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    ÖZET 
Bu çalışma Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz mesnevîsindeki bir bölüm üzerinedir. Bu 

çalışmada öncelikle şairin kısaca hayatı ve eserleri tanıtılmıştır. Daha sonra eserin şekil ve 
muhtevası hakkından kısa bilgiler verilmiş, çalışmamıza esas teşkil eden ilgili bölüm muhteva 
bakımından incelenmiştir. 

Mesnevîlerinde yüksek kültür, tasavvuf, hikmet ve tefekkür yüklü olan Yahya Bey’in, bu 
eserinde yer yer çok sade ve halk diline yakın Türkçe kullandığı, mahalli çizgilere fazlaca yer 
verdiği görülmüştür. XVI. yüzyılın Fuzûlî'den sonra en kudretli mesnevî şairi olarak telâkki 
edebileceğimiz Yahya Bey’in, Necâtî ile birlikte yerlileşme akımının çekirdeğini attığı 
söylenebilir. 

Taşlıcalı Yahya’nın sadece Gencîne-i Râz mesnevîsindeki bu makale ve hikaye bile bize, 
bu yüzyılda Divan şiirinin hangi noktalara kadar yükseldiğini ve Nasrettin Hoca’nın yüzyılın en 
usta mesnevîcileri üzerinde etkisini göstermesi bakımından önemlidir. 

Anahtar kelimeler:Taşlıcalı Yahya, Gencîne-i Râz, mesnevî, Nasrettin Hoca, klasik Türk 
edebiyatı. 
 
A NASRETTIN HOCA STORY IN TAŞLICALI YAHYA’S GENCİNE-İ  RÂZ 

MESNEVI 
 

ABSTRACT 
This study is on a section in Taşlıcalı Yahya’s Gencîne-i Râz mesnevi.  In this study, first 

of all, the life and works of the poet are introduced. Then, brief information about the form and 
content of the work, and the section which forms a base to our study is studied from the content 
point of view. 

It is seen that Yahya Bey, whose mesnevi are full of high culture, Islamic mysticism, 
wisdom and philosophical thinking has partially used a very simple Turkish which is close to the 
nation’s language, and has given excessive place to local issues. It can be said that Yahya Bey, 
whom we can consider as the most powerful mesnevi poet of XVIth century after Fuzûlî, has laid 
the foundation of localitation trend to petler with Necâtî. 

Even only this article and story in Taşlıcalı Yahya’s Gencîne-i Râz mesnevi are significant 
in terms of showing the effect of Nasrettin Hoca on the most skilled mesnevi authors to which 
level Divan poetry reached in this century  

Key words: Taşlıcalı Yahya, Gencîne-i Râz, mesnevi, Nasrettin Hoca, classical Turkish 
literature 

 
 
XVI. yüzy ı lın en muvaffak mesnevî sanatkâr ı ,  ayn ı  zamanda devrin birinci 

s ın ıf  divan şairleri  aras ında bulunan Taş l ıcal ı  Yahya Bey, Taş l ıca'da doğmuş tur.  
Arnavutluk'un Dukakin ailesindendir .  Henüz delikanlı l ık çağ ında iken bir 
devş irme çocuğu olarak İstanbul 'a getiri lmiş ,  yeniçeri  ocağ ında tahsil  ve terbiye 
görmüş ,  sonra askerlik mesleğ inde ilerleyerek Yayabaş ı  rütbesine kadar 
yükselmiş t ir .  Kemal Paşa-zâde,  Kadri Efendi ve Fenarizâde Muhiddin Çelebi 'den 
ders alm ış ,  Anadolu ve Rumeli 'de seferden sefere koşmuş tur.” 2 

Mehmet Çavuşoğ lu,  Yahya Bey’in Arnavud as ı l l ı  olmas ından dolay ı  
“sengistân” (taş l ı  yerden, taş l ıktan) dan koptuğunu söylemesine kinâye olarak 

                                                 
1 Bu  ça l ışmadaki  b i lg i l e r in  b i r  k ısm ı ;  Bek i r  Ç ınar ,  Taş l ıca l ı  Yahya  Genc îne- i  Râz  İnce leme  

Met in  İndeks ,  Erc iyes  Ünivers i t es i  Sosya l  Bi l imle r  Ens t i tüsü  (bas ı lmam ış )  Yüksek  Lisans  
Tez i ,  Kayser i  1995 .  i s iml i  ça l ışmam ızdan  a l ınm ış t ı r .  

