırmak mümkündür:
➣➣ Aşk konulu mesneviler
➣➣ Temsilî mesneviler
➣➣ Eğitici ve öğüt verici mesneviler
➣➣ Yerli ve realist mesneviler
➣➣ Tarihî ve destanî nitelikli mesneviler

AŞK KONULU MESNEVİLER

• Önceki yüzyıllarda genel olarak âşık ile maşuk ilişkisi idealize edilerek anlatılırken zamanla
toplumun değişen anlayışına göre daha gerçekçi bir anlatım rağbet görmüştür.
• Leyla vü Mecnun, Yusuf u Züleyha gibi gelenekselleşmiş mesnevi konuları, önceki yüzyılda olduğu kadar ilgi görmese de bazı şairler tarafından işlenmiştir.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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• Bursalı Mustafa Hevayî, Bağdatlı Zihnî ve Rifatî’nin Yusuf u Züleyha’sı, Faizî ve Rifatî’nin Leyla
vü Mecnun’u, Fasih Dede’nin Hüsrev ü Şirin ve Mahmud u Ayaz isimli mesnevileri bu yüzyılda klasik aşk
mesnevileri arasında değerlendirilebilecek eserlerdir.
• Gelenekselleşmiş aşk hikâyelerinin yanı sıra Nabî’nin Hayrabad’ı ve Sabit’in Edhem ü Hüma’sı
gibi yeni mesnevi konuları da vardır. Bu mesneviler, bir önceki yüzyılın aşk mesnevileri ile kıyaslandığında aralarındaki fark hemen görülür.
• Bu yüzyılın aşk mesnevileri arasında yer alan Nabî’nin Hayrabad’ı, konusundan ve edebî değerinden çok, Şeyh Galip’in eleştirilerine hedef olduğu için zaman zaman anılır. Konusunu esas olarak
İranlı Şair Feridüttin Attar’ın İlahiname’sindeki “Hikâyet-i Fahrettin Gürgânî ve Padişahın Kölesi” isimli
hikâyeden alır.
• XVII. yüzyılın tanınmış aşk mesnevilerinden biri de “Edhem ü Hüma”dır. Sabit’in bu eseri, İstanbul hayatından ve bahar tasvirlerinin dikkat çektiği, yerli unsurlarıyla zenginleştirilmiş bir aşk mesnevisidir. Eserde, Edhem isimli bir gençle hükümdarın kızı Hüma arasında geçen bir aşk hikâyesi anlatılır.

Sabit (ö. 1712)
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ÖRNEK 1 (Sabit, Edhem ü Hüma’dan)
Dîden-i Edhem Dîdâr-ı Hümâ
1. Söyle ey bülbül-i zebân söyle
Derd-i aşk ile dâstân söyle
2. Gâh âşıkların hikâyetini
Gâh sâdıkların rivâyetini
3. Söyle hoş kıssa eyle gûş idelüm
Zevk ile bahrveş hurûş idelüm
4. Unudup mihnet-i cihânı bütün
İdelüm zevk ü râhatla dün ü gün
…
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YIN

• Asıl adı Alaattin Ali olan Sabit, Bosna’dan divan şiirine katılan şairlerdendir.
• Memleketinde başladığı eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Tekirdağ, Kefe, Yanya, Bosna, Konya ve Diyarbakır’da müftü ve kadı olarak görev yapmış, 1709 yılında azledilerek İstanbul’a
dönmüş ve orada ölmüştür.
• Sabit, Nabî mektebi olarak bilinen ekolün içerisinde olsa da kendi şahsî üslubunu oluşturmuş
şairler arasındadır.
• Atasözlerini, halk tabirlerini, günlük konuşma dilinin kelime ve tabirlerini şiire taşımakla tanınır.
• Şiirlerinde yerelliğe çok fazla rağbet ettiği, zaman zaman müstehcen ima ve ifadelere kaydığı
görülür.
• Hacimli sayılabilecek bir divanı da bulunan şair, başarısını daha çok mesnevilerinde göstermiştir.
• Sabit Divanı’nın tenkitli metni yayımlanmıştır. Sabit’in hamse oluşturacak kadar mesnevisi vardır.
• Mesnevileri şunlardır: Zafername, Edhem ü Hüma, Berbername, Derename, Amru’l-Leys.

Diliçi Çevirisi
Edhem’in Hüma’nın Yüzünü Görmesi
1. Ey dil bülbülü söyle! Aşk derdiyle destan söyle!
2. Gâh âşıkların hikâyesini, gâh sadıkların rivayetini (söyle)!
3. Hoş kıssalar anlat dinleyelim! Zevk ile denizler gibi coşalım!
4. Cihan çilesini bütünüyle unutup gece gündüz rahatın tadına varalım!
…

TEMSİLÎ MESNEVİLER

• Gerçek hüviyeti dışında kahramanları mecaz ve sembollerden kurulu anlatılara temsilî veya alegorik hikâyeler ismi verilir.
• Bu mesneviler daha çok tasavvufî ve didaktik konuların anlatımında tercih edilmiştir.
• Mutasavvıfların hâlleri ve farklı basamaklardaki algıları günlük konuşma dili anlatımına yol açmaz. Tasavvufi anlatımlarda sembolik bir dil tercih eder. Mutasavvıf olsun veya olmasın tasavvufun
soyut anlatıma oldukça elverişli sembolik dili her şair tarafından kullanılmıştır. Bazı şairler gerçekten
yaşadıkları halleri anlatırken bazıları söylemekten çekindikleri hususları bu dille söyleme imkânı bulmuşlardır.
• XVI. yüzyılda çok sayıda örneğine rastladığımız bu tür eserler az da olsa XVII. yüzyılda da yazılmaya devam etmiştir. Bu çerçevede ortaya konulan eserlerin bir kısmı Farsçadan çeviridir.
• Bu tarzın Şebusterî ve Attar’dan yapılan tercümelerle geliştiği ve XVII. yüzyılda da bu tercüme
geleneğinin devam ettiği bilinmektedir. Fedayî Dede’nin Mantıku’l-Esrar’ı, Feridüttin Attar’ın Mantıku’tTayr isimli eserinin tercümesi niteliğindedir. Attar’ın on bir hikhayesini çıkarıp “Hikâyet-i İskender-i Zülkarneyn” isimli hikâye ilave etmiştir.
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• Attar’dan yapılan ikinci tercüme Kastamonulu Ömer Fuadî’ye aittir. Ömer Fuadî, Attar’ın 333
beyitlik Bülbülname’sini genişleterek yazdığı eserine Bülbüliyye adını vermiştir.
• Farsçadan tercüme edilen temsilî hikâyelerin yanı sıra telif olarak yazılan mesneviler de vardır.
Bunlardan biri Şanî Mehmet Efendi’nin Gülşen-i Efkâr isimli eseridir.
• Bu yüzyılda dinî ve tasavvufî mesnevileriyle tanınan Simkeşzade Feyzî’nin Gamze vü Dil adlı
eseri de temsillere dayalı anlatım tarzıyla yazılmıştır.
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• Dinî, tasavvufî, ahlakî ve öğüt nitelikli eserler ile bilgi aktarmak amacıyla yazıldığı halde öğüt
vermeyi de ihmal etmeyen eserler bu grubun alt kümelerini oluşturur.
• XVII. yüzyılda Osmanlı toplumunun yaşadığı siyasî ve sosyal sıkıntıların mensur eserlere ve
mesnevilere daha fazla yansıdığı görülür.
• Yüzyılın hamse sahibi şairi olan Nevizade Atayî, mesnevilerinde genellikle didaktik bir üslup benimsemiştir. Klasik aşk hikâyelerinin anlatıldığı mesnevilerden uzak durmuş, gündelik hayatla ilişkili konulara yer vermiştir. Onun Nefhatü’l-Ezhar’ı da Nizamî’nin Mahzenü’l-Esrar’ı ile Emir Hüsrev’in Matlau’lEnvar’ı örnek alınarak yazılmış tasavvufi mesnevilerdendir.
• Atayî’nin bu çerçevede değerlendirilebilecek bir diğer eseri Sohbetü’l-Ebkâr’dır. Eserde asıl konunun işlendiği bölüm kırk sohbet ve ona uygun kırk hikâyeden oluşur.
• Yüzyılın nasihat ve eğitim amaçlı olduğu kadar toplumun aksayan yönlerini de eleştiren en önemli eseri Nabî’nin Hayriname olarak da bilinen Hayriyye’sidir.
• XVII. yüzyılda dinî konuları işleyen mesneviler arasında Hz. Muhammet etrafında gelişen olaylar
önemli yer tutar. Başta Hz. Muhammed olmak üzere diğer peygamberler ve dört halifenin fizikî ve ahlakî
bakımdan güzelliklerine dair bilgiler veren hilyeler, Hz. Peygamber’in miracını anlatan miraçnameler
yazılmıştır.
• Neşatî’nin, türün en güzel örneği sayılan Hilye-i Hakanî’yi örnek alarak yazdığı Hilye-i Enbiya’sı
ve Nevizade Atayî’nin Hilyetü’l- Efkâr’ı merkeze Hz. Peygamber’i alan eserlerdir.
• Cevrî’nin Hilye-i Çihâryâr-ı Güzîn adlı eserinde ise dört büyük halifenin hilyesi anlatılmıştır.
• Manzum şairler tezkiresiyle de dikkati çeken Güftî’nin Hilye-i Aşere-i Mübeşşere isimli eseri bu
dönemin dikkate değer bir diğer hilyesidir.
• Bu yüzyılda mesnevî nazım şekliyle yazılmış güzel örnekler vardır. Yüzyılın müstakil ilk miraçnamesi Muslihittin Vahyî’nin Miracu’l-Beyan isimli eseridir. Türün diğer örneklerinden farklı olarak sufilerin
tasavvuf yolunda yaşadıkları hâl ve mertebeleri konu alır.
• Bu yüzyılda miraç konusunu mesnevi biçiminde işleyen şairlerden biri de Simkeşzade Feyzî’dir.
Feyzî’nin, şeyhi Abdulahad Nuri’nin isteği üzerine yazdığını söylediği Miraçname-i Resul-i Ekrem, kâmil
bir zatın Abdulahad Nuri’ye sorduğu; “Miracın sırrı”, “Burak’ın vasfı”, “Peygamber’in nereye kadar gittiği”,
“Kabe Kavseynin anlamı” gibi konularda verilen cevapların nazma çekilmesinden oluşur.

