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DİvAN ŞiiRİNDE SIHHAT-NAMELER

HalUk GÖKALP'

ÖZET
Bu makalede sıhhat ve hastalık konusunun divan şiirine yansınıalarının ge

nel değerlendirmesi yapılmış, sıhhat-ııdme türünün divan şiirindeki yeri belir
lenmeye çalışılmıştır. Makalede sıhhat-niimeler biçim, içerik ve üs1Up özellikleri
açısından incelenmiş, son bölümde ise sıhhat-ndme türüne örnek teşkil edecek
dört sıhhat-ndme manzumeslne yerverilmiştir.

Anahtar kelimeler: ~.

Sıhhat-nı1me"divan şiiri, nazım türleri, Osmanlı sultanları, hastalık, sıhhat.

Gi r i Ş

Hastalık ve sağlık konusunun, her toplum gibi Osmanlı toplumunda
da önemli bir yeri vardır. Bilim ve teknolojinin günümüzle kıyaslanama

yacak kadar geri olduğu dönemlerde bugün önemsemediğimizsalgınlar ve
hastalıklar, toplumda kapanması zor yaralar açıyor; toplumun ve bireyin
sosyokültürel hayatında doğrudan yansımalar buluyordu. Tüm toplum
tabakalarında bu ölçüde önemi haiz bir konuyu, Kanuni (Muhibbi) kadar
fesahatle anlatan çok az şair vardır:

Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi (Muhibbi)

Şairlerin divan larına yüzeysel olarak göz attığımızda dahi sağlık ve
hastalıkla ilgili pek çok beyte rastlarız. Bir edebi malzeme olarak sıhhat ve
hastalık konusu divan şiirinde ya çeşitli durumların anlatılmasında kıyas

haddi olarak ya da divan şiirinin tamamına hakim bir tema olan aşk ile
ilgili olarak kullanılmıştır. Divanları dolduran manzumelerde veba,
humma, remed, çiçek, nezle vb. hastalıkların beyiderde birer mecaz ya da
mazmun konusu olduğu görülür. Sözgelimi "Nedim, Damat İbrahim Paşa
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vasfında yazmış olduğu bir kasidede sıhhate dair tabirleri mazmuna esas
olarak kullanmıştır": ı

K'idüp humma-yı harb ü fitne kablen-nadcbulıranın
Karib olmuşdu kim kasd eyliyecan-ı cihan üzre (Nedim)

"Eski tıp bilginlerine göre insan bedeninde dört sıvı vardır ki bunlar
kan, balgam, safra ve sevdadır. Bu dört sıvının vücutta dengeli miktarda
olmasından sıhhat ve sağlık doğar. Bunlar bileşik kaplar gibi birbirleriyle
dengelidir. Birinin artması yahut azalması durumunda, vücutta hastalık

kendini gösterir. Bedenin çeşitli hastalıkları da bu dört sıvıya göre ayrı

lır.?' Hastalıkların tedavisinde de bu dört hılta dayanan tedavi usullerin
den yararlanılmıştır. Bunların başında hacamat (fasd) gelmektedir. Eski
tıpta kan aldırmanın pek çok hastalığa iyi geldiği kabul edilirdi. Biz
Zaifi'nin sözlerinden hacamatın göz ağrısı için de uygulandığını öğreniriz.

Aşağıdaki beyitlerde yolculuk sırasında sürekli beyaz kara bakmaktan
gözleri rahatsız olanların tedavisinde fasd yoluna başvurulduğu belirtilir:

Kamu ugradı derd-i çeşme el-hak
Ki aldı göz rıürırı ak kara bakmak

Kimi hoş oldı fasda itmedin kasd
Kimi olmadı itmeyince ol fasd (Zaifl/

Hastalıkların tedavisinde kimi zaman bugün de kullanılan alternatif
tıp seçeneklerinden yararlanılırken, kimi zaman da -çeşitli halk inançları

nın etkisiyle gelişen- yöntemlerden yararlanılmıştır. ,Muayenenin uzun
uzadıya incelemelere dayanmadığı, hastanın genel durumuna bakmanın ve

•
nabzın kontrolünün muayene için yeterli görüldüğü o dönemde hastalıkla-

rın tedavisinde farklı ilaçlardan yararlanılmıştır. ilaçların yapımında salep,
anason, afyon, ebegümeci, hatmi yaprağı, sinameki, üzerlik tohumu, kına,

hardal gibi bitkilerden yararlanılmış, -zırnık ve antimuvan müstesna ol
mak üzere- madeni bileşimler kullanılmamıştır.' Hekimin ve hastanelerin
bugünkü kadar yaygın olmadığı zamanlarda halkın bilimsel temeli olma
yan pek çok tıbbi yönteme başvurduğunu görürüz. Sözgelimi kanamayı

i Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı (Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhumlar),
İstanbul: Enderun Kitabevi, 1984, s. 414.

2 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yay. 1995, s. 25.

3 Külliyiit-ı Za'ifi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, R. 822, 154a.

4 Osman Şevki, Türk Tababeti Tarihi, sadeleştiren: İlter Uzel, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yay. 1991, s. 32.
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durdurmak için yaranın üzerine örümcek ağı konması,' soğuk algınlığına

karşı şişe çekmek"vb. söz konusu tıbbi yöntemlerden yalnızca birkaçıdır:

Ciğerde durmaz akar hün-ı zahm-ı tir-i nigar
Örümcek ağıdır üstünde sanki cism-i nizar (Nevres)

Sıhhat istersen eğer çekme tabibin şerbetini

Mihnet ü gam derdine gayet devadur şişe çek (HayaU Bey)

Fuzuli'nin Su Kasidesi'nde sağlıkla ilgili unsurlar, mukayese unsuru
olarak kullanılmıştır. Gerek eski gerekse çağdaş tıp gereği, iç yaralan olan
hastalara bir süre doğrudan doğruya su verilmez. Bunun zararlı olacağına,

hastayı öldüreceğine inanılır. Aşağıdaki beyitte aynı düşüneeye telmihte
bulunulduğunugörürüz: 7

Vehm ilen söyler dil-i mecrüh peykanun sözin
İhtiyar ilen içer her kimde olsa yara su (Fuzuli)

•
Tıbbi tedavi usulleri ve ilaçların edebi malzeme olarak kullanılması

dışında divan şiirinde aıkın da hastalıkla bağdaştırıldığını görürüz. Şair

ler, çaresi bulunmayan aşk hastalığına tutulup, devayı yine hastalığın kay
nağı olan sevgilide ararlar. Bu ve benzeri beyitler, tabib, ilaç vb. tıbbi ter
minoloiinin aşkla ilintili olarak kullanılmasına neden olur:

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır (Fuzuli)

Yukarıda sıraladığımız örneklerin sayısını çoğa1tmak mümkündür.
Divanlarda aşkı hastalık olarak algılamayan, diğer bir deyişle aşk hastalı

ğına tutulmayan şair yok gibidir. Divan şairleri yukarıda bahsettiğimiz iki
çeşit yaklaşımı da beyit düzeyinde ele almışlardır. Bununla birlikte hasta
lık ve sağlık konusu, müstakil eserlerin konusunu da teşkil eder.
Ahmedi'nin on bin yüz beyirlik Tervfhü'l-ervah adlı tıbba dair mesnevisini
ve Fuzüli'nin tıbba ait çeşitli bilgileri alegorik olarak anlattığı Sıhhat u
Maraz adlı mesnevisini örnek olarak verebiliriz. Bununla birlikte kaside
veya mesnevi biçiminde yazılmış bazı şiirlerde de hastalık ve sağlık konu
sunun işlendiğini görürüz. Raşid'in Seneide-i Kitab-ı Sıhhat-ôbôd adlı mes
nevisini sıhhat ve hastalık konusunda yazılan eserler arasında sayabiliriz..
Mir Ali Rıza İstolçevi'nin Sergüzeşt'i ise, göz hastalığından müteessir olan

~ Agah Sırrı Levend, a.g.e., s. 414.