∗Yrd. Doç., Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi NİĞDE E-Mail: 
bcinar67@gmail.com 

2 Büyük  Türk  Klas ik le r i ,  Ötüken  Neş r iya t ,  C . IV,  s .  22 ,  İs tanbu l  1986 .  
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Muallim Nâcî’nin Esâmî’sinden it ibâren bugüne kadar “Taş lıcal ı” diye an ı ld ığ ın ı 
bildirmektedir.  3 

Latîfî ,  Taş l ıcal ı  Yahya Bey ve eserleri  için;  O’nun İstanbullu hizmete haz ır 
bir  sipahi olup,  sözlerinin ilâhî olduğunu belir tmektedir .  O’nun yaşad ığ ı  dönem 
şairlerinin seçkinlerinden ve şöhretli  kiş i lerin imtiyazl ı lar ından olduğunu 
belirt t ikten sonra; güzel mesnevîleri ,  muhayyel ve usta iş i  manevi beyitlerinin 
bulunduğunu bildirmektedir.  Latîfî  Tezkiresinde, Gencine-i Râz ve Nâz- ı  
Niyâz' ın ın nasihat telkin eden öğretici  eserler olduğunu ve ş i ir lerinin hayli  tasal ı  
olduğunu vurgulamaktad ır .  Latîfî  Tezkiresi’ndeki bilgiler şöyledir:  

“Şehr-i  İstanbuldan atabe-i  aliyye bendelerinden hizmet-güzâr ve dilâver 
sipâhî vaz’ ı  s ipâhî ve kelimât ı  i lâhîdir.  Şuarâ- ı  asrun mümtâzlar ından ve ehl-i 
iş t ihârun sahib-i  imtiyâzlarundand ır.  İrâd- ı  nazma şân ında kudret ve tasarruf- ı  
zihninde cevdet var idi .  Hâssa mesneviyât ından zebân- ı  Türkîde cevâb- ı  Hamsesi 
belki seb’âs ı  vardur.  Tarîka- ı  mevâizde hod Gencîne-i Râz ı  ve Nâz u Niyâz ı  bi’ t-
tamâm mukakkikâne vâki olmuş tur.  Ve eş’âr ı  hayli  derd-mendânedir .” 4 

Ahdî Gülşen-i Şu’arâ’sında; Yahya Bey’in gereğ i  gibi dil  bildiğ ini,  hamse 
sahibi olduğunu, mesnevîde ona benzer birinin bulunmadığ ın ı ,  garip hikâyeler 
yazd ığ ın ı ,  gazellerinin ise âş ıkane ve rindâne olduğunu bildirmektedir . 5  

Taş l ıcal ı  Yahya yazd ığ ı  ş i ir lerle önce sadrazam Rüstem Paşa'n ın sonra 
Kanuni 'nin teveccühünü kazanm ış ,  Sultan Süleyman' ın savaş lar ında bulunmuş ,  
daha sonra evkaf mütevellisi  olarak İstanbul’da ikbâle nail  olmuş tur . 6  

Yahya Bey ve eserleri,  orij inal karakterleri  ve bilhassa Hayâlî  Bey ile 
sürtüşmeleri dolay ıs ıyla devrinde çok ilgi görmüş ,  edebiyat çevrelerinde ad ı  
daima an ı lm ış  bir  şairdir . 7 Yahya Bey Türkçeyi çok iyi öğrenmiş ,  aslen Arnavut 
olduğu halde bilhassa İstanbul Türkçesinin kudretli  şairi  olmuş tur.  Fakat onun 
ne bu benimsediğ i  dil ,  ne Müslüman oluşu, ne de Osmanl ı  topluluğu içinde elde 
ett iğ i  zengin kültür,  gördüğü it ibar ve yükseldiğ i  mevkiler ,  bu şaire Arnavut 
asl ın ı  unutturamam ış t ır. 8 Gencîne-i  Râz Mesnevîsi’nde;  

Arnavud aslı  olupdur aslım 
K ı l ıç ile diri lüpdür neslim (369) 
diye övünmesi bundand ır .  Ayr ıca Gülşen-i Envâr ı’nda buna binaen: 
Arnavudun hâslar ı  yegleri  
Nesl-i  kadîmün Dukakin begleri  
demiş t ir . 9 
Yahya Bey kuvvetli bir Divan şairi olmakla beraber, O'nun Türk Edebiyatı 'ndaki asıl  

yeri, mesnevî sahasındaki üstatlığı dolayısıylad ır. Şairin mühim bir meziyeti de 
yalnız mesnevîlerinde değil,  kaside ve gazel vadisindeki ş iirlerinde de sade ve 
temiz bir dil kullanmış  olmasıd ır. Gelibolulu Âlî, Yahya Bey’i; “zebân- ı vukû’a 
meyyâl gazelde ve mesnevîde sâhib-hâl bir şâir-i ehl-i kemâl idi. Feammâ gizli 
genc gibi pûşîde idi” 10 sözleriyle; O’nun gazel ve mesnevîde hâl sahibi kâmil bir 
şair olduğunu fakat gizli hazine gibi örtüldüğünü belirtmektedir.  