Simkeşzade Feyzî (1636-1691)
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• Başlangıçta “Simî” mahlasını kullanan Feyzî’nin adı Hasan’dır.
• 1636 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da tahsilini tamamlamış, küçük yaşlarda şiir yazmaya başlamıştır.
• Fazıl Molla Çelebi, Salih Efendi, Bıçakçızade Mehmet Efendi’lerden dersler alarak kendisini yetiştirmiştir. Tasavvuf terbiyesini ise Şeyh Abdulahad Nuri’den almıştır.
• Bazı medreselerde müderrislik, vaizlik ve Emir Buharî Tekkesi’nde şeyhlik yapmıştır. Bütün ömrünü geçirdiği İstanbul’da vefat etmiştir. Başlangıçta Simî mahlasıyla yazan şair, Abdullahad Nuri’ye
bağlandıktan sonra Feyzî mahlasını kullanmıştır.
• Daha çok Gamze vü Dil ve Cevabname isimli eserleriyle tanınır.
• Bakî ve Nevî gibi XVI. yüzyılın usta şairlerinin ve yakın dostu İsmetî’nin şiirlerine nazireler yazmıştır. Eserlerinde devrine göre daha sade bir dil kullanımını tercih etmiş, mahallî kelimelere ve deyimlere yer vermiştir.
ÖRNEK 2 (Feyzî, Miraçname-i Resul-i Ekrem’den)
Fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
1. Oldı pîrüm fakîre bir müşkil
Kerem u lutf idüp anı hall kıl
2. Bana bildür Burak u Mi’râcı
Hâk-i pâyün cihân ser-tâcı
3. Oldı Ahmed Burak’a çünki süvâr
Söyle şâhum ne yirde tutdı karâr
4. Yok durur hod mekânı Mevlânun
Kandedür azmi pes o sultânun
…
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Diliçi Çevirisi
1. Pirim! Fakire bir müşkil oldu; lutf et, kerem göster, onu çöz!
2. Ayağının toprağı cihanın baş tacı olan (şeyh)! Burak ve Mirac’ı bana bildir!
3. Ey şahım! Ahmet, Burak’a bindiği zaman söyle nerede durdu?
4. Mademki Mevla’nın mekânı yoktur, öyleyse o sultanın (peygamberin) yönelişi nereyedir?
…
• XVII. yüzyıl mesnevileri içerisinde ilmî ve ansiklopedik eserler de vardır. Cevrî, Yazıcı Salih’in
Şemsiyye adlı eserini yeniden nazma çekerek Melhame adını verir. Şairin bir diğer mesnevisi Mart
(Azer) ayından başlamak üzere on iki ayın özelliklerinden bahsettiği Nazm-ı Niyaz’ıdır.
• Gencî Pîr Mehmet’in 1631 yılında yazdığı Genc-i Leal’i iki bölümden oluşur. Birinci bölümü Arapça-Türkçe, ikinci bölümü ise Farsça-Türkçe bir sözlüktür.
• Hakî Mustafa Üsküdarî’nin Menazimü’l-Cevahir’i Arapça-Farsça-Türkçe olarak yazılmış bir sözlüktür.
• Hasan Ziyaî’nin Kân-ı Maani’si ise 716 beyit tutarında Farsça-Türkçe bir sözlüktür.
• Riyazî’nin Düsturü’l-Amel’i Farsça-Türkçe ansiklopedik bir lügat olup 1050 civarında deyim, tabir
ve bazı kelimelerin özel kullanımlarına yer verir.
• Yüzyılın ilgi çeken bir mesnevisi de Güftî’nin Teşrifatü’ş-Şuara isimli eseridir. Türk edebiyatının ilk
manzum şairler tezkiresidir.
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YERLİ VE REALİST MESNEVİLER
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• XVII. yüzyıl mesnevilerinin genelinde yüzyıldaki siyasi ve düşünsel değişikliklerin karşılık bulduğu söylenebilir. Gerek mesnevilerde görülen yeni yönelişler ve gerekse konuların işlenişindeki mahallî
unsurların ve gerçekçi tasvirlerin çokluğu bir ölçüde diğer başlıklar altında zikrettiğimiz eserler için de
geçerlidir.
• Değişen zaman ve şartlara göre eserlerin içeriğinde ve ifade tarzlarında değişiklikler gözlenir.
• XVII. yüzyılda zamanın ruhuna uygun düşen türlerin başında sakinameler gelir.
• Sakinameler; işret meclislerinin anlatıldığı, meyhane etrafında oluşan şarap, kadeh, sürahi, saki,
çalgı, mutrıb gibi kavramların bütün çağrışımlarıyla işlendiği edebî eserlerdir.
• Bu eserlerde kimi zaman doğrudan bir meyhane ve müştemilatı ele alınıp anlatılır kimi zaman da
her bir unsura sembolik anlamlar yüklenerek tasavvufî aşktan ve mertebelerinden bahsedilir. Meyhane
söz konusu olunca divan şiirindeki tiplerden rind, başköşeye oturtulur.
• XV. yüzyılda Ahmed-i Daî’nin ve XVI. yüzyılda Revanî’nin oldukça başarılı örneklerini verdiği sakiname türü, XVII. yüzyılda hayli rağbet görmüştür. Azmizade Haletî, tasavvufî aşkın işlendiği 520 beyit
tutarında bir sakiname yazmıştır.
• Atayî’nin II. Osman’a ithaf ettiği Âlemnüma olarak da bilinen sakinamesi türün önemli örneklerindendir.
• Şeyhülislam Yahya da 77 beyitlik “Sakiname”sinde mey, saki, şarap, rind, cam, sahba gibi bezm
(işret, eğlence) ile ilgili tabirleri tasavvufi karşılıklarıyla kullanarak sembolik bir eser ortaya koymuştur.
• Tıflî’nin “Sakiname”si ise mensup olduğu Bayramiye tarikatinin silsilesini konu alması açısından
ilginç bir örnektir.
• XVII. yüzyılın üretken şairlerinden ve tezkirecilerinden Riyazî, Sakiname’sinde, bir eğlence meclisini bütün ayrıntılarıyla anlatılır. Yer yer araya rubailerin de serpiştirildiği Sakiname’de canlı tasvirler
yapılmıştır.
ÖRNEK 3 (Riyazî, Sakiname’den)
Sıfat-ı Sâkî vü Mutrıb
Mef‘ûlü mefâ‘îlün fe‘ûlün
1. Ol reşk-i perî bu ta‘ne-i hûr
Bu sûret-i cân o peyker-i nûr
2. Ol fitne-i dil bu âfet-cân
Bu rûh-ı hıred o cân-ı irfân
3. Ol âlem-i cân bu cân-ı âlem
Bu cism-i latîf o cân-ı âdem
4. O bezle-güzâr bu gazel-gûy
O nükte-şinâs u bu mesel-gûy
…
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Diliçi Çevirisi
Saki ile Çalgıcının Vasfı
1. O perinin kıskandığı, bu hurinin çekiştirdiği kadar güzel! Birisi canın sureti, diğeri nurun çehresidir.
2. O gönül fitnesi, bu can afeti, bu aklın ruhu, o irfan canı,
3. O can âlemi, bu âlem canı; o latif cisim, bu âdem cânı,
4. O güzel sözler söyler, bu gazel söyler; o nükte bilir, bu atasözü söyler,
• Yerel motifler ve realist çizgiler taşıyan mesnevilerin bir diğer grubunu surnameler oluşturur.
• Mensur örnekleri de bulunan surnameler, genel olarak sünnet düğünleri, evlilik düğünleri, şehzade ve sultanların doğumları vesilesiyle yapılan şenlikleri konu alan eserlerdir.
• Yüzyılın müstakil eser olarak en dikkat çekici surnamesi, Nabî’ye aittir. Eser IV. Mehmet’in emriyle Şehzade Mustafa ve Ahmet’in sünnetleri münasebetiyle kaleme alınmıştır.
• Yerlilik arzusu taşıyan mesnevilerin bir diğer grubu da en güzel örnekleri XVI. yüzyılda verilmiş
olan şehrengizlerdir.
• Neşatî’nin Edirne Şehrengizi, 144 beyitlik kısa bir mesnevidir.
• Bu yüzyılda Tab‘î ve Fehîm’in İstanbul Şehrengizleri, Gelibolulu Vecihî’nin Gelibolu Şehrengizi
içerdikleri somut ve gerçek çevre tasvirleri ve mesleklere dair verdiği bilgiler açısından kayda değer
eserlerdir.
• Yerli ve realist çizgiler taşıyan mesneviler başlığı altında değerlendirilebilecek bir başka kümelenme bir tarafıyla mübtezelliğe (orta malı, sıradan) kayan eserlerdir. Bunların başında Sabit’in Derename
ve Berbername mesnevilerini anmak gerekir. Diğer adı Hâce Fesâd ve Söz Ebesi olan eserde sarkıntılık ele alınır.

TARİHÎ VE DESTANÎ NİTELİKLİ MESNEVİLER

T

• Tarihî ve destanî nitelikli eserlerin, uğruna mücadele edilecek değerler ve kahramanlıklarla bir
yandan toplumun heyecanını yansıtmak diğer taraftan da onun heyecanını diri tutmak amacı vardır.
• XVII. yüzyılda tarihî ve destanî nitelik taşıyan mesnevilerin sayısı önceki yüzyıla göre azdır.
• Güftî’nin Zafername’si ve Cevrî’nin Selimname’si de tarihsel bağlamları olan eserlerdir.
• Cevrî, XVI. yüzyılda İdris-i Bitlisî’nin yazdığı Selimname’yi güncelleştirip yeniden yazmıştır.
• Bu asrın tarihî ve destanî özelliği olan eserlerinden biri de Ganizade Nadirî’nin Şehname’sidir.
I. Ahmet’in son yılları ile II. Osman’ın Lehistan ve Hotin seferlerini konu alır.
• Ganizade’nin, 1956 beyitten oluşan Şehname’si hem gazavatname hem de fetihname özelliği
taşır.

Ganizade Nadirî (1572-1626)
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• İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet’tir.
• Zamanının ilim ve edebiyat meclislerinde bulunmuştur. Hoca Sadettin Efendi’den ders almış,
çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır.
• 1626 yılında 56 yaşında vefat etmiştir. Âbid Çelebi Mescidi’nin yanındaki mezarlıkta gömülüdür.
• Manzum ve mensur eserleri bulunan Nadirî, Miraciyye ve Şehname’siyle tanınır. Divanı ve münşeatı vardır.
ÖRNEK 4 (Nadirî, Şehname’den)
Sebeb-i Telîf-i Kitâb
Fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl
1. Velî fikr idüp zikr-i İskender’i
İderken o meydânda cevlân-geri
2. İrişdi dile gaybdan bir hitâb
Ki ey Nâdirî sanma anı savâb
3. Şeh-i âlemün kıssasın şerh kıl
Bu vâdîde bir bî-bedel tarh kıl
…

Diliçi Çevirisi
Kitabın Yazılış Sebebi
1. Lâkin İskender için anlatılanı düşünüp o meydanda dolaşırken
2. Gaybdan gönüle bir nida geldi: “Ey Nadirî, onu doğru sanma!”
3. Cihan şahının hikâyesini açıkla! Bu vadide eşsiz bir bahçe yap!
4. İskender’in hikâyeleri çoğu defa yalan ama bu haberler doğruyu aydınlatıcıdır.
…
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
Atayî’den başka mesnevileriyle tanınan
sanatkârlar arasında yer almaz?
B) Sabit

Aşağıdakilerden
hangisi
Nevizade
Atayî’nin hamsesinde yer alan mesnevilerden değildir?

D) Nedim
E) Nadirî

A) Sakiname
B) Hayriyye

AÇIKLAMA

C) Nefhatü’l-Ezhar

LA

C) Simkeşzade Feyzî

17. yüzyılda Atayî’den başka Nabî, Sabit, Simkeşzade Feyzî ve Nadirî mesnevileriyle tanınır. Nedim
XVII. yy. mesnevi yazarlarından değildir.
YANIT: D

D) Sohbetü’l-Ebkâr
E) Heft-Hân
AÇIKLAMA

Hayriyye Nabî’nin eseridir. Nevizâde Atayî’nin
hamsesinde yer alan mesneviler şunlardır:
• Sakiname
• Nefhatü’l-Ezhar
• Sohbetü’l-Ebkâr
• Heft-Hân
• Hilyetü’l-Efkâr
YANIT: B

Sabit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

YA

4.