" Mustafa Nejat Sefercioğlu, "Divan Şiirinin Gerçek Hayatla Bağlantısı", Türkler
Ansiklopedisi, Ankara: Yeni Türkiye Yay. 2002, s. 674.

7 Metin Akar, Su Kasidesi Şerhi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 1994, s. 28.
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bir devlet memurunun hastanede tedavi görmesi ve sıhhate kavuşmasını

konu edinen otobiyografık bir eserdir.' Vôhid-i Mahtumi Divanı'nda yer
alan "teb" (sıtma, titreme) redifli, "Kaside-beççe Der-Menkabe-i Abbas
Ağa Hazine-dar-ı Şehriyari Rahimehu'llah'" başlıklı 17 beyitlik kaside,
sıtmaya dair farklı mecaz ve hayallere yer vermesi bakımından ilgi
çekicidir. Gelibolulu Ali'nin "Der-Hikayet-i İstila-yı VeM" adlı

manzumesi XVI. yüzyılda vuku bulan veba salgınıyla ilgili bir kasidedir."
Bununla birlikte divanlarda "sıhhat" redifli gazellere de rastlarız. Ancak,
söz konusu gazellerde konu edilen hastalığın genellikle aşk hastalığı

olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca XVI. yüzyıl şairlerinden Rahimi'nin,
Ahmed Paşa'nın kasidesine öykünerek yazdığı "sıhhat yaraşur" redifli
gazeli/

I
sıhhat konulu manzumeler arasında yer alır.

1. Sıhhat-nameler

Yukarıda bahsettiğimiz veya bazı örneklerini sıraladığımız sıhhat ve
hastalık konulu beyit, manzume ve eserler, divan edebiyatında göz ardı

edilemeyecek kadar yekün teşkil eder. Ancak, söz konusu şiirlerde hastalık

ve sağlıkla ilgili unsurlar, ya aşkla ilgili edebi malzeme ya da farklı olay ve
durumlarla ilgili kıyas haddi olarak kullanılır. Hastalık ve sağlık konulu
manzumeler incelendiğinde "sıhhat-name" türü şiirlerin bunlar içinde en
geniş yeri kapladığı görülür. Buna rağmen günümüze kadar sıhhat-name

lere gereken ilgi gösterilmemiştir. Sıhhat-namelerle ilgili tek bilimsel ça
lışma, Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafından hazırlanjnıştır. Arslan, "Sıh

hat-nameler?" başlıklı yazısında Sıhhat-nôme ve Sur-ı Hıtôna Müteallik
Kasôid adlı'mecmuayı gün ışığına çıkarırken, sıhhat-namelerle ilgili pek
çok özelliği kamilen ortaya koymuştur. Söz konusu mecmuada XVIII.
yüzyılda yaşamış şairlerin on bir sıhhat-name manzumesine yer verilmiş

tir. Arslan, makalesinde mecmuada yer alan II örnekle birlikte toplam IS

8 Haluk Gökalp, "Bir Osmanlı Memurunun Hal-i Pür-melali: Sergüzeşt-i İstolcevi",
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/1,Adana, 2004, s. 151-165.

'i) Bahattin Kahraman, Vahid-i Mahtum! (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Eserlerinin
Tenkidli Metni), Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniv. Sos, Bil. Enst. 1995, s. 370
371.

10 Divan şiirinde veba ile ilgili olar~k bk. Ömür Ceylan, "Ölümün Ununılan Adı VeM",
Önce Aşk Vardı, İstanbul: Kapı Yay. 2005.

ii AhmetPaşa Divanı, hzl. Ali Nihat Tarlan, Ankara: Akçağ Yay. 1992,s. 93-94.

12 Mehmet Arslan, "Sıhhatnameler", Türkler Ansiklopedisi, Ankara: Yeni Türkiye Yay.
2002, s. 776-790.
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sıhhat-nameyi incelemiş, divanlar tarandıkça örneklerin çoğalacağını be
lirtmiştir. Biz yaptığımız araştırmada söz konusu mecmuada ve makalede
yer almayan IS sıhhat-name örneği tespit ettik. Bununla birlikte katalog
taraması sonucu varlığından haberdar olduğumuz Aşki, Nüzhet'in sıhhat

nameleri ve Kami'nin ikinci sıhhat-namesiyle birlikte tespit ettiğimiz

sıhhat-namesayısı toplam otuz sekize ulaşmaktadır.

Kaynaklarda sıhhat-namelerleilgili çok kısıtlı bilgi verilmiştir. Ferit
Devellioğlu, sıhhat-name'yiedebiyat terimi olarak değerlendirerek "Has
talanan birinin iyileşmesi dolayısıyla yazılan manzume.?" tanımlamasını

yapmıştır. Mehmet Zeki Pakalın ise bu açıklamaya şairlerin sıhhat-name

yoluyla caize elde ettiklerini ekler: "Hastalanan birinin iyileşmesi müna
sebetiyle yazılan manzume hakkında kullanılan tabirdir. Divan şairleri

ramazan, bayram ve sair vesilelerle olduğu gibi bu maksatla da manzume
ler yazarlar ve takdim ettiklerinden caize koparırlardı"."

Meydan Larouse Ansiklopedisi ise sıhhat-namelerin devlet büyüklerine,
zengin, bilgin vb. önemli kişilere yazıldığınıbelirtir: "Hastalanan kimsele
rin iyileşmesi dileğiyle yazılan şiir. Divan edebiyatında hastalanan bir
devlet büyüğünün, zengin bir kimsenin, bir bilginin veya sevilen bir kişi

nin iyileşmesi,ona sağlık dilenmesi konusunda şiirler yazılırdı. Genellikle
caize almak için yazılan bu şiirler, kaside şeklinde olurdu. Tanzimat dö
neminden sonra sıhhat-nameyazma geleneği kalktı".';

Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü'nde ise sıhhat-namelerin hastalanan
birisinin iyileşrnesi dileğiyle, daha çok kaside biçiminde yazıldığı ve bu
türün örneklerine az rastlandığı belirtilir: "Hastalanan birisinin iyileşmesi

dileğiyle yazılan şiirlere verilen ad. Daha çok kaside şeklinde yazılır. Has
tanın iyileşmesi için dua edilip iyi temennilerde bulunulan bu tür man
zumelerin örneğine az rastlanır". 16

Sıhhat-namelerle ilgili en geniş bilimsel çalışmayı yapan Mehmet
Arslan ise sıhhat-namelerin padişahın çeşitli yönlerini övmek, halkın duy
gularına tercüman olmak gibi çeşitli gayelere hizmet ettiğini belirtir:

13 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugaı, Ankara: Aydın Kitabevi Yay.
1993,s. 949.

14 Mehmet Zeki Pakalın, "Sıhhat-name" mad. Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,
İstanbul: MEB. Yay. 1993, III, 204.

15 •
Meydan Larouse, "Sıhhatname", Istanbul: Meydan Yay. 1981,XI, 256.