                                                 
3 Mehmet  Çavuşoğ lu ,  “Yahya  Bey” ,  İs lâm Ans ik loped i s i ,  MEB Yay . ,  C .XII /2 ,  s .  343 ,  İs tanbu l  

1974 .  
4 R ıdvan Can ım, La t î f î  Tezk i re tü’ş -Şuarâ  ve  Tabs ı ra tü ’n -Nuzamâ İnce leme Met in  ,  AKMB Yay.  

s .  578 ,  Ankara  2000 .  
5 Geniş bilgi için bkz. Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı (İnceleme-Metin, AKM Yay., ss. 593-594, Ankara 

2005. 
6 Niha t  Sami  Banar l ı ,  Res iml i  Türk  Edeb iya t ı  Tar ih i ,  ME Bas . ,  C . I . ,  s .  598 ,   İs tanbu l  1974 .  
7  Mehmet  Çavuşoğ lu ,  Yahya  Bey ,  Dîvân  Tenki t l i  Bas ım, İÜ Edebiya t  Fakül tes i  Yay . ,  s .  IX,  

İs tanbu l  1977 .  
8 Niha t  Sami  Banar l ı ,  a .g .e . ,  C . I .  ,  s .  598 .  
9 Mustafa İsen, Künhü’l Ahbar’ın Tezkire Kısmı, AKM Yay., s. 286, Ankara 1994. 
10 Mus ta fa  İsen ,  a .g .e . ,  1994 ,  s .  287 .  

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 2/4 Fall 2007 



 
 
Taş l ıcal ı  Yahya’n ın Gencîne-i Râz Mesnevisinde  
Bir Nasrettin Hoca F ıkras ı                                                           285 

 

 

Yahya Bey hamse sahibi bir şairdir.  Türk Edebiyatı 'nda hamse sahibi şairler 
az değildir. Fakat Yahya Bey gibi beş  mesnevînin her birini bir değer halinde 
ortaya koymak her mesnevî yazanın başarıs ı olmamış tır". 11 

Hamsesinde kullandığı  ifadeler O’nun korkusuz ve atılgan bir karaktere 
sahip olduğunu göstermektedir. O’nun dili sade ve üslûbu akıcıdır. Türkçenin 
inceliklerini şiirle bütünleştirme gayreti, O’nun askerlik mesleğ inden olması  ve 
her sınıftan insanla temasa gelmiş  olmasındandır. 12 

Gelibolulu Âlî, Yahya Bey’in seksen yaşlarında vefat ettiğ ini ve mezarının 
İzvornik kasabasında olduğunu bildirmektedir. 13 

Taşlıcalı Yahya’nın, Dîvân, Kitâb- ı  Usûl,  Gencîne-i  Râz,  Şâh u Gedâ,Yusuf u 
Züleyha, Gülşen-i Envâr adlı eserleri vardır. Bunlardan Gencîne-i Râz mesnevisini 
şair, Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrâr,  Câmî’nin Tuhfetü’l-Ahrâr mesnevîleri  ve 
Sâdî’nin Gülistân ve Bostân’ ı  gibi ahlâkî ve dinî hikayelerden teşekkül eden bu 
eserini Hz.Peygamber’i  rüyâs ında görmesi üzerine yazd ığ ın ı  söylemektedir. 14 
Eser hamse içinde telif  tarihi taş ıyan tek mesnevîdir .  Agâh S ırr ı  Levent 15,  bu 
eseri  şairin birinci mesnevîsi  olduğunu belir tmektedir .  Taş l ıcal ı  Yahya'n ın 
Gencine-i  Râz' ı ,  Atâyi 'nin Sohbetü’l-Esmar’ ı  gibi Câmi'nin Sohbetü' l  -Ebrâr’ ına 
nazîredir .  