YIN

1.

RI

A) Nabî

A) Asıl adı Alaaddin Ali Sabit’tir.

B) Bosna’dan divan şiirine katılan şairlerdendir.
C) Çeşitli yerlerde müftü ve kadı olarak görev yapmıştır.
D) Nabî ekolu içerisinde kalmış ve şahsî üslubunu oluşturamamıştır.

Temsilî mesnevilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

T

2.

A) Daha çok tasavvufi ve didaktik konuların
anlatımında tercih edilir.

E) Atasözlerini, halk tabirlerini, günlük konuşma dilinin kelime tabirlerini şiire taşımakla tanınır.

MU
RA

AÇIKLAMA

Sabit, Nabî mektebi olarak olarak bilinen ekolün
içerisinde olsa da kendi şahsî üslubunu oluşturmuş şairler arasındadır.
YANIT: D

B) Mutasavvıfların hâlleri ve farklı basamaklardaki algıları günlük konuşma dili anlatımına yol açmaz.

C) Tasavvufî anlatımlarda sembolik bir dil
tercih edilir.

D) Tasavvufî soyut anlatım sadece mutasavvıflarca kullanılmıştır.

5.

E) Bazı şairler gerçekten yaşadıkları hâlleri
anlatırken bazıları söylemekten çekindikleri hususları bu dille söyleme imkânı
bulmuşlardır.

Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Nevizade Atayî / Heft-Han
B) Sabit / Zafername

C) Fedayi Dede / Hüsrev ü Şirin

AÇIKLAMA

D) Zihnî / Yusuf u Züleyha

Mutasavvıf olsun veya olmasın tasavvufun soyut
anlatıma oldukça elverişli dili her şair tarafından
kullanılmıştır.
YANIT: D

E) Sabit / Sakiname
AÇIKLAMA

Sakiname, Nevizade Atayî’ye aittir.
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YANIT: E

Nevizade Atayî’nin Sohbetü’l-Ebkâr adlı eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

8.

XVII. yüzyılın müstakil ilk miraçnâmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Miracu’l Beyan

C) Miracu’l Hayriyye
D) Miracu’l Enbiya

B) Sohbetlerde aşk, ibadet, ilim, alçakgönüllülük konuları işlenir.

AÇIKLAMA

D) Sohbet ve hikâyeler öğretici amaç taşımaz.

LA

E) Miracu’l Hakani

C) Adalet, iyilik, cömertlik gibi konular da işlenmiştir.

RI

A) Miraçnâme-i Resul-i Ekrem

A) Eserde asıl konunun işlendiği bölüm kırk
sohbet ve ona uygun kırk hikâyeden oluşur.

Yüzyılın müstakil ilk miraçnâmesi Müslihittin
Vahyî’nin Miracu’l-Beyan adlı eseridir. Eser türün
diğer örneklerinden farklı olarak sufilerin tasavvuf
yolunda yaşadıkları hâl ve mertebeleri konu alır.
YANIT: B

E) XVII. yy’da ilmiyenin bozulması, rüşvet
ve adam kayırmanın devlette yaptığı yıkım, makam ve mevkilerin nasıl satıldığı
bu hikâyede anlatılır.
AÇIKLAMA

9.

Simkeşzade Feyzî için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

YA

Eserdeki sohbet ve hikâyeler öğretici mahiyettedir.

YIN

6.

A) 1636’da İstanbul’da doğmuştur.

YANIT: D

B) Fazıl Molla Çelebi, Salih Efendi, Bıçakçızade Mehmet Efendi’den dersler almıştır.
C) Tasavvuf terbiyesini Şeyh Abdulahad
Nuri’den almıştır.

7.

D) Emir Buhari Tekkesi’nde şeyhlik yapmıştır.

Eğitici ve öğretici mesnevilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

T

A) Dinî konuları işleyen mesneviler arasında Hz. Muhammed’in etrafında gelişen
olaylar önemli yer tutar.

AÇIKLAMA

anlatan

MU
RA

B) Hz. Muhammed’in miracını
miraçnâmeler yazılmıştır.

E) Başlangıçta Feyzî mahlasını kullanmıştır.

Simkeşzade Feyzî başlangıçta Simî mahlasını
kullanmıştır. Abdulahad Nuri’ye bağlandıktan sonra Feyzî mahlasını kullanmıştır.
YANIT: E

C) XVII. yy’da eğitici ve öğüt verici mesnevilerin çerçevesi diğerlerine göre daha
dardır.
D) Dinî, tasavvufî, ahlakî ve öğüt niteliğindeki eserler bu grupta değerlendirilir.

10. Cevrî’nin “Nazm-ı Niyaz” adlı eserinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

E) XVII. yüzyılda Osmanlı toplumunun yaşadığı siyasî ve sosyal sıkıntılar mensur
eserlere ve mesnevilere daha fazla yansımıştır.

A) Şiirin özellikleri

B) Düz yazının özellikleri
C) On iki ayın özellikleri

AÇIKLAMA

D) Baharın özellikleri

XVII. yy. da eğitici ve öğüt verici mesnevilerin
çerçevesi diğerlerine göre daha geniştir. Dinî,
tasavvufî, ahlakî ve öğüt nitelikli eserler ile bilgi
aktarmak amacıyla yazıldığı halde öğüt vermeyi
de ihmal etmeyen eserler bu grubun alt kümelerini oluşturur.
YANIT: C

E) Yirmi dört saatin özellikleri
AÇIKLAMA

Cevrî’nin “Nazm-ı Niyaz” adlı eserinin konusu on
iki ayın özellikleridir.
YANIT: C
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11. Aşağıdakilerden hangisi bir sözlük değildir?

14. Aşağıdaki sanatkârlardan hangisi sakiname yazmamıştır?

A) Genc-i Leal

A) Haletî

B) Atayî

C) Riyazî

E) Nefî

D) Teşrifatü’ş-Şuara

AÇIKLAMA

E) Düsturü’l-Amel

LA

C) Kân-i Maani

D) Revanî

RI

B) Menazimü’l-Cevahi

Nefî Sakiname yazmamıştır.

AÇIKLAMA

Teşrifatü’ş-Şuara bir sözlük değildir. Tezkire türünde yazılmış eserdir.
YANIT: D

YANIT: E

YIN

15. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılın
tarihî ve destanî nitelikli mesnevilerinden
değildir?
A) Sabit’in Derenamesi

B) Güftî’nin Zafernamesi

C) Cevrî’nin Selimnamesi

12. Türk edebiyatının ilk manzum şairler tezkiresi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tezkiretü’l-Şuara
C) Gencine-i Raz
D) Feleknâme

E) Kan-ı Maani

D) İdris-i Bitlisî’nin Selimnamesi
E) Nadiri’nin Şehnamesi

YA

A) Teşrifatü’ş-Şuara

AÇIKLAMA

Sabit’in Derenamesi yerli ve realist çizgiler taşıyan bir mesnevidir. Derename, 162 beyitten oluşan kısa bir mesnevidir. Eserde Hâce Fesâd’ın hile ile bir Ermeni karısını baştan çıkarma hikayesi anlatılır.
YANIT: A

AÇIKLAMA

MU
RA

T

Türk edebiyatının ilk manzum şairler tezkiresi
Teşrifatü’ş-Şuara’dır. Eser, Güftî tarafından yazılmıştır.
YANIT: A

13. Atayî’nin II. Osman’a ithaf ettiği ve türünün en iyi örneklerinden olan sakiname
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yy’da hamse sahibi olan sanatkarlardandır?

A) Sakiname

A) Nevizade Atayî

C) Âlemnüma

E) Necatî

B) Teşrifatü’ş-Şuara

C) Nefî

D) Cihannüma

B) Nabî

D) Nailî

E) Nazm-ı Niyaz

2.

AÇIKLAMA

Sözü edilen eser Âlemnüma’dır. 1538 beyitten oluşan eser, aruzun fe’ûlün fe’ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Eserde ilgi çeken kısım, Osmanlı şiirini Fars şiiriyle karşılaştırarak “eskilerin bıktırıcı efsaneleri’ne
karşılık yeni ve özgün eserler yazılması isteğidir.
YANIT: C

XVII. yüzyılın aşk mesnevileri arasında
yer alan Nabî’nin Hayrabad’ı hangi şairin
eleştirilerine hedef olmuştur?
A) Şeyh Galip
B) Nefî

C) Bursalı Mustafa Hevayî
D) Bağdatlı Zihnî
E) Rifat
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“Belh şehrinde hayatını sakalıkla kazanan bir
arkadaşıyla mağarada yatıp kalkan genç bir
derviş vardır. Bir gün çeşmeden su doldurduğu esnada sarayın penceresinde bakmakta
olan bir kız görür ve ona aşık olur...”

7.

A) Salaman u Absal

8.

E) IV. Murat

Miraçname-i Resul-i Ekrem adlı eser kime
aittir?

LA

B) Ferhad u Şirin

B) II. Osman

C) Edhem ü Hüma

A) Simkeşzade Feyzî

E) Leyla vü Mecnun

C) Cevrî

D) Yusuf u Züleyha

D) IV. Mehmet

RI

A) II. Mehmet

C) III. Murat

Bu şekilde başlayan aşk mesnevisi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Simkeşzade Feyzî’nin “Gamze vü Dil” adlı
temsilî mesnevisi kime sunulmuştur?

B) Abdullahad Nuri

YIN

3.

D) Nevizade Atayî
E) Neşatî

Sabit hamse oluşturacak kadar mesnevi yazmıştır.

9.

Hangisi bunlardan biri değildir?

B) Zafername

YA

A) İlahiname

C) Berbername

D) Derename

E) Edhem ü Hüma

Miraçname-i Resul-i Ekrem, kamil bir zatın
Abdullahad Nuri’ye sorduğu sorular ve bu
sorulara verilen yanıtların nazma çekilmesinden oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan
biri değildir?

A) Miracın sırrı

5.

Gâh âşıkların hikâyetini

B) Burak’ın vasfı

C) Peygamber’in nereye kadar gittiği

Gâh sâdıkların rivâyetini

D) Kabe Kavseynin anlamı

Yukarıdaki beyitin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

E) Kabe’yi ziyaretin önemi

T

A) Gâh aşıkları, gâh sahtekarları anlat!

10. Simkeşzade Feyzî’nin ilk şiirlerinde kullandığı mahlası aşağıdakilerden hangisidir?

B) Gâh sahtekarları, gâh sadıkları anlat!

MU
RA

C) Gâh aşıkları, gâh garipleri anlat!
D) Gâh hikâye, gâh rivayet söyle!

A) Sezayî

E) Gâh aşıkların hikayesini, gâh sadıkların
rivayetini söyle!

6.

C) Hillî

E) Simî

Temsilî mesnevilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Çelebi

D) Hurî

11. Simkeşzade Feyzî, Abdulahad Nuri’ye
bağlandıktan sonra hangi mahlası kullanmıştır?

A) Attar’dan yapılan ikinci tercüme Kastamonulu Ömer Fuadi’ye aittir.

A) Simî

B) Ömer Fuadi, Attar’ın Bülbülnamesini genişleterek eserine Bülbüliye adını vermiştir.

C) Feyzî

E) Emrî

C) Bülbüliye kuşların konuşturulduğu ve ilahi aşkın işlendiği bir eserdir.