16 •
ıskender Pala, a.g.e., s. 481.
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"...padişahın hastalıktan iyileşmesini tebrik etmek, bu güzel hadise ve
mutlu haber karşısında kendi duygularıyla beraber halkın duygularını da
yansıtmak, halkı bundan haberdar etmek ve bu arada padişahın muhtelif
veehelerini övmek gibi bir çok gayeye hizmet eden nitelikler taşıyan şiir

şeklinde yazılmış...,,17 eserlerdir. Bununla birlikte Arslan, makalesinde
sıhhat-namelerin asıl muhataplarının padişahlar olduğunu, ancak eldeki
tek istisna örnek dolayısıyla vezir-i azamlar gibi diğer devlet büyüklerine
de yazılabileceğini belirtir: "Eldeki örneklerine bakılarak denilebilir ki
günümüze kadar gelebilen en çok sıhhat-name III. Ahmet için yazılmıştır.

III. Ahmet ile ilgili sıhhat-namelerin sayıca diğerlerinden daha çok gö
rülmesinin nedeni bu padişah için yazılan sıhhat-namelerin bir mecmua
içinde toplanmış olmasıdır. Nev'i'nin Sıhhat-name kasidesinin Vezir-i
Azam Ali Paşa için yazıldığı düşünülürse şimdilik bu tek örnekten yola
çıkarak sıhhat-namelerin padişahlar dışında devletin diğer ileri gelenle
rine de yazılmasının bir gelenek olduğu, bu tür örneklerin daha da çoğala

bileceği söylenebilir. Fakat belirttiğimiz gibi sıhhat-namelerin asıl muha
tapları devrin padişahlarıdır".18

Bütün bu tanımlama ve açıklamalarda sıhhat-namelerle ilgili birbirini
doğrulayan görüşlere yer verilmekle birlikte ayrıntılarda farklılıklar bu
lunmaktadır. Biz öncelikle sıhhat-namelerle ilgili bazı temel meseleleri
tartışıp, daha sonra sıhhat-namelerin çeşitli özellikleri üzerinde durmaya
gayret edeceğiz.

.1

Sr h h a t v n a m e l e r müjde şiirleri mı yoksa dua ve
t e m e n n i şa i r Ie r i midir?

İnceleme fırsatı bulduğumuzsıhhat-namelerinhemen hepsinin tebrik
ve müjdeleme amacını temel aldığını gördük. Tebrik etme ve müjdeleme
eylemi bir sonuçtur. Yani muhatabın hastalığı atlatıp, iyileşmesi tebrik
edilirken, halka muhatabırı esenliğe kavuşması da müjdelenir. En açık

biçimiyle ifade etmek gerekirse sıhhat-nameler, hastalığın iyileşmesini

konu aldığı için zaman itibariyle hastalıktan sonraki dönemi kapsar. Sıh

hat-namelerde muhatabın iyileşmesi için değil, bir daha hasta olmaması

veya afiyette kalması için dua edilir. Bunun için sıhhat-namemanzumele
rinin yalnızca başlıklarına bakmak yeterli olacaktır. Selanikli Hasan Akif
el-Mevlevi'nin "Sirozi Yusuf Muhlis Paşa na-mizac olup sıhhate

17 Mehmet Arslan, a.g.m., s. 776.

i" Mehmet Arslan, a.g.m., s. 776.
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tahvilinde söylenmişdir?" başlıklı, Cevri'nin "Merhum-ı Firdevs-aşiyan

Sultan Murad Hanun Dera-i Ulada Ayagı Ağırup Sıhhat Buldukda
Dinmişdür?" ve "Remedden Halas Oldukda Dinilmişdür"," Diyarbakırlı

Lebib'in "Ali Beg Kızamık Çıkarup Şifa-yab Oldıkda Virilen Sıhhat

namedür?" başlıklı kasideleri örneklerden yalnızca bir kaçıdır. Yine sıh

hat-narnelerin hemen hepsinin ilk beyitleri "müjde haberi" üzerine ku
rulmuştur. Örneğin, 7 sıhhat-name kasidesi bulunması nedeniyle en çok
sıhhat-name yazan şair olarak nitelendirebileceğimiz, Seyyid Vehbi'nin
"Kaside Der-Sıhhat-name-iSultan Ahmed Han-ı Salis" başlıklı kasidesi
nin ilk beytinde muhatabınşifa bulduğu açıkça ifade edilir:

Sad-hamd Hakim-i Müste'arı'a
Kim virdi şifa şeh-i cihana (Seyyid Vehbi)

Nedim'in terkib-i bend biçiminde yazdığı sıhhat-namesininilk bendi
padişahin sıhhate kavuşmasıüzerine kurulmuştur: ~

Bi-hamdi'llah ki alem yine mesrürü'l-cenan oldı

Açıldı gül gibi mahzün gönüller şadman oldı

Efendimiz bulup sıhhat pür etdi alemi behcet (Nedim)

Yukarıda yer verdiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere sıhhat-na

melerin yazılma sebebi muhatabın sıhhate kavuşmasıdır. Manzumelerin
büyük bir kısmında "müjde, beşaret" gibi sözcüklerin sıklıkla kullanıl

ması, bunu açıkça göstermektedir. Kaldı ki şairlerin, sıhhat-name yazmak
tak i asıl maksatları, muhataba duydukları sevgi ve hürmeti göstermenin
yanı sıra dize elde etmektir. Bu vesile, diğer türlerde muhatabın zafer
kazanması, tahta çıkması, muayyen bir makama terfii gibi müspet hadise
lerken, sıhhat-namelerde muhatabın hastalıktan kurtulup sıhhate kavuş

ması olarak görülür. Bununla birlikte kimi gazellerde "sıhhat-name" söz
cüğünün geçtiği beyitler bulunmaktadır. Sıhhat-name türü kapsamında

değerlendiremeyeceğimizbu gazellerde "sıhhat-name" sözcüğünün kulla-

19 İdris Güven Kaya, Selanikli Hasan AkifDivanı (İnceleme,Metin, Dizin), İstanbul 1998,
s.236.

20 Hüseyin Ayan, Cevri (Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Divanının Tenkitli Metni), Erzu-
rum: Atatürk Üniversitesi Yay. 1981,s. 70. .

21 Hüseyin Ayan, a.g.e., s. 146.
22 İdris Kadıoğlu, Lebib-i Amidf (Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli

Metni), Basılmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, 2003, s. 227
(http://groups.yahoo.com).
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nım şekli oldukça ilginçtir. Örneğin EmriDivanı'nda2J ve Üsküdarlı Sım

Divanı'nda
24 yer alan gazellerde sıhhat-name sözcüğünün daha ziyade,

muhatabın sıhhatte olması, sıhhat bulması maksadıyla edilen dua ya da
dua manzumesini karşıladığını görürüz. Zira aşağıda yer alan örneklerde
sıhhat-namelerin, muhatabına şifa vermesi işlevine değinilir. Söz konusu
beyiderdeki şekliyle sıhhat-name, hastalık öncesinde yani hastalık zuhur
etmeden yazılıp söylenebileceği gibi hastalık sırasında ve sonrasında da
söylenir. Emri'nin aşağıdaki beytinde "Ezel kaleminin beden levhasına

sıhhat-name yazdığını ama sevgilinin kılıcının sıhhati giderdiğini" söyler
ki burada sıhhar-namesözcüğününhastalık öncesi konu edildiği açıktır:

Ezel kilki beden levhinde sıhhat-nôme yazmışdı

Giderdi sıhhatin anun ama tirüfı kalem katdı (Emri)

Üsküdarlı Sırri'nin aşağıdaki beytinde ise günde bin kere sıhhat

name okunsa da aşk zaafından dolayı şaire tesir etmediği belirtilir. Burada
da görüldüğü üzere sıhhat-name, hastalığa karşı önlem olarak okunmakta
dır. Yani öncelik sonralık bakımından değerlendirildiğinde sıhhat-name

nin sıhhattendaha önce geldiği görülür:

Za'f-ı ışk ile vücudum nazar it ten tenedür
Günde bin kerre okurlarsa da sıhhat-nôme (Üsküdarlı Sım)

Üsküdarlı Sırri takip eden beytinde sıhhat-name okumanın hastaya
etki etmeyeceğini belirtir. Beyitte söz konusu edilen elbette ki aşk hastalı

ğıdır. Ancak, burada önemli olan hastalığın ne olduğırndan ziyade, -şair

her ne kadar sıhhat-name okumanın hastaya şifa vermeyeceğini belirtse
~

de- sıhhat-namenin hastalığa yönelik bir deva arayışı, bir dua olması ve
daha da önemlisi hastalık sırasında dile getirilmesidir:

Va'd-ı vasi ile dil-i zara karib itme yeter
Eser itmez okusan hasteye sıhhat-nôme (Üsküdarlı Sım)

23 Beyit, Yekta Saraç tarafından hazırlanan Emri Divanı'ndaki 439. gazelden alınmıştır
(http://groups.yahoo.com).

24 Şevkiye Kazan, Üsküdarlı Sım (Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Divanı, Tenkitli Metin
İnceleme), Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2003, s. 124
(http://groups.yahoo.com).

25 Cevri'nin yazdığı sıhhat-namelerden ikincisi, sıhhat-nameler içinde -şiirde Cevri'nin
kendi hastalığını anlatması nedeniyle- farklılık arz eder. Her ne kadar manzumenin
başlığında sıhhat-name ibaresi bulunmasa da biçim ve içerik özellikleriyle tür kap
samında değerlendirilmelidir. Manzume, başlığın içeriği, hamd bölümü, hastalık ve
iyileşme sürecinin anlatılması ve dua bölümü gibi özellikleriyle sıhhat-name olarak
değerlendirilmelidir.
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Daha önce belirttiğimiz üzere sıhhat-nameler' esasen hastalık sonra
sında yazılmış ya da takdim edilmiştir. Zira söz konusu tür, hastalık süre
cini ve sonrasım konu edinir. Yukarıdayer alan örnekler, bir çelişkinin

ortaya çıkmasına neden oluyor gibi görünse de aslında sözcüğü beyit dü
zeyinde kullanan şairler, sıhhat-namelerin bölümlerinden birini öne çı

karmakta, türün "dua" işlevini konu edinmektedir. Nitekim sıhhat-na

meler arasında yer alan üç manzume tamamen muhatabın şifa bulması için
edilen hayır dualar ve hastalık karşısında şairin hislerinin anlatımından

ibarettir. İleride sıhhat-namelerin bölümleri konu edildiğinde türün bu
özelliği açıkça görülecektir. Görüleceği üzere sıhhat-namelerin iki temel
özelliği ortaya çıkmaktadır. "Sıhhat-name nedir?" sorusuna geri döndü
ğümüzde türün, hem "hastalanarı kişinin iyileşmesinin tebrik edilmesi,
müidelenmesi" hem de "muhatabın şifa bulması dileği, duası" olduğunu

söyleyebiliriz. Ancak, türün temel işlevi hastalığın iyileşmesini kutlamak
ve müidelemektir. Zira, divan şairi için hastalık, muhataba manzume
sunma vesilesidir. Sçyyid Vehbi'nin süriyyesinin sonunda belirttiği üzere,
temel gaye sıhhat-rıame, süriyye gibi manzumeler sunup maddi yarar elde
etmektir. Bu nedenle şair beytinde kendine seslenir ve "Ey Vehbi! Sıhhat

name gibi süriyyeni de sun ki o herkesin isteğini yerine getiren, bahtiyar
eden (sultan) seni de dileğine kavuştursun" der:

Durma sıhhat-namegibi 'arz kıl süriyyeni
Ber-murad eyler seni ol kam-bahş u karn-bin (Seyyid Vehbi)

Sıhhat-nameler kimlere sunulmuştur? Hangi dö
neme aittir?

Divan şairleri, başta padişahlarolmak üzere şeyhülislam, vezir-i azam,
paşalar için sıhhat-name yazabildikleri gibi -Cevri" örneğinde görüleceği

üzere- bizzat kendileri için de sıhhat-name yazabilirler. Tespit edilen sıh

hat-name örneklerinde muhatap büyük çoğunlukla padişahlar olmakla
birlikte, diğer devlet büyüklerine yazılan sıhhat-nameler, genel toplam
içinde hiç de azımsanacak sayıda değildir. Vezir-i Azam Ali Paşa, Damat
İbrahim Paşa, Şeyhülislam Esad ve Sirozi Yusuf Paşa, hatta Vezir Yahya
Paşa'nın oğlu Ali Beg için dahi sıhhat-nameyazılmıştır. Ayrıca, ŞerefHa
mm'ın adım belirtmediği üç kişi için sıhhat-name yazdığım söyleyebiliriz.
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Şiirin üslübundan söz konusu kişilerin, şairin yakını olduğu anlaşılmakta

dır. İkinci manzumede muhataptan "ma'den-i lutf-ı keremim", "menba' u
mecma'-ı cüd u himemirn" şeklinde bahsedilmesi, söz konusu zatın ma
nevi ya da maddi açıdan şairin hamisi olma ihtimalini düşündürmektedir.
Yine Şeref Hanım'ın gazelinde kim olduğu belirtilmeyen muhatabın

"dildar, meh" vb. sözcükleriyle tavsif edilmesi ilgi çekicidir. Zaifi'nin Aşkı

vü Ma'şuk adlı hikayesinde Aşk! adlı kahramanının dilinden yazılan sıh

hat-narnede muhatap Ma'şuk adlı mahbuptur.

Bilinen ilk sıhhat-name tespit edebildiğimiz kadarıyla Fatih Sultan
Mehmet için yazılmıştır. Nüve mahiyetindeki bu ilk örnekte, daha sonra
gelişecek olan sıhhat-name türünün çeşitli özelliklerini görebiliriz. Ayrıca
III. Murat, IV. Murat, i. Mahmut, III. Mustafa ve III. Ahmet için sıhhat

name yazılmıştır. Bunlar içinde III. Ahmet, en fazla sıhhat-name sunulan
padişah olarak dikkat çeker. Ancak, bunda Mehmet Arslan'ın gün ışığına

çıkardığı, -III. Ahmet'e yazılan sıhhat-nameleriderleyen- mecmua etkili
olmaktadır. Her ne kadar bu mecmuada yer alan 12 sıhhat-name, III. Ah
met için yazılmış olsa da bu manzumeler dışında kalan sıhhat-namelerin

lü'u, yine Sultan III. Ahmet'e sunulmuştur.Nezle, humma ve çiçek hasta
lığına yakalanan III. Ahmet, bu haliyle, sıhhat-namelerin birinci muha
tabı olarak edebiyat tarihindeki yerini alır. Bu durumun ortaya çıkma

sında hiç şüphesiz padişahlara kaside sunmak için bahane arayan şairlerin,

III. Ahmet'in hastalıklarını vesile etmeleri kadar, XVIII. yüzyılın kültür
ve edebiyat ortamının da büyük etkisi olmalıdır.