 
I .GENCÎNE-İ  RÂZ’IN ŞEKİL VE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ  

 
I .1 Şekil Özellikleri 
Gencine-i  Râz mesnevîsi  klasik mesnevî geleneğ ine uygun olarak yaz ı lm ış ;  

manzum bir dîbâce,  tevhîd, münacât,  na’t ,  mirâciye,  medh-i çihâr-yâr- ı  güzîn, 
Süleyman Han’a övgü, sebeb-i telif  bölümlerinden oluşmuş ,  sonra metin k ısm ına 
geçilmiş t ir .  Metin k ısm ı  40 makaleden oluşmaktad ır .  Genellikle makalelerden 
sonra "hikâyet" baş l ıkl ı  bir  manzume gelmektedir .  Eserin tamam ında Hikâyet 
baş l ıkl ı  manzume say ıs ı  31’dir .  Bazen makalelerden sonra birden fazla hikaye de 
anlat ı lm ış ,  bazen de baz ı  makalelerle i lgil i  hikaye anlat ı lmam ış t ır .  Nazmedilen 
bu hikayeler makale baş lığ ı  i le alâkalıdr.   

Eser  fâ’i lâtün fâ’i lâtün fâ’i lün vezni i le yaz ı lm ış t ır .  Eserin tamam ı  3051 
beyitten oluşmaktad ır .  Metin k ısm ı  513’üncü beyitten baş lar ve 2533 beyitt ir .  
“Şairin hamsesindeki bu eseri  (‘u¦U•)  (Hâmûş)  telif  raihini taş ımakta,  bu tarih 
ise (1540/1541)’e tekabül etmektedir .” 16 Bu çal ışmadaki 29.  Makale baş l ıkl ı  
manzume 26 beyitten, bu makale i le alâkalı  olan Nasrettin Hoca’n ın bir 
hikâyesinin nazmedildiğ i  Hikâyet baş l ıkl ı  manzume ise; 32 beyitten 
müteşekkildir.  

I .2 Dil ve Muhteva Özellikleri  
Bir  çok dinî hikayeyi ihtiva eden Gencîne-i  Râz yer yer hayli  sade ve halk 

diline yak ın bir l isanla yaz ı lm ış t ır .  Makaleler;  aşktan, namazdan gizli  zikirden, 
mecaz yoluyla hakikati  aramadan, şeytandan, tevâzûdan, i l imden; tembellik,  
kanaat,  sab ır ,  edep ve haya,  gönül k ırmak, rüşvet almak vb.  mevzulardan; bu 
arada cömertlikten,  ş i irden,  cennet ve cehennemden bahsetmektedir .  Her 
mevzuya bir makale ayr ı lm ış  olup  17,  tamamen öğretici  bir  eserdir. 18 

Gencîne-i  Râz, yer yer çok sade ve halk dil ine yak ın bir  l isanla yazı lm ış t ır .  
Bu başar ın ın alt ında Yahya Bey'in İstanbul Türkçesini çok iyi öğrenmesi, 

                                                 
11 Niha t  Sami  BANARLI,  a .g .e . ,  C . I .  ,  s s .  598-599 .  
12 Mehmet  Çavuşoğ lu ,   a .g .e . ,  1974 ,  s .  345 .  
13 İsen ,  Mus ta fa ,  a .g .e . ,  1994 ,  s .  287 .  
14 Mehmet  Çavuşoğ lu ,  a .g .e . ,  1974 ,   s .  346 .  
15 Agâh  S ı r r ı  LEVENT,  a .g .e . ,  s .  108 .  
16 Mehmet  Çavuşoğ lu ,   a .g .e . ,  1974 ,  s .  346 .  
17 Niha t  Sami  Banar l ı ,  a .g .e . ,  C . I  ,  s .  600 .  
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Osmanl ı  Devleti  içinde elde ett iğ i  zengin kültürü vard ır .  Yahya Bey, 
mesnevîlerde olduğu kadar,  gazel ve kasidelerinde de “mahallî” çizgilere fazlaca 
yer vermiş t ir . 19 Taş l ıcal ı  Yahya'n ın dili ,  devrin ş i ir  anlay ış ındaki mükemmelliğe 
ulaşan söyleyiş  tarz ına uygundur. Eski Anadolu Türkçesinin bütün ses bilgisi ,  
yap ı  bilgisi  ve sözdizimi özelliklerini taş ımaktad ır .  

Devrin Fuzûlî 'den sonra en kudretli  mesnevî şairi olarak telakki 
edebileceğ imiz Yahya Bey’in,  deyim ve atasözlerini ustalıkla kullan ış ı ,  
yerli leşme ak ım ın ın Necâtî  i le birl ikte çekirdeğ ini  att ığ ı  söylenebilir .  
Mesnevîlerinde yüksek kültür,  tasavvuf,  hikmet ve tefekkür yüklü olan Yahya 
Bey, yer yer çok sade Türkçe kullanm ış t ır .  O Divan’ ındaki ş i ir lerinde kulland ığ ı  
atasözü, deyim ve halk söyleyiş leri  i le yerli  çizgilere eğ i lmiş ,  mesnevîlerinde ise 
genellikle toplumsal konular ı  iş lemiş t ir .  