B) Samî

D) Fazıl

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Simkeşzade
Feyzî’ye aittir?

D) Bülbüliye’de öğüt verme kaygısı öncelik
kazandığı için metnin şiirselliği ihmal edilmiştir.

A) Bülbülname

C) Nasihatname

E) Bu dönemde telif olarak yazılan mesnevi
yoktur.

E) Muhabbetname
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B) Tazarruname

D) Cevabname
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B) Baki ve Nevi gibi ustaların şiirlerine nazireler yazmıştır.

A İlahiname Sabit’in Hamsesinde bulunan
mesnevilerden değildir.

5.

E

Beyitin diliçi çevirisi şöyledir: Gâh aşıkların hikayesini, gâh sadıkların rivayetini
söyle!

6.

E

Farsçadan tercüme edilen temsilî hikayelerin yanında telif olarak yazılan mesneviler
de vardır.

7.

D Eser IV. Mehmet’e sunulmuştur.

C) İsmetî’nin şiirlerine nazireler yazmıştır.

D) Mahallî kelime ve deyimlere yer vermiştir.

14. Zafername adlı eser kime aittir?
A) Haletî

8.

B) Cevrî

D) Güftî

E) Nadirî

9.

A Miraçnâme-i Resul-i Ekrem, Simkeşzade
Feyzî’nindir.

E

15. “Miraciyye” ve “Şehname” adlı eserleri ile
tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güftî

B) Nadirî

C) Cevrî

D) Fehim

E) Sabit

Miraçnâme-i Resul-i Ekrem, kâmil bir zatın Abdulahad Nuri’ye sorduğu; “miracın
sırrı”, “Burak’ın vasfı”, “Peygamber’in nereye kadar gittiği”, “Kabe Kayseynin anlamı” gibi konularda verilen cevapların
nazma çekilmesinden oluşur.

YA

C) İdris-i Bitlis-î

YIN

E) Eserlerinde devrine göre daha ağır bir dil
kullanmıştır.

RI

A) Gazme vü Dil adlı bir eseri vardır.

4.

LA

13. Simkeşzade Feyzî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10. E

Simkeşzade başlangıçta Simî mahlasını
kullanmıştır.

11. C Simkeşzade Feyzî, Abdulahad Nuri’ye
bağlandıktan sonra Feyzî mahlasını kullanmıştır.

T

12. D Cevabname Simkeşzade Feyzî’nin eseridir.

1.
2.

3.

MU
RA

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

13. E

A XVII. yy. da hamse sahibi olarak Nevizade Atayî’yi görüyoruz.

Simkeşzade Feyzî eserlerinde devrine
göre sade bir dil kullanımını tercih etmiştir.

14. D Zafername adlı eser Güftî’nindir.

A XVII. yüzyıl aşk mesnevileri arasında yer
alan Nabî’nin Hayrabad’ı konusundan ve
edebî değerinden çok Şeyh Galip’in eleştirilerine hedef olduğu için zaman zaman
anılır.

15. B Miraciyye ve Şehnâmesiyle tanınan şair
Nadirî’dir.

C Belh şehrinde hayatını sakalıkla kazanan
bir arkadaşıyla mağarada yatıp kalkan
genç bir derviş vardır. Bir gün çeşmeden
su doldurduğu esnada sarayın penceresinde bakmakta olan bir kız görür ve ona
aşık olur. Bu şekilde başlayan aşk mesnevisi Edhem ü Hüma’dır.
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7

ÜNİTE
XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA NESİR

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Osmanlı nesrinin XVII. yüzyıldaki tarihsel gelişimini açıklayabilecek, nesir türlerini ve yazarlarını tanıyabilecek ve XVII. yüzyıl nesri üzerine genel değerlendirmeler yapabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

5-6

• XVII. yüzyıl, estetik nesir tarzının en yüksek düzeye ulaştığı bir dönemdir.
• XVII. yüzyıl nesrinde mektup türünün önemli bir yer tuttuğu dikkat çeker.
• Şair için divan tertip etmek ne kadar önemliyse münşi için de münşeat mecmuası aynı değerdeydi.
• Sanatlı nesir, estetik nesir, ağdalı nesir, üslub-ı âlî gibi adlarla anılan bu estetik üslupta söz varlığının yaklaşık dörtte üçü Arapça ve Farsça kelimelere dayanıyordu.
• Aliterasyon, asonans, cinas gibi imkânlarla ses güzelliğini arayan münşi; edebî sanatlarla ifade
gücünü artırmak, ayet ve hadis alıntılarıyla eserine ilmî ve manevi derinlik katmak gayreti içindedir.
• Bu yüzyıl nesrinin genel tercihi olarak ağdalı nesir (üslub-u âlî) ve süslü nesir (üslub-ı müzeyyen)
öne çıksa da farklı üslup düzeylerinde ve türlerde eserler veriliyordu. Bunun tipik örneği olarak sadece
devrinin değil, bütün Türk edebiyatının en önemli mensur eserleri arasında sayılan Seyahatname’yi
göstermek mümkündür.

MENSUR TÜRLER
• XVI. yüzyıl nesrinde şair tezkirelerinin önemli yeri olmasına rağmen XVII. yüzyılda durum değişir.
Riyazî’nin eseri hariç tutulursa XVII. yüzyıl tezkireleri antoloji tipi eserlerdir.
• Bu eserlerde şiir örnekleri çok, biyografik bilgi ise oldukça sınırlıdır.
• İlk defa Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşar adlı eseriyle başlayan bu tarz, tezkireleri içinde mensur
cümlecikler de bulunan şiir seçkilerine dönüşmüştür.

Tezkireler Dışındaki Biyografi Eserleri
• XVII. yüzyılda tezkirecilik geleneği, nesir dilinin gelişimine pek katkı sağlayamamıştır.
• Bu dönemde nesir dili açısından tezkirelerin dışındaki biyografi kitapları daha önemlidir. Bunların
başında Şakayıku’n-Nu‘maniyye çeviri ve zeyilleri gelir.
• Mecdî’nin Hadayıku’l-Hakayık adlı Şakayık tercümesine Nevizade Atayî’nin zeyil olarak kaleme
aldığı Hadayıku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakayık, Kanunî’den IV. Murat zamanına kadar yetişen bin
civarında bilgin ve şeyhin biyografisini içerir.
• Bu yüzyılda biyografi ve bibliyografya alanında Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-Zünun ve Süllemü’lVusul’ü gibi Arapça eserler yazılmıştır. Baldırzade Selisî tarafından kaleme alınan Ravza-i Evliya da
bu asrın biyografi eserlerindendir.

Tarihler

• XVII. yüzyılın belli başlı tarih yazarları arasında İbrahim Peçevî, Hasan Beyzade Ahmet, Karaçelebizade Abdülaziz, Naima, Kâtip Çelebi, Solakzade Mehmet Hemdemî, Abdî ve Silahdar Fındıklılı
Mehmet Ağa sayılabilir.
• İbrahim Peçevî, Kanunî devri başlarından IV. Murat’ın ölümüne kadar gerçekleşen olayları anlattığı Tarih-i- Peçevî adlı eserinde, devrinde yetişen devlet adamları, bilginler, şeyhler ve askerî sınıftan
kimselerin biyografilerine yer verir.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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YIN

LA

RI

• Hasan Beyzade Ahmet ise geleneğe uyarak Tarih-i Âl-i Osman’ı kaleme alır.
• Karaçelebizade Abdülaziz’in Ravzatü’l-Ebrar ’ı ise genel bir dünya tarihi olup dört bölümden
oluşur. Karaçelebizade’nin Süleymanname’si, Tarih-i Feth-i Revan ve Bağdad ’ı da bu asırda yazılan
tarih kitapları arasında yer alır.
• XVII. yüzyıl tarih yazarları arasında en tanınmışı Naima’dır. İlk Osmanlı vakanürisi olan Naima,
altı ciltlik Tarih-i Naima’sında, türünün diğer örneklerinin çoğunda uyulan yöntemi izleyerek her padişahın döneminin anlatıldığı bölümün sonunda o devirde yetişen vezirler, bilginler ve şeyhlerin biyografilerine yer verir. Naima Tarihi, içeriği kadar dil ve üslubu bakımından da kayda değer bir eserdir. Dönemin
genel eğiliminin dışına çıkarak eserini daha açık, sade ve anlaşılır bir dille kaleme almıştır.
• Abdurrahman Hıbrî’nin Defter-i Ahbar adlı tarihinin yanı sıra Edirne’yi tarihi, mimarisi, coğrafi
yapısı, bilginleri, devlet adamları ve şairleriyle etraflı bir şekilde anlattığı Enisü’l-Müsamirin’i de bir şehir
tarihi olarak bu yüzyılda yazılan önemli eserlerdendir.
• XVII. yüzyılın değerli yazarlarından biri de Koçi Bey’dir. Onun IV. Murat’a sunduğu Risale-i Koçi
Bey’i, devlet işlerindeki bozulmaların, kaynakları ve örnekleriyle anlatıldığı layihalardan (raporlar) oluşmaktadır. Eser, hem dil ve üslup hem de toplumsal tarih araştırmaları açısından önemlidir.

Gazavatnameler

YA

• Gazavatnameleri genel tarihlerde ayıran temel özellikler; sadece bir savaş, kuşatma veya seferi
yahut bir kumandanın sefer veya savaşlarını ele almalarıdır.
• Edebiyatımızda hem manzum hem de mensur gazavatnameler kaleme alınmıştır. Bir tür adı
olarak gazavatname denilmekle birlikte fetihname veya zafername genel adlarıyla da anılır.
• XVII. yüzyılda manzum olanlar ve müellifi tespit edilemeyenler çıkarıldığında, yazarı belli ve mensur olan irili ufaklı on beş kadar gazavatname yazıldığı tespit edilmiştir.
• Bu dönemin gazavatnameleri; Tiryaki Hasan Paşa, Kuyucu Murat Paşa ve IV. Murat gibi askerî
başarılarıyla tanınan kahramanları konu edinir.
• Ahmet bin Osman’ın Menakıb-ı Tiryaki Hasan Paşa ve Faizî’nin Hasenat-ı Hasan’ı bu yüzyılın
ilk gazavatnameleridir.
• Vasıtî’nin Sadrazam Kuyucu Murat Paşa’nın Ungurus ve Bağdat seferlerini anlatan Telhisat ’ı bu
dönemin kayda değer gazavatnameleridir.

Münşeat Mecmuaları

MU
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• Münşeat mecmuaları, yazışma kurallarının da örneklerle gösterildiği mektup derlemeleridir.
• Bu eserler, yazarı için “temrin” (=alıştırma); okurlar ve hevesliler için de “örnek kitap” sayılırdı.
• Osmanlı nesrinde bir gelenek hâlinde süregelen münşeat mecmuası yazıcılığının önemli örneklerinden biri, aynı zamanda estetik üslubun Nergisî ile birlikte temsilcisi sayılan Veysî’ye aittir.
• Veysî, devlet adamlarına çeşitli nedenlerle yazdığı tebrikleri, istidanameleri (dilekçe), kimi dostları ile mektuplaşmalarını Münşeat adı altında bir araya getirmiştir.
• XVII. yüzyılın en önde gelen şairlerinden Nabî de Münşeat sahibidir. Nabî’nin Münşeat’ ı onun
hayatı boyunca yazdığı tebrik, teşekkür, arîza (bir istek, talep bildiren mektup) konulu çeşitli mektuplarından oluşan bir mecmuadır.
• Habeşizade Abdurrahim Çelebi tarafından esere bir önsöz yazılmıştır.
• Devrinde “münşi” olarak ün yapan bir başka müellif ise Okçuzade Mehmet Şahî’dir. O da, Divan-ı
Hümayun’da çalışırken yazdığı mektupların suretlerini bir Münşeat Mecmuası ’nda toplamıştır.
• Süheylî mahlasıyla şiirler de söyleyen Ahmet Hemdemi Çelebi de başkalarının yazdığı mektup
örneklerini derleyerek bir münşeat hazırlamıştır.