:l

XVIII. yüzyıl, divan şiiri geleneğinin zirveye ulaştığı bir dönemdir.
Lale Devri'nin sağladığı zevk ve sanat ortamının da etkisiyle şairler, yüz
yılların edebi birikiminden de yararlanarak, manaya ve şekle yönelik ye
nilik arayışlarına girişınişlerdir. XVIII. yüzyıl şairlerinin divanları taran
dığında dönem için yeni sayılabilecek pek çok konu ve türün ele alındığı

görülür. Çok sayıda tür, ya bu dönemde ortaya çıkmış ya da yaygınlık ka
zanmıştır. XVIII. yüzyılda, divanlarında söz konusu türlere yer vermeyen
şair yok gibidir. Ayrıca sıhhat-namelerirı XVIII. yüzyılda gelişmesi, yay
gınlık kazanması ya da hatırlanmasında Seyyid Vehbi ve Nedim gibi
önemli şairlerin de etkisi olmalıdır. Bu manzumelerin, büyük şairlere öy
künen XVIII. yüzyıl şairleri için örnek teşkil etmesi kuvvetle muhtemel
dir. III. Ahmet'e yazılsın ya da yazılmasın, elimizdeki sıhhat-name örnek
lerinin büyük bir çoğunluğu, XVIII. yüzyılda yazılmıştır. Her ne kadar
nüve mahiyetindeki örnekleriyle sıhhat-namelerin kökenini XV. yüzyıla

kadar götürsek de, elimizdeki verilere göre -XVııI. yüzyıl şairlerinin yeni-
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lik arayışlarının divan şiirimize bir yansımasıolan- türün, XVIII. yüzyılda
yaygınlık kazandığını ve aynı yüzyılda yükselişini tamamladığını söyleye
biliriz. Zira, tespit edebildiğimiz kadarıyla XVIII. yüzyıl sonrasında Sela
nikli Akifin ve Şeref Hanım'ın yazıkları sıhhat-namelerle tür son örnekle
rini vermiş, Tanzimat dönemiyle birlikte ömrünü tamamlamıştır. Aşağı

daki tabloda şairlerin sıhhat-nameleri sundukları kişiler ve yüzyıllar yer
almaktadır:

Şair Yüzyıl Muhatap

1
21

15. Fatih Sultan MehmetAhmed Paşa

2 Za'Ifi (Aşkı dilinden)" 16. Ma'şuk

3 Aşkı 29 16. ..
4 Cevri

30
16. Sultan IV. Murad

5 Cevri 16. Cevri ve Hekim Muhammed

6 N ,~31 16. Vezir-i A 'zam Ali Paşaev i

7 Nev'i 16. Sultan III. Murad

8 Kami
32

18. Sultan III. Ahmet

9 Karnı 18. .....

Lo Nedim
33

18. Sultan III. Ahmet

il Dürrt 18. Sultan III. Ahmet
35

27 Ahmed Paşa Divanı, s. 93-94.

28 Külliyat-ı Za'ifi, Topkapı Sarayı R. 822,145b-146a.

29 Aşkı Divanı'nın incelediğimiz yazma nüshasında sıhhar-nameye rasdayamadık. An
cak, Divan'ın inceleme fırsatı bulamadığımız, Nuruosmaniye nüshasında bir sıhhat

name bulunduğunukatalog bilgisi olarak burada belirtme gereğini duyduk (bk. İstan

bul Kitaplıkları Türkçe Yazma DivanlarKatalogu, İstanbul: MEB Yay. 1967, I, 165).

30 Hüseyin Ayan, a.g.e., s. 70-73 ve 146-147.

31 Nev'i: Divan (Tenkidli Basım), hzl, Mertol Tulum-M. Ali Tanyeri, İstanbul: İstanbul
Ün. Edebiyat Fakültesi Yay. 1977, s. 120-121 ve 156-157.

32 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna MüteallikKasôid, 2a-3b.

33 Muhsin Macit, NedimDivanı, Ankara: Akçağ Yay. 1997, s. 219-221.

34Tezkirelerde Dürri'nin Sıhhat-nôme adlı müstakil bir eserinden söz edilir. Burada yer
alan sıhhat-name manzumesiyle, kaynaklarda belirtilen eserin aynı eser olup olmadı

ğını bilemiyoruz. Kaynaklarda Sıhhat-name'de ayrı bir eser olarak söz edilmesi bizi
tereddüde düşürmüştür (bk. Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, hzl. Ha
lük İpekten vd. Ankara: Kültür ve Turizm BakanlığıYay. 1988, s. 103).

35 Dürri'nin sıhhat-namesindemuhatap belirtilmemiştir. Ancak, şairin Divan'ında yer
alan sıhhat-namerıin Sultan III. Ahmet'in çiçek hastalığı için yazıldığı bilinmektedir
(bk. Sadık Erdem, "Dürri-i Yek-çeşrn ve Gazelleri", Türk Dünyası Araştırmaları,

I1I/I03, Ağustos 1996, s. 170).
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12 Edib
36

18. Sultan III. Ahmet

13 Fasiht 18. Sultan III. Ahmet

14 Gümrükçü-zadeHüseyin" 18. Sultan III. Ahmet

15 Haşmet
39

18. Sultan i. Mahmut

16 İshak-i Da'i
4O

18. Sultan III. Ahmet

17 Nüzhet 18. Sultan III. Mustafa

18 Piri-zade Sahib 4\ 18. Sultan III. Ahmet

19 Raşil
2

18. Sultan III. Ahmet

20 Sa'dt 18. Sultan III. Ahmet

21 SA A44
18. Sultan III. Ahmetarnı

22 Arpaemini-zade Sami
45

18. Sultan III. Ahmet

23 Seyyid Vehbi 1.
46

18. Sultan III. Ahmet

36 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, 16b-17a.

37 Haluk Gökalp, Fasiht Divanı (inceleme-metin), Çukurova Ün. Sos. BiL. Enst. Basılma
mış Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2001, s. 138-140.

3R Gümrükçü-zade Şakir Hüseyin Paşazade, Mustafa Bey'in oğludur. Basra valisi iken
ölen Hüseyin Paşa'nın torunudur. İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Hüseyin'dir. Mü
derris, vaka-nüvis ve Halep mollası olmuş, 1743'te vefat etmiştir. Divan sahibi, kamil
bir kişidir. III. Ahmet, İbrahim Paşa ve Şeyhü'Iislüm Abdullah Efendi'ye kasideler
sunmuştur.Dönemin ileri gelen şairlerindendir.Safayi, Salim, Beliğ ve Ramiz Tezki
relerinde hakkında bilgiler verilmiştir (bk. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmônt, Tarih
Vakfı Yurt Yay. S. 30, İstanbul 1996, V, 1564; ayrıca bk. Tezkirelere Göre Divan Edebi
yatı İsimler Sözlüğü, s. 465; metin için bk. Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik
Kasôid, 12a-14a). 1

39 Mehme~ Arslan, İ. HakkıAksoyak; HaşmetKülliyatı,Sivas 1994, s. 141.

40 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, i b-2a.

41 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, 5a-6b.

42 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, 3b-5a.

43 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, i 7b- i 7a.