Bu çal ışmada eserin yirmi dokuzuncu bölümü incelenmiş tir .  Bu bölümün 
Makale baş lıkl ı  26 beyitten oluşan k ısm ında; rüşvet konusu iş lenmiş ,  rüşvetin 
zararlar ı  belirt i lmiş ,  rüşvetin devletin y ık ı lacağ ın ın belirt isi  olduğu vurgulanm ış  
ve bu iş in akibetinin pişmanl ık ve üzüntü olduğu belirt i lmiş t ir .  Rüşvetin haram 
olduğu, rüşvet alan ın ahiret  âleminde yanacağ ı  ihtâr edilmiş t ir :  

MÀl- ı  rüşvet kiş iye old ı  óarÀm 
Lekedür cÀme-i devletde müdÀm 

 

Rüşvet altun ın alup dünyÀda 
Yanma ol Àteş  i le èuúbÀda 

 

Rüşvet alan kiş inin kendi can ına derd ve elem vereceğ i ,  doğru istikâmette 
yürümenin insan ı  mutlu edeceğ i  (o kiş inin gülen kiş i  olacağ ı) ,  rüşvetin ise 
insana elem ve bezginlik (mahzunluk) vereceğ i  öğütlenmiş t ir:  

Rüşvet almaà ı la her şÿm-úadem 
Kendü cÀn ına virür derd ü elem 

 

İstikÀmetle yüri òandÀn ol 
Elem ü rüşvet i le olma melÿl 

 

Şair  bu bölümde sadece rüşvetin zararlar ın ı  belirtmekle kalmam ış ;  kanaat 
sahibi olmak için doğru,  namuslu ve hak yolda olmak gerektiğ ini de telkin 
etmiş t ir :  

Müsrifüñ olmay ıcak inãÀf ı  
Sebeb-i rüşvet olur iårÀf ı  

 

Kimde kim ola úanÀèatden eåer 
Müstaúìm olmaà ı  ìcÀb eyler 

 

Şair  ayr ıca rüşvetle birl ikte şehvet,  kibir  ve gazab’ ın devletin de yok 
oluşuna sebeb olduğunu, ak ı l l ı  kiş inin idrâk sahibi olup bu nasihatlar ına boyun 
eğmesi gerektiğ ini  belirtmektedir:  

Şehvet-i  rüşvetile kibr ü àaøab 
Manã ıbuñ old ı  zevÀline sebeb 

 

Şol ki idrÀki olup èÀúildür 
Bu naãìóatlaruma úÀ’ildür 

 

Bu nasihatlerinden sonra şair,  nas ı l  ki  taş ın rüzgar i le yumaşamayacağ ı  
gibi hayvan olana da sözün tesir etmeyeceğ ini  belirterek, rüşvet ehline lânet 
okuyup; 

Şol ki  óayvÀn ola söz i tmez eåer 
BÀd ı la nerm ola m ı  cism-i óacer 

 

Rüşvet ehline idüp nefrìni 

                                                 

 
Turkish Studies 

19 Fa ruk  Kadr i  T imur taş ,  Ta r ih  İç inde  Türk  Edebiya t ı ,  Boğaz iç i  Yay . ,  İs tanbu l  1990 ,   s .  262 .  

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 2/4 Fall 2007 



 
 
Taş l ıcal ı  Yahya’n ın Gencîne-i Râz Mesnevisinde  
Bir Nasrettin Hoca F ıkras ı                                                           287 

 

 

Diñle bu ú ıããa-i  Naåre’d-dìni 
 

sözleriyle “Hikâyet” baş l ığ ı  alt ında,  aşağ ıda tam metnini verdiğ imiz 
Nasrett in Hoca f ıkras ı  nazmedilmiş t ir .  Bu f ıkrada Nasrettin Hoca’n ın rüşvetçi 
bir  kad ıya içi  toprak dolu testinin ağz ına bal koyarak,  haks ız “hüccet” yazmas ın ı  
sağ lamas ı  ve daha sonra kad ın ın bunu fark ederek “hüccetini” değ iş t irmeye 
çal ışmas ı  anlat ı lmaktad ır .  Bu f ıkran ın sonunda şair  nasihatlar ına devam şöyle 
etmektedir:  

Ol óarÀm ı  yimeyüp nite ki mÀr 
Kaşki ùopraú ideydüñ ifùÀr  

 

Úabarup destì  gibi ey bed-òÿ 
Kendüñi ú ı lma óarÀm ı la ùolu 

 