Seyahatnameler

• Seyahat edebiyatı denilince Evliya Çelebi’nin ünlü eseri akla gelir.
• XVII. yüzyılın önemli seyahatnamelerinden biri de Nabî’nin hac hatıralarını anlattığı Tuhfetü’lHarameyn’idir.

Surnameler

• Şehzadelerin sünnet düğünlerinin ve padişah kızlarının evlenme merasimlerinin anlatıldığı surnamelerin ilk mensur örneğinin bir önceki yüzyılın sonlarında, İntizamî mahlasıyla şiirler söyleyen bir
müellif tarafından verildiği bilinmektedir.
• XVII. yüzyılın tek mensur surnamesi ise Abdî’nin Surname-i Muhammed bin İbrahim Han veya
Vakayiname-i Sur-ı Hümayun gibi farklı isimlerle tanınan eseridir. Eserde IV. Mehmet’in şehzadeleri
Mustafa ve Ahmet için yapılan sünnet düğünü ile kızı Hatice Sultan’ın düğünü birlikte anlatılmaktadır.
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Sefaretnameler
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• Kara Mehmet Paşa’nın 1665 yılında sefir (elçi) olarak Avusturya’ya gidişinde yaşadıklarını ayrıntılı olarak anlattığı Viyana Sefaretnamesi, bir sonraki asırda yaygınlaşacak olan türün ilk ve bu yüzyılın
tek örneğidir.

Şerhler

LA

• XVII. yüzyıl nesrinin bir başka zenginliği de Mevlana’nın Mesnevi’sine yazılan şerhler konusunda
görülür.
• Ankaralı İsmail Rusuhî’nin Fatihü’l-Ebyat adlı şerhiyle Sarı Abdullah’ın Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi adlı eseri ilgi çeken Mesnevi şerhleridir.

Diğer Türler / Eserler

YA

YIN

• Kefeli Hüseyin’in mensur biyografilerden ve tefeül (fal bakma) hikâyelerinden oluşan Razname’si
ile Süheylî Ahmet Çelebi’nin anlattığı mensur hikâyeleri içeren Acaibü’l- Mesair ve Garaibü’n-Nevadir’i
de XVII. yüzyıl Osmanlı nesrinin önemli eserleridir.
• Tek amaçları halkı dinî, tasavvufî veya ahlakî bir konuda aydınlatmak olduğu için fazla tahsil
görmemiş geniş kitlelerin rahatlıkla anlayabileceği sade bir dil kullanmışlardır.
• Bu tür eserlerin temel niteliklerinden biri, süslü nesrin özelliklerinden sayılan seci sanatının
kullanılmaması veya bu sanata az yer verilmesidir. XVII. yüzyıl nesir dilinin bir önceki yüzyıla göre biraz
daha ağırlaştığı doğru olmakla birlikte sade nesir örneği eserler de mevcuttur.
• XVII. yüzyılda yaşadığından başka hakkında bilgi bulunamayan Muslihittin adlı bir yazarın
kaleme aldığı Mebahis-i İman’da bu yüzyılda yazılan mensur eserlerin bütünüyle ağladı ve ağır bir dille
yazılmadığını, bugün bile kolayca anlaşılabilecek nitelikte eserlerin varlığını göstermektedir.

ESTETİK NESRİN İKİ ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ: VEYSÎ VE NERGİSÎ

MU
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• Veysî ve Nergisî, ağdalı nesri sadece bu yüzyılda değil, bütün Türk edebiyatında en ileri uca
taşıyan iki isim olarak bilinir.
• Veysî ve Nergisî’de zirveye ulaşan üslubun kimi kitaplarda “süslü nesir” olarak da nitelendirildiği
görülür. Nesir üsluplarının sınıfladırırken kullanılan “süslü nesir” tabiri edebiyat nazariyesi ve belagat
konulu eski kitaplarda “üslub-ı müzeyyen” olarak anılır. Bu tarza tipik örnek Sinan Paşa’nın eserleridir.
Secinin her türünün bol miktarda kullanıldığı Sinan Paşa’nın dil ve üslubuyla, dili ondan çok daha ağır
olan ve secinin de o kadar sık görülmediği üsluba ise eskiler “üslub-ı âlî” (yüksek üslup) demişlerdir.
• Bu tarzın dili ağırdır; hatta yer yer Arapça ve Farsçanın kullanımdan düşmüş bazı kelimelerini
eski lügatlardan çıkararak anlaşılmazlığı pekiştirmek isteyen bir tavır sezilir.
• Ziya Paşa “Şiir ve İnşa” başlıklı makalesinde Münşeat-ı Feridun’da, Veysî ile Nergisî’nin eserlerinde ve bu tür diğer eserlerde üçte bir oranında bile Türkçe kelime bulunmadığından, sıradan bir
konuyu anlatırken dahi belagat gösterilerine başvurulduğundan, sırf sanatlı olsun diye karışık ve zincirleme tamlamalar kullanıldığından yakınır.
• Veysî’nin dili Nergisî’ye göre biraz daha sade, daha berrak, daha canlı, hareketli ve sağlamdır.
Şimdi bu üslubun iki ünlü temsilcisini, Veysî ve Nergisî’yi daha yakından tanıyalım.

Veysî (1561-1628)

• Veysî’nin asıl adı Üveys’tir. Alaşehir’de dünyaya gelen Veysî, medrese eğitimini memleketinde
tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek bilgisini ilerletmiştir.
• Kâtip ve kadı olarak değişik şehirlerde görev yapmıştır. Kadılığını yaptığı Üsküp’te vefat etmiştir.
XVII. yüzyılın en ünlü nesir yazarları arasındadır.

Eserleri

Siyer-i Veysî (Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi Mi‘râc): Hz. Peygamber’in Bedir Savaşı’na kadarki hayatını anlatır. Eski siyer ve menakıp kitaplarının alışılagelmiş sade dilinin aksine, sanatlı dille yazılmıştır.
Esere Nabî, Zeyl-i Siyer-i Veysî adında bir zeyil yazmıştır.
Hâbname (Vakıaname): Ağır bir dile sahip olmasına rağmen estetik açıdan güzel ve orijinal bir
eserdir. I. Ahmet ile Büyük İskender’in rüya konuşmaları üzerine kurulmuş olup Hz. Âdem’den itibaren
dünyada olan kötülüklerin çeşitli hikâyelerle anlatıldığı bir tür siyasetnamedir.
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• Saraybosna’da doğan Nergisî’nin asıl adı Mehmet’tir.
• İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra İstanbul’a gelen Nergisî, medrese tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Bosna’da müderrislik yapmış, sonra İstanbul’a dönmüştür.
• Revan Seferi’ne çıkacak orduya vakanüvis olarak görevlendiren Nergisî, Gebze civarında atından düşerek vefat etmiştir. “Âh bin kırk dörtde göçdi Nergisî” dizesiyle ölümüne tarih düşürülmüştür.

Eserleri

LA

Kaynaklarda divan tertip ettiği söylenen ve bazı mecmualarda şiirlerine rastlanan Nergisî, münşi olarak tanınır. En meşhur eseri Hamse’sidir. Nihalistan, İksir-i Saadet, Meşakku’l-Uşşak, Kanunu’r-Reşad
ve Gazavat-ı Mesleme’den oluşan eser, mensur eserlerden tertip edilen ilk hamse örneğidir.

YIN

Nihalistan: Cömertlik, aşk, ibret verici olaylar, konukseverlik ve tövbekârlık konularına ayrılmış
“nihâl” adı verilen beş ana bölümde toplanmış yirmibeş hikâyeden oluşan bir eserdir. Başlangıçta sadece aşk ile ilgili hikâyelerin yer aldığı eser, 1632-1634 tarihinde yazarın Manastır’da kaldığı sürede
yaşadığı bazı hikâyelerin eklenmesiyle yeniden düzenlenmiştir.
Meşakku’l-Uşşak: Biri bizzat Nergisî’nin başından geçen on gerçekçi aşk hikâyesinden oluşur.

• Nergisî’nin hamse dışındaki eserlerinden, 1622 yılında tertip edip uzun bir mukaddime ile Şeyhülislam Yahya Efendi’ye ithaf ettiği Münşeat’ı da oldukça önemlidir. Eserde çoğu kazasker, kadı ve
müderris gibi şahsiyetlere yazılmış mektuplar bulunmaktadır.

YA

• Nergisî, inşa üslubunun en büyük ustalarındandır. Kelimeleri bir kuyumcu titizliğiyle seçer.

XVII. YÜZYILDA İKİ ÇELEBİ: EVLİYA ÇELEBİ VE KÂTİP ÇELEBİ
Evliya Çelebi (1611-1684?)

• Evliya Çelebi, 10 Muharrem 1020 günü (25 Mart 1611) İstanbul’un Unkapanı semtinde doğmuştur. Kimi kaynaklarda asıl adının Evliya olduğu söylense de muhtemelen hocası Evliya Mehmet
Efendi’ye nispetle anılmış olmalıdır.
• Seyahatname’deki bilgilere göre ailesi Germiyanoğulları’na bağlı olup Hoca Ahmet Yesevî soyundan gelmektedir.

T

• İlk tahsilini Sıbyan Mektebi’nde yaptıktan sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi’nde yedi yıl
derslere devam eden Evliya Çelebi, babasından hat sanatını öğrenir.

MU
RA

• Evliya Çelebi’de seyahat merakı başlar. Bu hevesin nasıl doğduğunu kendisi bir rüya motifiyle temellendirir. İstanbul’u mahalle mahalle, sokak sokak gezen Evliya Çelebi, İstanbul dışına ilk seyahatini
Bursa’ya yapar.
• Evliya Çelebi, seyahatleri nereye olursa olsun, neticede İstanbul’a dönüyor, bazen birkaç ay,
bazen yıllarca kalıyor ama her seferinde bir vesile bularak yeni yerlere seyahate çıkıyordu.

• Seyahatname’nin onuncu, yani son cildinin birdenbire kesilmesi Evliya Çelebi’nin, eserini sonuca
bağlayamadan öldüğü şeklinde yorumlanmıştır. Değişik çalışmalarda ölüm tarihi 1681 ile 1685 arasında
farklı tarihler olarak gösterilirse de kesin tarihi verecek bir belgeye ulaşılamamıştır.
• Seyahatname’de verdiği bilgilere göre ata binme, ok atma, yüzme ve cirit atma gibi sporlardan
anlayan, avcılığa meraklı, çevik ve hareketli, ufak tefek biri olan Evliya Çelebi hiç evlenmemiştir.