44 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid adlı mecmuada yer alan bu sıhhat-name
nin Sami'ye ait olduğu "Sıhhat-name-i Sami" başlığından anlaşılmaktadır. Burada
adı geçen Sami'nin, Arpaemini-zade Sami olduğunu tahmin etmekteyiz. Zira benzer
bir durum Seyyid Vehbi için de geçerlidir (bk. dipnot 53). Ancak, Arpaemint-zade
Sami Divanı'nda, mecmuda yer alan kasidenin bulunmadığınıbelirtmek isteriz. Bu
durumda ortaya iki ihtimal çıkmaktadır: Bu şiir, ya Arapaemini-zôde Divanı'nda yer
almayan, şairin bilinmeyen bir manzumesidir, ya da XVIII. yüzyılda yaşamış başka

bir Sami'ye aittir iSıhhaı-nômeve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, 9b-1 i b).

4S Kemal Kahramanoğlu, Sami Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanı'nın Tenkildi
Metni, Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniv. Sos, BiL. Enst. 1995, s. 163-164.

46 Hamit Dikmen, Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, Basılmamış Doktora
Tezi, Ankara Ün. 1991, s. 66-69, 96-98,191-194,273-274,274-279,285; ayrıca bk. Sıh
hat-nameve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, 6b-9b.
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24 Seyyid Vehbi 2. 18. Sultan III. Ahmet

25 Seyyid Vehbi 3. 18. Damad İbrahim Paşa

26 Seyyid Vehbi 4. 18. Sultan III. Ahmet

27 Seyyid Vehbi 5. 18. Sultan nı. Ahmet

28 Seyyid Vehbi 6. 18. Sultan III. Ahmet (?)

29 Seyyid Vehbi 7. 18. Sultan III. Ahmet

30 Sünbül-zade Vehbi
4

' 18. Şeyhulislam Esad

31 Ş.Hayati-zade Emint
8

18. Sultan III. Ahmet

32 Zaht 18. Sultan III. Ahmet

33 Diyarbakırlı Lebib 18. Ali Beg
50

34 Şeyhülislam İshak" 18. E'izz-i eviddasındanbiri

35 Selanikli Akif 19. Sirüzi Yusuf Paşa

36 ŞerefHanım
52

19. İsmi belirtilmemiş

37 ŞerefHanım 19. İsmi belirtilmemiş (hami?)

38 ŞerefHanım 19. İsmi belirtilmemiş (dildar)
f

~ .
Süreyya Ali Beyzadeoğlu, Sünbülzade Vehbi Divanı, Basılmamış Doktora Tezi, Istan-
bul Ün. 1991, s. 219.

48 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, 15b-16b. ı

49 Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid, 62a-62b.

50 Ali Beg, Vezir Yahya Paşa'nın oğludur.

51 Muhammet Nur Doğan, Şeyhülislam İshak Efendi (Hayatı, Eserleri ve Dioônı'mn Edis
yon Kritiği), İstanbul: MEB Yay. 1997, s. 440-441.

52 Şeref Hanım Divanı'nda yer alan 2 manzum mektubu ve gazel biçimindeki sıhhat

namesini, esasen ikinci grup olarak nitelendirdiğimiz, dua bölümünü öne çıkaran

sıhhat-nameler kapsamında değerlendirebiliriz. Her ne kadar sıhhat-name başlığı

almasalar da söz konusu manzumeler hastalanan bir kişinin iyileşmesi dileğiyle ya
zıldıkları için "dua" içerikli sıhhat-namelere örnek teşkil eder. Manzumeler, Seyyid
Vehbi'nin sıhhat-name başlıklı dua manzumesi ile benzer özellikler içerir. Zira, sıh

hat-name başlığı almayıp türün tüm özelliklerini içeren manzumelerin bulunduğunu

göz ardı etmemek gerekir. Ancak, gerek Selanikli Akifin gerekse Şeref Hanım'ın söz
konusu manzumeleri, daha ziyade şairterin kişisel tercihleri sonucu ortaya konmuş

olmalıdır. Zira her iki şairin manzumelerirıde de "sıhhat-name" ibaresine yer veril
memiştir. Şairlerin, manzumelerini geleneğin devamı olarak nitelendirmenin doğru

bir düşünce olacağını düşünmüyoruz. Bu manzumeleri, XIX. yüzyılda unutulmuş

olan sıhhat-name geleneğinin şairlerin, kişisel tercihler sonucu ortaya çıkmış birer
örneği olarak değerlerıdirebiliriz (bk. Mehmet Arslan, ŞerefHanım Divanı, İstanbul:

Kitabevi Yay. 2002, s. 488-490).
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I. I. Sr h h a r-n s m e l e r i n Biçimsel Özellikleri

Genellikle "sıhhat-name" başlığı altında yazılan söz konusu manzu
meler, "sıhhat-yaften", "ıyadet"," "ifakat?" gibi ifadeler kullanılarak da
adlandırılabilir. Ahmed Paşa'nın (XV. yy), "Der-Iyadet-i Şah~ı Devran"
adlı kasidesinde, "ıyadet" başlığı kullanılmıştır. Yine "ıyadet" adlandır

masına Zaifi'nin Aşkı ve Ma'şuk adlı hikayesinde "Suret-i Iyadet-name"
biçiminde rastlarız. Bu durumda türün ilk örneklerinde "ıyadet" başlığı

nın daha yaygın olduğu düşünülebilir. Şairlerin, sıhhat-name başlıkla

rında uzun açıklamalarayer verdiği de görülür. Nev'i'nin (XVI. yy) "Kıt'a

Beray-ı Sultan Murad Der İfakat Ez Maraz ve Zikr-i Şükran-ı Sıhhat-i

Vezir-i A'zam 'Ali Paşa" başlıklı; Cevri'nin (XVI. yy), "Merhum Firdevs
aşiyan Sultan Murad Hanun Def'a-i Ulada Ayagı Ağırup Sıhhat Buldukda
Dinmişdür" ve "Remedden Halas Oldukda Dinilmişdir" başlıklı; Sela
nikli Hasan Akif el-Mevlevi'nin (Xıx. yy), "Sirozi Yusuf Muhlis Paşa Na
mizac Olup Sıhhate Tahvilinde Söylenmişdir" adlı manzumelerinin baş

hklarında teferruata yer verildiği görülür. Seyyid Vehbi'nin "Sıhhat-name

Beray-ı Sultan Ahmed Han-ı Salis ve Kaside Der-Sılıhat-name-i Sultan
Ahmed Han-ı Salis" başlıklı; Sünbülzade Vehbi'nin "Sıhhat-nameBeray-ı

Müşôrün İleyh" başlıklı ve Haşmet'in "Cenab-ı Mekürim-nümüd Merhum
u Magfür Sultan Mahmud Efendimiz Hazretleri İçün İnşa Olunan Sıhhat

namedir" başlıklı manzumeleri ve benzerlerinde görüldüğü üzere, türün
XVIII. yüzyıldaki örneklerinde, "sıhhat-name" başlığı yaygın olarak kul
lanılmış ya da manzumelerin "sıhhat-name"olduğu beıitlerde belirtilmiş

tir. Yine Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik Kasôid adlı mecmuada bu
lunan sıhhat-nümelerin tamamına yakını "sıhhat-name" vb. başlıkları

altında yazılmıştır." Örneğin "Sıhhat-name-i Sami Efendi", "Gümrükçü
zade Hüseyin Efendi'nin Sıhhat-namesidir"ya da "Hayati-zade Efendinin
Sıhhat-i Humayün Tarihidir" gibi başlıklara yer verilmiştir. XVIII. yüzyıl

divan şairleri manzumelerinin başlığında hiç değilse "sıhhat" kelimesini
kullanırlar. Sünbülzade Vehbi'nin "Kaside-i Garra Beray-ı Sıhhat-yaften-i