èAkdur gerçi  èimÀmeñ amma 
İçüñ ol desti  gibi old ı  úara 

 

Ne revÀdur bu ki bu sÿretile 
Úalb-i  arÀy ış  ola rüşvetile 

 

Besleme òÀn- ı  harÀm ı la tenüñ 
Desti  gibi ötesi yoúdur anuñ 

 

Şair  sûreti  sîretine uymayan, hem riyâkâr hem de rüşvetçi olan kad ın ın 
düş tüğü zelil  durumu şöyle tasvir ederek hikayesini tamamlam ış t ır:  

Destiye döndi o úÀê ı  cesedi 
äÿreti  sìrete uymaz ebedì 

 

Aàara akçe gibi dìdeleri 
Maóv ola pertev-i  nÿr- ı  baãar ı  

 

Ş imdi bu bölümün tamam ın ın (Makale ve Hikâyet)  metnini sunuyoruz: 
 
 

II .  METİN 20 
(66.b.) Yirmi dokuzuncı  maúÀle müdÀvemet-i  rüşvet-i èalÀmet-i zevÀl-i 

devlet olup nihÀyeti feøÀóat ü úabÀhat èÀúıbeti  nedÀmet ü melÀlet  olduàın 
bildürür. 21 

 
Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 

MÀl- ı  rüşvet kiş iye old ı  óarÀm 
Lekedür cÀme-i devletde müdÀm 

 

Rüşvet altun ın alup dünyÀda 
Yanma ol Àteş  i le èuúbÀda 

 

Ne revÀdur ki seni ol Àteş  
Muøùarib ide zen-i  óÀmile-veş  

 

Ne revÀdur buña maèyÿb olas ın 
Bir alay kimseye maàlÿb olas ın 

 

5      Ùamaè u ó ırs i le şeyùÀna uyup 

                                                 
20 Bu  met in  Genc îne- i  Râz  mesnevis in in  i ç inde  yer  a lmaktad ı r .  Yazma ha l inde  bu lunan  bu  ese r in ,  

Kayser i  Raş i t  Efend i  Kütüphanes i  1124  numara l ı  nüshas ı  e sas  a l ınm ış ;  va rak  numara la r ı  e se r in  
tamam ı  d ikka te  a l ınarak ,  bey i t  numara la r ı  i se ;  bu  bö lüm dikka te  a l ınarak  be l i r t i lmiş t i r .  Eser in  
tamam ı  i ç in  bkz .  Bek i r  Ç ınar ,  Taş l ıca l ı  Yahya  Genc îne- i  Râz  İnce leme Met in  İndeks ,  Erc iyes  
Ünivers i t es i  Sosya l  Bi l imler  Ens t i tüsü  (bas ı lmam ış )  Yüksek  Lisans  Tez i ,  Kayser i  1995 .  
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BÀù ı la meyl idesin Óaúú ı  koyup 
 

İ l  sözinden ir işe seng ü òadeng 
BÀb- ı  rüşvet gibi göñlüñ ola teng 

 

Gelmeye başuña òayr u óasenÀt 
Virmeye mÀluña Tañr ı  berekÀt 

 

Menbaè- ı  òavf u hirÀsÀn olas ın 
Düzd-i bì-müzdile yeksÀn olas ın 

 

Rüşvet alduàuñ ı  gün gibi bilüp 
Òalú içinde úulaàuña añ ı lup 

 

10    Saña egrilügile bir bed-nÀm 
İde kÀşuñ gibi Àheste kelÀm 

 

Ol seni cÀnib-i  Óaúdan al ıúor 
ÔurefÀ kÀà ıd ı  ard ından oúur 

 

Kìse-i  rüşvete olma nigerÀn 
Seni mesmÿm ide şÀyed o y ı lan 

 

èAşú ile rüşvet ü f ısú- ı  úallÀş  
Olur elbette cihÀn òalú ına fÀş  

 

Rüşvet almaà ı la her şÿm-úadem 
Kendü cÀn ına virür derd ü elem 

 

15     İstiúÀmetle yüri òandÀn ol 
Elem ü rüşvet i le olma melÿl 

 

Ádeme mÿcib-i  nekbetdür ol 
Kiş iye bÀèiå-i  òacletdür ol 

 

Müsrifüñ olmay ıcak inãÀf ı  
Sebeb-i rüşvet olur iårÀf ı  

 

67.a  Kimde kim ola úanÀèatden eåer 
Müstaúìm olmaà ı  ìcÀb eyler 

 