• Mizaha yatkın, hoş sohbet, taklidi seven, nüktedan, hazırcevap, herkesle iyi geçinen ve katıldığı
meclislerde sözü dinlenen biridir.
Seyahatnâme

• Evliya Çelebi’nin tespit edilebilen tek eseri Seyahatnâme’dir. Eserin asıl ve tam adı Tarih-i Seyyah Evliya Çelebi’dir.
• Kırk yıldan fazla bir süre boyunca, başta Osmanlı coğrafyasının tamamına yakın kısmı olmak
üzere pek çok ülkeyi dolaşarak yazdığı on ciltlik bu muazzam eser, sadece Türk gezi edebiyatının değil,
bütün Türk nesrinin en önemli eserleri arasında sayılır.
• Sadece çağının değil, bütün Türk kültür tarihinin en büyük eserlerinden olan Seyahatnâme, döneminin canlı ve tanıklı bilgileriyle ortaya konmuş, özellikle Osmanlı tarih ve coğrafyasına ilişkin en
değerli kaynak olma vasfının yanı sıra Osmanlı toplum hayatının şehir şehir, kasaba kasaba taranarak
tespit edildiği önemli bir belgesel konumundadır.
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• “Orta nesir” diye tabir edilen, yer yer secilerle süslenmiş bir üslupla yazılan eser, okuyucuyu güldüren mübalağalı anlatımı, samimi ifade tarzı, güçlü tasvirleriyle de tamamen orijinal ve kendine özgü
bir eserdir.

RI

• Seyahatnâme’nin dili anlatılan yerlerin durumuna, tasvir edilen kişinin niteliklerine, özellikle de
yararlandığı kaynaklara göre değişkenlik gösteren bir yapıya sahiptir. Yer yer konuşma diline yaklaşan,
mizahi, abartılı anlatım biçimi onun üslup özelliklerinin esasını oluşturur.

LA

Kâtip Çelebi (1609-1657)

• 1609 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hayatıyla ilgili bilgiler, kendi yazmış olduğu otobiyografik
eserlere dayanır. Asıl adı Mustafa’dır.
• İlim çevrelerinde Kâtip Çelebi olarak bilinen müellife Divan-ı Hümayun mensupları Hacı Halife
demişlerdir.

YIN

• Abaza İsyanı’nı bastırmak üzere yola çıkan orduya babasıyla birlikte katılarak Tercan ve Bağdat
seferlerinde bulunur (1626). Bağdat Seferi’nin olumsuz sonuçlanması üzerine geri dönmek zorunda
kalan ordunun çektiği ve kendisinin de aynen yaşadığı sıkıntılardan çok etkilenir.
• 1630’da Hüsrev Paşa’nın maiyetinde Hemedan ve Bağdat seferlerine katılır. Bu seferler sırasındaki gözlemlerini Cihannüma ve Fezleke adlı eserlerinde anlatır.
• Coğrafyaya ve harita yapımına ilgi duyması, Girit Seferi (1645) dolayısıyla başlar.

YA

• 1648’de Takvimü’t-Tevarih adlı eserini tamamlayınca devrin şeyhülislamı Abdurrahim Efendi hak
ettiği kıdemle beraber mesleğe tekrar dönmesini sağlar. Bu tarihten sonra artan bir arzuyla eserler verir.
Latince’den Türkçeye çeviriler yapar.
• 6 Ekim 1657 sabahı vefat ettiğinde Zeyrek Camii civarındaki kabristana gömülür.

Eserleri

Yirminin üzerinde eser veren Kâtip Çelebi’nin en önemli eserleri şunlardır.

Fezleke (Fezleketü’t-Tevarih): Tarih-i Kebîr olarak da nitelenen bu Arapça eser, kâinatın yaratılışından 1641 yılına kadar gelen genel bir tarih olup müellif hattıyla yazılmış tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndedir. 1592-1655 yılları arasındaki olayların anlatıldığı Türkçe Fezleke ise Arapça
Fezleke’ye zeyil mahiyetindedir.
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Keşfü’z-Zünun: Kâtip Çelebi’nin yirmi yıl gibi uzun bir sürede hazırladığı bibliyografik eseridir. Arapça olarak kaleme alınan eser, Kâtip Çelebi’nin adını duyduğu veya bizzat görüp incelediği binlerce kitap
ve o kitapların yazarları hakkında bilgi veren ansiklopedik mahiyette bir eserdir. Kitap adlarına göre alfabetik bir sırayla düzenlenen eserde, kitapların dili, yazılış tarihi, konusu, müellifi, müellifin diğer eserleri
gibi konularda bilgiler verilir. Bu eserde beş bine yakın kitap ve’risale, on bin kadar müellif adı geçmekte
ve üç yüzü aşkın bilim dili hakkında bilgi verilmektedir.

Cihannüma: Kâtip Çelebi, iki bölüm hâlinde hazırladığı bu coğrafya kitabının ilk bölümünü denizler,
ırmaklar ve adalara, ikinci bölümünü karalara ayırmıştır. Mehmet Âşıkî’nin Menazilü’l-Avalim’ini esas
alarak yazmaya başladığı eserinde Batılı kaynakları da değerlendirmiş, İspanya, Mağrip (Kuzey Afrika),
Avrupa içleri ve muhtelif Anadolu şehirlerini, hatta Batılı kaynaklara dayanarak Japonya ve bazı Uzak
Doğu ülkelerini dahi anlatmıştır. Kâtip Çelebi esere bir dünya haritası ile yüz kadar muhtelif harita eklemiştir. Muhtelif yazmaları olan ve müellifinin ölümü nedeniyle tamamlanamayan eser 1732’de İbrahim
Müteferrika tarafından basılmıştır.
Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar: 1645’te başlayan ve yıllarca süren Girit Seferi dolayısıyla,
Osmanlı’nın ilk devirlerinden 1656 yılına kadar deniz savaşlarının anlatıldığı bir eserdir. Özellikle Girit
Savaşı’nda yapılan hataları ve yenilgi sebeplerini ortaya koyması açısından çok önemlidir.

Mizanül’Hakk fî İhtiyari’l-Ehakk: İslam dünyasında uzun zaman gündem oluşturan bazı güncel
konuların tartışılmasına son vermek amacıyla yazılmış bir eserdir. Yazar, eserinin sonunda kendi hakkında da bazı bilgilere yer verir. Eski yazıyla üç kez basılan eser, İngilizceye de çevrilmiştir. Son olarak
Orhan Şaik Gökyay ve Süleyman Uludağ tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır.
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4.

AÇIKLAMALI SORULAR

A) İbrahim Peçevi

C) Ahmet Cevdet Paşa
E) Naima

B) Seyahatname

AÇIKLAMA

C) Tezkire-i Mucip

İlk Osmanlı vakanüvisi Mustafa Naima Efendi’dir.
(Vakavünis, Osmanlı resmî tarihçilerine verilen bir
isimdir.)
YANIT: E

D) Tezkire-i Şafayi
E) Tezkire-i Şuara
AÇIKLAMA

XVII. yüzyılda antoloji tipi tezkire tarzı Kafzade
Faizî’nin Zübdetü’l Eşar adlı eseri ile başlar.
YANIT: A

A) Keşfü’z Zünun

A) Naime Tarihi

B) Feth-i Revan

C) Enisü-l Müsamirin
D) Risale-i Koçi Bey
E) Ravzatü’l Ebrar

B) Süllemü’l Vusul

C) Hadayıku’l Hakayık

AÇIKLAMA

D) Şakayıku’n Nu’maniyye

T

XVII. yüzyılda şehir tarihçiliği alanında bir çalışma
sayılan eser, Abdurrahman Hıbri’nin “Enisü’l Müsamirin” adlı eseridir. Bu eserde Edirne şehri birçok yönü ile tanıtılmaktadır.
YANIT: C

MU
RA

AÇIKLAMA

“Zübdetü’l Eşar” adlı eser antoloji tipi tezkirelerin ilk örneği olup, tezkirelerin dışındaki biyografi
eserleri arasında yer almaz. Biyografi eserlerinin
başında Şakayıku’n-Nu’maniyeyye çeviri ve zeyilleri gelir.
YANIT: E

3.

XVII. yüzyılda şehir tarihçiliği alanında
bir çalışma sayılan eser aşağıdakilerden
hangisidir?

YA

5.

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
tezkirelerin dışındaki biyografi eserlerinden biri değildir?

E) Zübdetü’l Eşar

LA

D) Katip Çelebi

A) Zübdetü’l Eşar

2.

RI

B) Hasan Beyzade Ahmet

XVII. yüzyıl tezkireleri antoloji tipi eserlerdir. Bu tarz aşağıdaki eserlerden hangisi
ile başlamıştır?

YIN

1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı vakanüvisidir?

6.

Aşağıda verilen eserlerden hangisi Kâtip
Çelebi’ye aittir?

Aşağıdakilerden hangisi sadece bir savaş, kuşatma veya seferi yahut bir kumandanın sefer ya da savaşlarını ele alması ile genel tarihlerden ayrılan türdür?
A) Tezkireler

B) Biyografik nesirler

A) Kısası Enbiya

C) Gazavatnâmeler

B) Süllemü’l Vusul

D) Münşeat mecmuaları

C) Hadayıku’l Hakayık

E) Seyahatnâmeler

D) Şakayıku’n Nu’maniyye
E) Siyasetname

AÇIKLAMA

Gazavatnâmeler, genel tarih kitaplarından sadece
bir savaş veya sefer ya da kumandanın eylemlerini
konu almaları ile ayrılırlar.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Süllemü’l Vusul adlı eser Katip Çelebi’ye aittir.
YANIT: B
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Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
seferatnâme türüne ilk örnek olarak gösterilebilir?

10. Aşağıdakilerden hangisi Nergisi’ye ait bir
eser değildir?
B) Meşakku’l Uşak

B) Londra Sefaretnamesi

C) İksir-i Saadet

C) Mehmet Çelebi Sefaretnamesi

D) Kanunu’r Reşad

D) Agah Efendi Sefaretnamesi

E) Hâbname

E) Kanunu Sefaretnamesi

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Hâbname Veysi’nin eserlerinden biridir. Eser, I.
Ahmet ile Büyük İskender’in rüya konuşmaları
üzerine kurulmuş olup Hz. Âdem’den itibaren dünyada olan kötülüklerin çeşitli hikâyelerle anlatıldığı
bir tür siyasetnamedir.
YANIT: E

YIN

Kara Mehmet Paşa’nın 1665 yılında elçi olarak
Avusturya’ya gidişinde yaşadıklarını ayrıntılı olarak anlattığı “Viyana Sefaretnamesi” XVII. yüzyılda türünün ilk örneğidir. Eser, bu yüzyılın tek sefaretname örneğidir.
YANIT: A

11. Aşağıdakilerden hangisi Nergisî ile ilgili
doğru bir bilgi değildir?

XVII. yüzyıl nesir dili bir önceki yüzyıla göre
daha ağırdır.

YA

8.

A) Şeyhülislam Yahya Efendi’ye ithaf ettiği
Münşeat adlı eseri önemlidir.

Aşağıdaki eserlerden hangisinde XVII.
yüzyılda yazılmasına karşın daha sade bir
dil kullanılmıştır?
A) Vakayıname-i Sur-ı Hümayun
B) Fatühü’l Ebyat

B) İnşa üslubunun önemli ustalarındandır.

C) Kelimeleri rastgele ve yazının akışına
göre seçer.

D) Eserlerinde döneminde hiç kullanılmayan kelimelere ağırlık vermiştir.