İbrahim Paşa?" başlıklı ya da Nedim'in "Terkib-i Bend Der- Teşekkür-i
Sıhhat-ı Şehenşah-ı Alem" başlıklı manzumeleri söz konusu örnekler ara-

53 "Hasta ziyareti" anlamına gelmektedir.
54 "iyi olma, iyileşme" anlamına gelmektedir.
55 Söz konusu başlıklar için sırayla bk. Sıhhat-nôme ve Sur-ı Hıtôna Müteallik Kasôid,

varak no: 9b, 12a, lSb.
56 Sünbülzade Vehbi'nin söz konusu kasidesinin başlığında "sıhhat-name" sözcüğü
kullanılmamakla beraber manzumenin 31. beytinde "sıhhat-name" sözcüğüne yer
verilmek suretiyle imada bulunulur.
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sında sıralanabilir. Bununla birlikte Seyyid Vehbi Divanı'ndaki bazı kasi
delerde ve Fasihi Divanı'nda olduğu gibi her hangi bir başlık kullanılma

yan sıhhat-namelere de rastlarız, Bununla birlikte ŞerefHanım Divanı'nda

"Sürer-i Mektüb" başlığınında kullanıldığını görürüz.

Sıhhat-nameler genellikle kaside şeklinde yazılmıştır. Ancak, kıt'a-i

kebire, terci'-i bend, terkib-i bend, murabba, mesnevi gibi diğer nazım

şekilleriyle yazılan sıhhat-nameler de bulunmaktadır. Elde ettiğimiz sıh

hat-name manzume1erinin yirmi üçü kaside biçiminde yazılmıştır. Kaside
biçiminde yazılan sıhhat-nameler yedi beyitten, seksen iki beyte kadar
çeşitli büyüklüktedir. Kaside biçimindeki bazı manzume1er ise tarih kasi
desi olup son beyitlerinde padişahın sıhhate kavuşmasına dair tarih düşü

lür. Örneğin İshak-i Dai ve Hayatı-zade Efendi'nin kasidelerinin son bey
tinde sultanın iyileşmesine tarih düşülür. Musammat şeklinde yazılan

sıhhat-nameler ise -Selanikli Akit'in altı bentlik terci-i bendi istisna sayı

lırsa- beşer bentten oluşmuştur. Zaifi'nin 54 beyitlik, Seyyid Vehbi'nin
altmış yedi beyitlik sıhhat-nameleri ve Şeref Hanım'ın on altı ve on üç
beyitlik iki manzumesi, türün mesnevi şeklindeki örnekleridir. Yine Şeref
Hanım Divanı'nda yer alan gazel, türün gazel biçimli bilinen tek örneğidir.

Aşağıdaki tabloda sıhhat-namelerin nazım şekilleri ve beyit-dize sayıları

yer almaktadır:

Şair Beyit sayısı Nazım Şekli

Ahmed Paşa 17 Kaside

Za'ifi 54 Mesnevi

Cevri 63 Kaside

Cevri 19 Kıt'a-i kebire

Nev'i 38 Kaside

Nev'i 19 Kıt'a-i kebire

Kami 5 bent 135 Terci' -i bend

Nedim 5 bentl45 Terkib-i bend

Dürri 29 Kaside

Edib 13 Kaside-beççe

Fasihi 24 Kaside

Gümrükçü-zade Hüseyin 58 Kaside

Haşmet 10 Kaside-beççe

İshak-i Da't 17 Kaside

Pirı-zade Sahib 44 Kaside
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Raşid 48 Kaside

Sa'di 5 bentl25 Müzdevic murabba

Sami 64 Kaside

Arpaemini-zade Sami 34 Kaside

Seyyid Vehbi 39 Kaside

Seyyid Vehbi 27 Kaside

Seyyid Vehbi 39 Kaside

Seyyid Vehbi 7 Kaside-beççe

Seyyid Vehbi 67 Mesnevi

Seyyid Vehbi LO Kaside(beççe)

Seyyid Vehbi 57 82 Kaside

Sünbülzade Vehbi II Kaside-beççe

Ş.Hayatiziide Emini 23 Kaside

Zahi 19 Kaside

Diyarbakırlı Lebib 23 Kaside

Şeyhülislam İshak 5ayn dörtlük Kıt'a
58

Selanikli Akif 6bentl 42 Terci' -i bend

ŞerefHanım 16 Mesnevi

ŞerefHanım 13 Mesnevi

ŞerefHanım 12 Gazel

Sıhhat-nameler genellikle kaside biçiminde yazıldığı için kasidelerde
görülen bazı bölümleri, bu tür manzumelerde dt bulmak mümkündür.
Ancak, sıhhat-namelerin büyük bir kısmında -içerik açısından- türün
kendine'has bölümleri olduğunu görürüz.

"Sıhhat-name manzume1erinin türü ne olursa olsun muhteva açısın

dan belli bir plan uygulanmaktadır. Bu planda bazı manzumelerde tak
dim-tehir olmakla ve kesin bir çizgiyle ayrılmamakla beraber aşağı yukarı

şu sıra izlenmektedir:

57 Seyyid Vehbi Divanı'nda, altı sıhhat-name manzumesi bulunmasına rağmen, söz
konusu mecmuada yer alan 82 beyitlik sıhhat-namenin tamamı ya da herhangi bir
kısmı Divan'da bulunmamaktadır. Mecmuada yer alan bu kaside, şairin Divan'ında·

bulunmayan yeni bir şiiri ve yedinci sıhhat-namesidir,

58 Şeyhülislam İshak Divanı'nda yer alan beş müstakil kıt'a, "E'izz-i Eviddasından Biri
Şifa-yafte Oldukda Gönderdiği Kıta'at" başlığı altında toplanmış ve tüm kıt 'alar aynı
konuda ve aynı kişiye hitaben yazılmıştır. Bu nedenle biz bu kıt'aları tek bir man
zume gibi değerlendirmeyi tercih ettik.
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l-Manzumelerin özellikle ilk kısımlarında hatta ilk beyitlerinde padi
şah hastalıktan iyileştiği için Allah'a hamd edilir. Bu hamd kısımlarında

hamd kelimesinden başka şükür, minnet gibi ifadeler kullanılmaktadır...

2-İkinci bölümde padişahın müptela olduğu hastalık ile ilgili bilgiler
verilir, padişahin bu illet karşısındaki durumu anlatılır. Hastalığın niteliği

ile ilgili şairane teşbihler yapılır...

3-Bu bölümde halkın padişahin hastalığını haber alması hastalık kar
şısında duydukları üzüntü vb. konular yine şairane bir şekilde teşbihler,

mecazlar, mübalağalar içerisinde anlatılır...

4-Dördüncü bölümde halk padişahın bir an önce iyileşmesi, sıhhat

bulması için Allah'a dua etmekte, adaklar adamaktadır...

S-Bu bölüm bir nevi müjde bölümüdür ve sağlık haberinden sonra
halkın durumunu anlatan özelliklere yer verilmiştir ...