İstiúÀmet ider ìmÀn ı  mezìd 
Old ı  dünyÀda vü èuúbÀda müfìd 

 

20     Böyledür böyle hemìşe èÀdet 
Olamaz ehl-i óıyÀnet rÀóat 

 

Gündüzi òavf u siyÀsetle geçer 
Gecesi derd ü úaãÀvetle geçer 

 

Sehvile úorúulu yola gitme 
Kendüni i l lere maàlÿb itme 

 

Şehvet-i  rüşvetile kibr ü àaøab 
Manã ıbuñ old ı  zevÀline sebeb 

 

Şol ki idrÀki olup èÀúildür 
Bu naãìóatlaruma úÀ’ildür 

 

25 Şol ki  óayvÀn ola söz i tmez eåer 
BÀd ı la nerm ola m ı  cism-i óacer 

 

Rüşvet ehline idüp nefrìni 
Diñle bu ú ıããa-i  Naåre’d-dìni 
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ÓikÀyet 
 

Var idi Úonyada bir úÀê ı-i  şÿm 
İrt işÀ vü ùamaè i le meõmÿm 

 

Aña her kim ki vireydi rüşvet 
MuúteøÀs ınca yazard ı  óuccet 

 

ÒÀce-i  devr-i  zamÀn Naåre’d-dìn 
Eyledi úÀê ıya bir  óìle hemìn 

 

30     Úoyd ı  bir destiye vÀfir ùopraú 
ÚÀê ıy ı  aldatd ı  ol  sÀlik-i  Óaú 

 

Bir úaş ıú bal úoyup aàz ına hemÀn 
Ùopraà ı  eyledi destìde nihÀn 

 

ÓÀceti  olm ış ıd ı  bir  óüccet 
ÚÀê ıya destiyi  virdi rüşvet 

 

Óürmet i tdi  aña úÀê ı  ùurd ı  
Rüşveti  gördi ãafÀlar sürdi 

 

Úalemin aldı  el ine úÀê ı  
Óücceti  yazmaàa old ı  rÀø ı  

 

35     Eyledi saèy- ı  belìài iúdÀm 
Óücceti  eyledi yan ında tamÀm 

 

Óücceti  virdi idüp úaùè- ı  nizÀè 
ÚÀê ıya eyledi ol daò ı  vedÀè 

 

Yimege baş lad ı  úÀê ı  èaseli  
Ùopraàa irdi kaøÀ i le eli 

 

ÚÀê ıya old ı  úaøiyye maèlÿm 
Göñline kibr ü àaøab i tdi  hücÿm 

 

Gördi an ı  nitekim ehl-i  riyÀ 
ÔÀhiri  bÀù ına uymaz úaùèÀ 

 

40     Destiyi h ışm ı la ol úÀê ı- ı  mest 
Úalb-i  èuşşÀú gibi ú ı ld ı  ş ikest 

 

ÚÀê ı  bir óìle vü tezvìr  itdi  
Óücceti  almaàa tedbìr i tdi  

 

Eyleyüp dilde nihÀn ı  kìne 
Didi yÀr ındas ı  Naãreéd-dìne 

 

Getür ol óücceti  kim yañl ış ı  var 
Bir daò ıs ın ı  yazay ın tekrÀr 

 

Yañl ış  ol ınca keş ìde òüccet 
Kendü daèvÀs ına virmez ãÿret 

 

45     Diñleyince bu sözi Naãreéd-dìn 
Didi úÀê ıya laùìfeyle hemìn 

 

Óüccetüñ cümle ãaóìó ey nÀdÀn 
Var ise destidürür yañl ış  olan 

 

Ol óarÀm ı  yimeyüp nite ki mÀr 
KÀşki ùopraú ideydüñ ifùÀr  
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Úabarup destì  gibi ey bed-òÿ 
Kendüñi ú ı lma óarÀm ı la ùolu 

 

èAkdur gerçi  èimÀmeñ amma 
İçüñ ol desti  gibi old ı  úara 

 

50     Ne revÀdur bu ki bu ãÿreti le 
Úalb-i  arÀy ış  ola rüşvetile 

 

Besleme òÀn- ı  óarÀm ı la tenüñ 
Desti  gibi ötesi yoúdur anuñ 

 

Rüşvetile dirilen aómaúdur 
An ı  bilmez ki ãoñ ı  ùopraúdur 

 

Veh ki bu fi ' l- i  harÀm u bed-kÀr 
Göñliñüñ Àyìnesin i tdi  àubÀr 

 

68.a.  Úald ı  bu veçhile taèzìr-i  l isÀn 
ÚÀê ıya óaddini bildürdi hemÀn 

 