C) Tuhfetü’l Haremeyn
D) Mebahis-i İman

E) Meşakku’l Uşak adlı eserinde başından
geçen on gerçekçi aşk hikâyesini anlatır.

T

E) Tevarih-i Osman
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Nergisi, eserlerinde kelimelerini bir kuyumcu titizliği ile seçer.
YANIT: C

MU
RA

Muslihittin adlı bir yazara ait olan Mebahis-i İman
adlı eserde dönemine göre oldukça sade bir dil
kullanılmıştır. Bu eser, bu yüzyılda yazılan mensur eserlerin bütünüyle ağdalı ve ağır bir dille yazılmadığını göstermektedir.
YANIT: D
9.

RI

A) Nihalistan

A) Viyana Sefaretnamesi

LA

7.

12. Aşağıdakilerden hangisi Seyahatnâme ile
ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Evliya Çelebi’ye aittir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde estetik nesrin iki önemli temsilcisi bir arada
verilmiştir?

B) On ciltten oluşur.

C) Eserin hazırlanmasında tarih, coğrafya,
biyografi kitapları ve lügatler kullanılmıştır.

A) Veysi – Nergisi
B) Veysi – Nigari

D) Osmanlı şehirleri ve toplum hayatına dair
önemli bilgiler içerir.

C) Nigari – Nergisi
D) Abdi – Nigari

E) Eserde ağır ve diplomatik bir üslup hakimdir.

E) Katip Çelebi – Evliya Çelebi

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, okuyucuyu güldüren mübalağalı anlatımı, samimi ifade tarzı,
güçlü tasvirleri ile öne çıkar.
YANIT: E

Veysi – Nergisi estetik nesrin XVII. yüzyıldaki
önemli temsilcileri arasındadır.
YANIT: A
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13. Katib Çelebi Hamedan ve Bağdat seferlerine ait gözlemlerini aşağıdaki eserlerden
hangisinde anlatmıştır?

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI
1.

C) Hadayıku’l-Hakayık
D) Fezleke

E) Seyahatnâme
AÇIKLAMA

Osmanlı tarihinde devlet adamlarına çeşitli nedenlerle yazdığı tebrikleri, dilekçeleri, dostları ile mektuplaşmalarını “münşeat” adı altında bir araya getiren, münşeat mecmuası yazıcılığının önemli temsilcilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veysî

Katip Çelebi, Hamedan ve Bağdat seferlerine ait
gözlemlerini “Fezleke” adlı eserinde anlatmıştır.
Ayrıca Cihannüma adlı eserinde de anlatmıştır.
YANIT: D

E) Nigarî

2.
14. Katip Çelebi’nin aşağıdaki eserlerinin
hangisinde bir dünya haritası ve yüz kadar muhtelif harita eklemiştir?

B) Fuzuli

D) Nedim

YIN

C) Ruhî

LA

B) Süllemü’l-Vusul

RI

A) Keşfu’z-Zünûn

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yazılan mesnevi şerhlerinden biridir?

YA

A) Vakayıname-i Sur-ı Hümayun
B) Fatihü’l Ebyat

C) Tuhfetü’l Haremeyn

A) Fezleke

D) Mebahis-i İman

B) Cihannüma

E) Ravzatü’l Ebrar

C) Keşfü’z Zünûn

D) Tuhfetül Kibar di Esfari’l Bihar

E) Mizanül Hakk fi İhtiyari’l Ehakk

3.

AÇIKLAMA

“Hâbnâme (Vakıanâme)” adlı eseri ile tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabî

MU
RA

T

Katip Çelebi’nin Cihannüma adlı eserinde bir dünya haritası ve yüz kadar muhtelif harita eklemiştir.
YANIT: B

4.

15. Aşağıdaki eserlerden hangisinde şehzadelerin sünnet düğünleri ve padişah kızlarının evlenme merasimleri hakkında bilgilere rastlanılabilir?

C) Veysî

E) Ruhî

“Nihalistan” adlı eseri ile tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabî

C) Veysî

E) Ruhî

A) Vakayiname-i Sur-ı Hümayun
B) Viyana Sefaretnamesi

5.

C) Tuhfetül Kibar di Esfari’l Bihar

D) Mizanül Hakk fi İhtiyari’l Ehakk
E) Menakıb-ı Tiryaki Hasan Paşa

B) Abdî

D) Nergisî

B) Abdî

D) Nergisî

“Cömertlik, aşk, ibret verici olaylar, konukseverlik ve tövbekarlık konularının işlendiği
hikâyelerden oluşur. Bu yönüyle hamse içinde hamse gibidir.”

Yukarıda bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

AÇIKLAMA

“Vakayiname-i Sur-ı Hümayun” adlı eser bir surnamedir. Surnamelerde şehzadelerin sünnet düğünleri ve padişah kızlarının evlenme merasimleri hakkında bilgi verirler. Söz konusu eser Abdî’ye
aittir. XVII. yüzyılın tek surnamesidir.
YANIT: A

A) Nihalistan

B) Meşakku’l Uşak
C) İksir-i Saadet

D) Kanunu’r Reşad
E) Habname
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11. Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi’nin
eserlerinden biridir?

Evliya Çelebi’nin seyahat merakını aşağıdaki olaylardan hangisine bağlamıştır?
A) Gördüğü bir rüyaya

A) Tuhfetül Kibar fi Esfar’l Bihar

C) Medrese hocasının etkisinde kalmasına

C) Meşakku’l Uşak

B) Nihalistan

B) Padişahın tavsiyesine

D) İksir-i Saadet

D) Babasının nasihatine

E) Kanunu’r Reşad

12. Katip Çelebi’nin “Tarih-i Kebir” olarak da
bilinen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinin
ilk cildini aşağıdaki şehirlerden hangisine ayırmıştır?
A) Erzurum

C) Ankara

E) İstanbul

YIN

7.

LA

E) İstanbul’da yaşadığı maddi sıkıntılara

RI

6.

A) Fezleke

B) Sivas

B) Cihannümâ

D) Edirne

C) Keşfu’z-Zünun

D) Tuhfetül Kibar fi Esfari’l Bihar

8.

YA

E) Tarih-i Âli Osman

Evliya Çelebi, İstanbul dışındaki ilk seyahatini aşağıdaki şehirlerden hangisine
yapmıştır?
A) Bursa

C) Ankara

E) Manisa

B) Sivas

13. Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi’ye
ait bibliyografik bir eserdir?
A) Fezleke

B) Cihannüma

D) Edirne

C) Keşfu’z Zünun

D) Tuhfetül Kibar di Esfari’l Bihar

Batı dünyasında “hacı kalfa” adıyla ünlenen XVII. yüzyıl yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

14. “Enisü’l Müsamirin” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

MU
RA

9.

T

E) Tarih-i Ali Osman

A) Evliya Çelebi

A) Katip Çelebi

B) Hıbrî

B) Evliya Çelebi

C) Abdî

C) Nergisi

D) Katip Çelebi

D) Nabî

E) Nabî

E) Abdi

15. Katip Çelebi’nin İslam dünyasında uzun
zaman gündem oluşturan bazı güncel konuların tartışılmasına son vermek amacı ile kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

10. Katib Çelebi’nin coğrafyaya ve harita yapımına ilgi duyması aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
A) Viyana seferi

A) Fezleke

C) Bağdat seferi

C) Mizanül Hakk fi İhtiyari’l Ehakk

B) Cihannüma

B) Girit seferi

D) Keşfu’z Zünun

D) Hotin seferi

E) Tuhfetül Kibar di Esfari’l Bihar

E) Kıbrıs seferi
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13. C Keşfu’z Zünun adlı eser Katip Çelebi’nin
bibliyografik tarzda yazılmış eseridir. Yazar bu eserde çok sayıda kitap ve o kitapların yazarları ile ilgili geniş bilgi verir.

B Fatihü’l Ebyât, Ankaralı İsmail Rusuhi’nin
mesnevi şerhleri arasındadır.

3.

C Hâbnâme adlı eser, Veysî’ye aittir.

4.

D “Nihalistan” adlı eser Nergisî’ye aittir.

5.

A Soru kökünde bazı özellikleri verilen
eser, Nergisî’nin “Nihalistan” adlı eseridir.

6.

A Evliya Çelebi, seyahat merakını gördüğü
bir rüyaya bağlar. Buna göre Evliya Çelebi rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Heyecanla elini öperken, şefaat dileyeceği
yerde “Seyahat ya Resulallah” der.

7.

E

LA

2.

14. B Enisü’l-Müsamirin adlı eser Hıbrî’ye aittir.

15. C Katip Çelebi’nin İslam dünyasında uzun
zaman gündem oluşturan bazı güncel konuların tartışılmasına son vermek
amacıyla kaleme aldığı eseri Mizanül
Hakk fi İhtiyari’l Ehakk’tır.

YIN

A Veysi, münşeat mecmuası yazıcılığının
önemli temsilcilerinden biridir.

YA

1.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

8.

9.

MU
RA

T

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinin ilk cildini Şeyh Abdullah Dede’nin tavsiyesi üzerine köşe bucak gezdiği İstanbul’a ayırmıştır.

A Evliya Çelebi, İstanbul dışındaki ilk seyahatini Bursa’ya yapmıştır.

A Batı dünyasında “hacı kalfa” olarak ünlenen yazar Katip Çelebi’dir.

10. B Katip Çelebi’nin coğrafyaya ve harita yapımına ilgi duyması Girit seferi ile ilgilidir.
11. A Tuhfetül Kibar fi Esfari’l Bihar adlı eser
Katip Çelebi’ye aittir. Osmanlı deniz savaşlarının anlatıldığı ber eserdir.
12. A Katip Çelebi’nin “Tarih-i Kebir” olarak da
bilenen eseri “Fezleke”dir.
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A) Niyazî-i Mısrî

A) Neşatî

C) Samî

E) Hamî

C) Nailî

D) Koca Ragıp Paşa

B) Sabit

E) Nabî

D) Âsım

6.

Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan
şeyhülislamlardan şiirle uğraşan ve divan
sahibi olanların sayısı kaçtır?
A) 50 - 20

C) 35 - 16

E) 44 - 15

B) 75 - 12

D) 46 - 15

A) Vahdet-i vücut

C) Fıkıh

E) Kelam

T

7.

Divan şiir geleneği içinde yenilik arayışları hep hangi düzeyde olmuştur?

MU
RA

3.

A) Üslup

C) Biçim

E) Vezin

4.

“Felsefe, bilim, bilgelik, bilinmeyen neden,
varlıkların, durumların ve olayların oluşunda
Allah’ın insanlar tarafından bilinmeyen gizli
amacı biçiminde” tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

YA

2.

LA

B) Sunullah Gaybî

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
“mahallî tarz”ın en önemli temsilcilerinden
biridir?

YIN

1.

Aşağıdakilerden hangisi, düşünceyi esas
alan, amacı düşündürmek ve öğüt vermek
olan şiir tarzının XVII. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biridir?

RI

5.

DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 1

B) Hikmet

D) Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi, Fars şiirinde
Şevket-i Buharî ve Saib-i Tebrizî’nin öncülüğünü yaptığı, hikemî tarzın Türk şiirinde
Nabî’den sonraki en önemli temsilcisidir?
A) Asım

B) Haşmet

B) İçerik

C) Samî

D) Uyak

D) Koca Ragıp Paşa

E) Keçecizade İzzet Molla

8.

Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindî’nin
XVII. yüzyılda yetişen temsilcilerinin ortak
özellikleri arasında yer almaz?

Nabî’nin hikmet anlayışını en iyi yansıtan
eserleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Hayriye-Hayrabad

A) Anlam özellikleri
B) Hayal

B) Surname-Türkçe Divan

D) İçe dönüklük ve ıstırap

D) Hayriye - Surname

C) Tuhfetü’l - Harameyn - Hayvabad

C) Kaçış

E) Türkçe Divan - Hayriyye

E) Tasavvuf
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13. Tür bakımından aşağıdakilerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?

İhtiyârî ise de azl aceb hâlet imiş

Dile elbette virürmiş keder-i bî-hengâm

A) Teşrifatü’ş - Şuara

A) Makamdan ayrılmak insanın kendi isteğiyle de olsa gönle keder verir.

D) Fetihname

B) Gazavatname
C) Şehname

E) Zafername

RI

Yukarıdaki beyitin diliçi çevirisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

LA

9.

B) İnsan yaşlandığında diline ne gelirse
onu hemen söyler.

C) Yaşlı insanlar beklenmedik anlarda kederlenirler.

YIN

D) İnsanların iç yakan, üzücü davranışları
gönlü yakar.
E) Zaman, kalbin aynasına keder düşürür.

14. Aşağıdakilerden hangisi, dinî-tasavvufî
mesnevilerden biri değildir?
A) Sohbetü’l Ebkâr

YA

B) Miraçname

10. Zeb zikrde ammâ ki gönül fikr-i cihânda

C) Nefhatü’l - Ezhar

Kaldı arada sübha-i mercân müterreddid

D) Edhem ü Hüma

Yukarıdaki beyitte anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizlilik

C) İkilem

B) Karamsarlık

D) Korku

T

E) Pişmanlık

E) Hilye-i Çihâryar-ı Güzîn

MU
RA

15. Aşağıdaki şair ve mesnevisi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

11. IV. Mehmet’in emriyle Nabî’nin, Şehzade
Mustafa ve Ahmet’in sünnet düğünlerini anlattığı mesnevisi aşağıdaki mesnevi
türlerinden hangisi içinde yer alır?
A) Fetihname

C) Surname

E) Sakiname

A) Nabî - Leyla vü Mecnun
B) Feyzî - Gamze vü Dil
C) Sabit - Cevabname
D) Atayî - Selamname

B) Selimname

E) Nadirî - Edhem ü Hüma

D) Biladiyye

12. Aşağıdaki şairlerden hangisi Sakiname
yazmamıştır?
A) Azmizade Haletî

C) Riyazi

E) Tıflî

16. Aşağıdakilerden hangisi mensur türlerden değildir?

B) Atayî

A) Sefaretname

D) Neşatî

C) Şerh

E) Seyahatnameler
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B) Divan

D) Surnameler

A) Nabî

C) Nefî

B) Keşfü’z - Zünun

D) Evliya Çelebi

C) Seyahatname

D) Tuhfetü’l - Kibar fi Esfari’l - Bihar

LA

E) Kâtip Çelebi

A) Fezleke

B) Nergisî

RI

20. Kâtip Çelebi’nin 1732’de İbrahim Müteferrika tarafından basılan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

17. Hac seyahatnamelerinin en güzeli olarak tanımlanan “Tuhfetü’l-Harameyn” kimin
eseridir?

YA

YIN

E) Cihannüma

18. Aşağıdaki türlerden hangisinin ilk ve tek
örneği XVII. yüzyılda verilmiştir?
A) Tarih

C) Sefaretname

MU
RA

T

E) Seyahatname

B) Tezkire

D) Şerhler

19. Kâtib Çelebi’in on beş bine yakın eserden
ve bu eserlerin müelliflerinden bahseden
eserinin adı nedir?
A) Fezleke

B) Cihannüma

1.
2.
3.
4.
5.

C) Esmaü’l Müellifîn
D) Keşfu’z-Zünun

E) Ravzatü’l - Ebrar
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B
E
A
C
E

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
B
D
E
A
C

11.
12.
13.
14.
15.

C
D
A
D
B

16.
17.
18.
19.
20.

B
A
C
D
E
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Sebk-i Hindî’nin Türk edebiyatına etkisi
hangi yüzyılda başlar?
A) XIV. yüzyıl

C) XVI. yüzyıl

E) XVIII. yüzyıl

Aşağıdakilerden hangisi Ümmî Sinan’dan
aldığı feyzi İbn Arabî’nin görüşleriyle yorumlayarak tasavvuf edebiyatı içinde
müstesna bir konuma erişen ve sadece
XVII. yüzyılın değil hatta bütün Türk edebiyatının en lirik sufî şairlerindendir?

5.

A) Şerîfi

B) Aşık Ömer

LA

1.

B) XV. yüzyıl

D) XVII. yüzyıl

RI

4.

DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 2

Nabî’nin “Tuhfetü’l-Harameyn” adlı eserinin
konusu aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

A) İstanbul’dan Halep’e ilk yolculuğu

C) Niyazî-i Mısrî

B) Hac ziyareti sırasındaki yolculuk izlenimlerini

D) Sunullah Gaybî

C) IV. Mehmed’in şehzadelerinin Edirne’de
yapılan sünnet düğünleri

E) İsmail Hakkı Bursevî

YA

D) IV. Mehmed’in Lehistan (Polonya) seferini ve bu sefer sırasında Kamaniçe
Kalesi’nin alınışını

E) Medinenin güzellikleri

6.

“Âlim ve şairliğinin yanı sıra aynı zamanda
iyi bir hattat ve bestekârdır. Çok güzel hüsn-i
hat örnekleri sergileyen, musikiyle de ilgilenmiş ve besteler yapmıştır. Ali Ufkî Bey’in notaya aldığı ‘Evc beste’ günümüze kadar gelmiş bir eserdir.”

T

2.

MU
RA

Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatkâr
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakî

C) Fuzilî

E) Yahya

3.

C) Kalb

E) Mübalağa

Bu kârgehde mu’ayyen mizâcumuz yokdur

Nâbi’nin yukarıda verilen beyitte vurgulamak istediği, hangi seçenekte doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Yerine göre hem iyiyle hem de kötüyle
oluruz.

B) Kötü ile iyi arasında fark kalmamaktadır.

B) Nedim

C) İyi ve kötü diye birşey yoktur.

D) Bahayî

D) İnsanların iyiliklerini ve kötülüklerini değerlendirecek bir ölçüt yoktur.

E) Şairler, su gibi berrak ve aynı zamanda
yararlı kişilerdir.

Nefî, Hint üslubunun etkisiyle şiir anlayışının merkezine hangi edebî sanatı yerleştirmiştir?
A) İstiare

Misâl-i âb iderüz nîk ü bedle âmîziş

7.

Nabî “Hayriyye” adlı didaktik mesnevisini
kim için yazmıştır?
A) Kızı için

B) Cinas

C) Annesi için

D) Teşbih

E) Oğlu için
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B) Kardeşi için

D) Babası için

A) Teşhis

C) İrsal-i mesel

E) Teşbih-i beliğ

12. “Sakiname (Âlemnüma), Nefhatü’l-Ezhar,
Sohbetü’l-Ekbâr, Heft-Hân, Hilyetü’l-Efkâr”
isimli mesneviler aşağıdakilerden hangisine aittir?

B) Cİnas

A) Nevizade Atayî

D) Tenasüp

B) Nabî

C) Ganizade Nadirî

D) Simkeşzade Feyzî

YIN

E) Sabit

13. “Şarap, meyhane, mutrıb, çeng, çalgı” gibi kavramlar etrafında oluşturulan ve zaman zaman tasavvufi aşkın ve mertebelerin anlatımında da tercih edilen edebî tür,
aşağıdakilerden hangisidir?

Nabî, aşağıda verilen hangi İranlı şairden
etkilenerek hikemî tarza yönelmiştir?
A) Şevket Buharî

C) Raşid

E) Saib-i Tebrizî

B) Fuzulî

D) Bağdatlı Ruhî

YA

9.

RI

Hikemî şiirde telmih, tevriye, kinaye gibi
özlü anlatımda önemli olan söz sanatlarıyla birlikte aşağıdaki hangi edebi sanat
revaçtadır?

LA

8.

A) Surname

C) Şehname

E) Şikayetname

10. Ganizade Nadirî’nin, I. Ahned’in son yılları ile II. Osman’ın Lehistan ve Hotin seferlerini anlattığı mesnevisi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Şehname

D) Vuslatname

MU
RA

C) Fetihname

14. Cevrî’nin dört büyük halifenin hilyesini
anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

T

A) Surname

E) Sakiname

B) Sakiname

D) Nasihatname

A) Hilye-i Aşere-i Mübeşşere
B) Hilye-i Hakâni

C) Miracül Beyân
D) Hilye-i Enbiyâ

E) Hilye-i Çihâryâr-ı Güzîn

11. “Edhem ü Hüma” ve “Hayrabad” mesnevilerinin en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mesnevilerinin alt başlıklarından biri değildir?
A) Aşk konulu mesneviler

A) İkisinin de Nabî’nin eseri olması

B) Temsili mesneviler

B) Konusunu Osmanlı tarihinden alması

C) Tasavvufî mesneviler

C) İkisinin de aşk konusunu işlemeleri

D) Yerli ve realist mesneviler

D) Dinî-tasavvufî mesneviler olması

E) Tarihî ve destanî niteilkli mesneviler

E) Öğüt nitelikli eserler olması
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20. Abdurrahman Hıbrî’nin, Edirne’yi tarihi,
mimarisi, coğrafi yapısı, bilginleri, devlet
adamları ve şairleriyle etraflı bir şekilde
anlattığı, bir şehir tarihi olarak XVII. yüzyılda yazılan önemli eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

16. Nesir sahasında inşa edilen estetik nesir
tarzının en yüksek seviyeye ulaştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
B) XVI. yüzyıl

C) XVIII. yüzyıl

RI

A) XVII. yüzyıl

D) XIX. yüzyıl

E) XX. yüzyıl

A) Enisü’l Müsamirin

LA

B) Tarih-i Âl-i Osman ve Bağdad
C) Defter-i Ahbar

D) Ravzatü’l-Ebrar

E) Tuhfetü’l Harameyn

A) Sanatlı nesir

YIN

17. XVII. yüzyıl nesir tarzı aşağıda verilen
isimlerden hangisi ile anılmamıştır?
B) Divân-ı Âlî

C) Estetik nesir

D) Ağdalı nesir

YA

E) Üslub-u Âlî

18. XVII. yüzyıl nesir edebiyatında asıl zenginliği tarih alanında verilen eserlerle öne çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönem tarihçilerinden biri değildir?
A) İbrahim Peçevî

B) Hasan Beyzade Ahmet
C) Kâtip Çelebi

T

D) Ahmet Cevdet Paşa

MU
RA

E) Solakzade Mehmet Hemdemî

19. Aşağıda verilenlerden hangisinin eserleri “üslub-u müzeyyen” türüne örnek olarak
gösterilebilir?
A) Mevlana

C) Evliya Çelebi

E) Abdî

1.
2.
3.
4.
5.

B) Kâtip Çelebi

D) Sinan Paşa

C
D
E
D
B

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
A
E
C
E
B

11.
12.
13.
14.
15.

C
A
B
E
C
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16.
17.
18.
19.
20.

A
B
D
D
A