55     Destiye döndi o úÀê ı  cesedi 
äÿreti  sìrete uymaz ebedì 

 

Ey viren dìde-i àam-dìdeye nÿr 
Vay ú ı lan luùf ı la cÀn ı  mesrÿr 

 

Rüşvet alan kiş iyi eyle òacil  
MÀl- ı  rüşvet gibi nÀ-peydÀ ú ı l  

 

Aàara aúçe gibi dìdeleri 
Maóv ola pertev-i  nÿr- ı  baãar ı  

 

IV. SONUÇ 
 

XVI. yüzy ı l  her sahada olduğu gibi mesnevî sahas ında da bir  alt ın çağd ır .  
Dilde,  hayalde,  tefekkürde, inan ış ta bu kemale eriş ,  elbette ki devrin muvaffak 
şairlerinde görülen hususiyetlerdir.  

Yahya Bey ve eserleri,  orij inal karakterleri  ve bilhassa Hayâlî  Bey ile 
sürtüşmeleri dolay ıs ıyla devrinde çok ilgi görmüş ,  edebiyat çevrelerinde ad ı  
daima an ı lm ış  bir  şairdir .  Devrinde bu kadar alâka görmüş  olmas ına rağmen 
Yahya Bey hakk ında lây ık olduğu kadar bahsedilmemektedir.  

Mesnevîlerinde yüksek kültür,  tasavvuf,  hikmet ve tefekkür yüklü olan 
Yahya Bey, yer yer çok sade Türkçe kullanm ış t ır .  İstanbul Türkçesini çok iyi  
öğrenen Yahya Bey, mesnevîlerde olduğu kadar,  gazel ve kasidelerinde de 
“mahallî” çizgilere fazlaca yer vermiş t ir . 22 Gencîne-i Râz,  yer yer çok sade ve 
halk diline yak ın bir  l isanla yaz ı lm ış t ır .  Onun dili ,  devrin ş i ir  anlay ış ındaki 
mükemmelliğe ulaşan söyleyiş  tarz ına uygundur. Eski Anadolu Türkçesinin 
bütün ses bilgisi ,  yap ı  bilgisi  ve sözdizimi özelliklerini taş ımaktad ır .  

Devrin Fuzûlî 'den sonra en kudretli  mesnevî şairi olarak telakki 
edebileceğ imiz Yahya Bey, deyim ve atasözlerini ustal ıkla kullanmas ı  
bak ım ından yerli leşme ak ım ın ın Necâtî  i le birl ikte çekirdeğ ini att ığ ı  
söylenebilir .  “Yahya Bey XVI. yüzy ı l ın özelliğ ine uyarak ş i irde sade bir dil  
kullanm ış ,  Divan’ ın ın son tertibinde ş i ir lerindeki baz ı  kelimeleri 
sadeleş t irmiş t ir” 23.  O Divan’ ındaki ş i ir lerinde kulland ığ ı  atasözü, deyim ve halk 
söyleyiş leri i le yerli  çizgilere eğ i lmiş ,  mesnevîlerinde ise genellikle toplumsal 
konular ı  iş lemiş t ir .  
                                                 
22 Fa ruk  Kadr i  T imur taş ,  a .g .e . ,  s .  262 .  
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Divan şairlerinin kulland ığ ı  l isan ve mevzular hakk ında; “lisan halk ın 
lisan ından bambaşka olduğu gibi,  vezin ve mevzu da halk ile hiç temas 
etmeyecek kadar ayr ıd ır. . .  Şairler  içinde yaşad ıklar ı  muhit i le mensup olduklar ı  
milletle o kadar az alâkadard ırlar ki mahallî  bir  renge, millî  bir  hususiyete uzun 
uzun araş t ırd ıktan sonra tesadüf olunabilir” 24 şeklindeki genel hükümlerin en 
az ından her şair ve her edebî tür ve şekil  için mutlak geçerli  kabul edilmesi 
mümkün görülmemektedir .  Çünkü bu Makale ve Hikâyedeki mevzu ve kullan ı lan 
dil  yerli  özellikler taş ımaktad ır.  

Taş l ıcal ı  Yahya’n ın sadece Gencîne-i  Râz mesnevîsindeki bu makale ve 
hikâye bile bize,  bu yüzy ı lda Divan ş i ir inin hangi noktalara kadar yükseldiğ ini,  
bir  çok Divan şairinin yerli  malzemelerden ist ifade ett iğ ini  ve Nasrettin 
Hoca’n ın yüzy ı l ın en usta mesnevîcileri  üzerindeki etkisini göstermesi 
bak ım ından önemlidir .  
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