ô-Son bölüm diyebileceğimiz altıncı bölümde şairler, padişah tam
olarak iyileştikterı sorıra ona dua ederler. Genellikle dua bu tür manzume
lerin de aynı zamanda son bölümü olarak değerlendirilebilir... ,,59

Arslan'ın isabetle belirttiği üzere sıhhat-namelerde yer alan bu bö
lümler, -şairlerin tercihlerine göre- önce ya da sonra yer alabilir. Bununla
birlikte bazı sıhhat-name manzumelerinde yukarıda sözü edilen bölümle
rin tamamının ya da bir kısmının bulunmadığını belirtmemiz gerekir.
Örneğin nüve mahiyetindeki Ahmet Paşa'nın manzumesinden başka,

Seyyid Vehbi'nin "Sıhhat-name Beray-ı Sultan Ahmed Han-ı Salis" baş

lıklı kasidesinde söz konusu bölümler bulunmamaktadır.Manzumede ne
müjde haberi, ne hastalık ne de iyileşme sürecinden bahsedilmektedir.
Söz konusu kaside bu haliyle tamamen dua içeren bir sıhhat-nameörneği
dir. Bu örnek, yukarıda sözünü ettiğimiz dua bölümünü öne çıkaran sıh

hat-narnelere örnek teşkil eder. Yine Şeref Hanım Divanı'nda yer alan iki
mesnevide ve gazelde de müjde haberi ve iyileşme sürecinden bahsedil
memektedir. Bu iki mesnevide ve gazelde rnuhatabın hastalığından duyu
lan üzüntü anlatılmış, şifa bulması için dua edilmiştir. Cevri'nin gerek
kendi hastalığını gerekse Sultan IV. Murat'ın hastalığını konu ettiği sıh

hat-namelerde, türe özgü bölümler bulunmakla birlikte, manzumede tüm
bölümleri bulmak mümkün değildir. Sıhhat-name bölümleri ile ilgili bir
diğer nokta ise sıhhat-namelerde klasik kasidelerde görülen methiye bö-

59 Mehmet Arslan, a.g.m., s.778-783.
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lümüne de rastlanmasıdır. Şairler kimi sıhhat-namelerde padişahin ıyı

leşme sürecini anlatıp, müjdeyi verdikten sonra, kimi zaman onlarca beyti
muhatabın övgüsüne ayırır. Sözgelimi Cevri ve Zahi'nin sıhhat-narneleri

nin büyük bir kısmı, padişah methiyesidir. Hatta Zahi'nin sıhhat-name

sinde -dua beyti dışında- yalnızca 12. beyitre sultanın hastalığına değinil

diğini söyleyebiliriz:60

Cihan mesrür olup elhamdülillah kim şifa buldun
Derün rna'mür olup hep gitdi efkar-ı humüm-efza (ZaM/'

Divanında yedi sıhhat-rıame manzumesi bulunan Seyyid Vehbi'nin,
"Sıhhat-name Beray-ı Sultan Ahmed Han-ı Salis" başlıklı kasidesinin
büyük bir kısmı rnethiye içerir. Cevri'nin kendi hastalığını konu ettiği

kasidede ise muhatap, kendisini iyileştiren hekim Hacı Muhammed'dir.
Manzume bu yönüyle diğer sıhhat-namelerden ayrılır. Nedim de sıhhat

name'sini Sultan III. Ahmet'e sunmasına rağmen, -diğer methiyelerinde
olduğu gibi- Damat İbrahim Paşa'yı anmadan edemez.

Sıhhat-namelerin bölümleriyle ilgili bir husus da giriş beyiderinde
kullanılan, "Hamdülillah" vb. ifadelerin, sıhhat-narne türü dışında kalan
methiyelerde de kullanılmasıdır. Sözgelimi yalnızca Seyyid Vehbi Di
vanı'nda "Hamdülillah" vb. sözcüklerle başlayan, methiye, bahariye, sur
name türünde manzumeler bulmak mümkündür." Esasen divan şairleri

"Ta'allah, Sanekallah, Hamdülillah" benzeri kalıp ifadeleri -şiirin içeri
ğine göre- farklı türdeki manzumelerde kullanmışlardır.Nitekim muhatap
henüz iyileşmediği için tabii olarak Seyyid Vehbi'nin bir, Şeref Hanım'ın

ise üç sıhhat-name manzumesinde hamd bölümüne rastlamayız. Yine

60 Mecmuada Zühl'nin manzumesine sıhhat-namebaşlığının verilmemesi ve manzume
nin sıhhat-namelerleaynı bölümde yer almaması dikkat çekicidir.

61 Yazma metinde "efkar u humüm-efza" yazmaktadır(bk. Sıhha-ınôme ve Sur-ı Huôna
M üteallik Kasôid, 62b).

62 Bu ifadenin kullanıldığımanzume örneklerini çoğaltmak mümkündür. Şeyhü'Iislam
İshak'ın Sultan Ahmet methiyesi, Ahmed Neyli'rıin Otağ-ı Aıı methiyesi ve
Sünbülzade Vehbi'nin viladet-namesi, "Hamdü'Iillah" sözcüğü ile başlarken;

Sünbül-zade Vehbi'nin ordunun dönüşü ile ilgili tarih manzumesi, "Bi
hamdi'lillah" sözcüğü ile başlamaktadır. Yine aynı divanda Sultan Ahmed vasfında

yazılan kasidede şair, su1tanın devrine yetiştiği için aynı ifadeye yer verir. Baki'nin
pa dişah cülüsu ve savaştan dönüşü vesilesiyle yazdığı kasideler; Neri'nin vezaret
tehniyeti; Nedim'in İbrahim Paşa methiyesi, Şeyhülislarn Esad'ın pa dişahla görüş

mesi vesilesiyle yazdığı murabbanın; Ali Paşa ve Silahdar Mehmet Paşanın vezaret
leri, yeni yıl tebriki, İran barışı vb. için yazdığı manzumelerin giriş bölümlerinde
hep bu ifadelere rastlarız.
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Za'ifi'nin sıhhat-namesindemuhatap olan Ma'şük henüz iyileşmediği için
manzume daha ziyade, sevgilinin şifa bulmasına yönelik dua biçimindedir.
Bu nedenle bu örnekte de hamd bölümü bulunmaz. Bu bölümün yer al
madığı örnekler bir yana, "Hamdülillah" vb. ifadelerin kullanılması ve
şairlerin şükrettiklerini ifade etmeleri -yalnız başına- türün belirleyici
özelliği değildir. Ancak, divan şiirinde zaten var olan bu kullanım biçimi,
sıhhat-namelerde adeta kalıplaşmış ve sıhhat-namelerin "hamd" bölümü
olarak nitelendirilen giriş bölümünde yalnızca "hamdülillah" ve türevi
sözcüklere yer verilmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında -methiye gele
neğinin bir uzantısı olan- türün örneklerinin büyük çoğunluğunda içeri
ğin şükretmeyi gerektirmesi gibi çeşitli nedenler sıralanabilir.

ı.2.Sıhhat-namelerinİçerik Özellikleri

Sıhhat-namelerirı temel özelliklerini anlatırken türün büyük bir kıs

mının hastalık ve iyileşme sürecini, halkın ve şairin bu olay karşısındaki

durumunu anlattığını belirtmiştik. Bu iki temel konu sıhhat-namelerin

ana çatısıdır. İstisnai örnekler bulunmakla birlikte sıhhat-namelerdemu
hatabın hastalığı hakkında bilgi verilir. Bu hastalıklar ayak ağrısından göz
hastalığına, sıtmadan nezleye, kızamıktan çiçeğe kadar değişiklikgösterir:

Bir iki gün o gül-i ter gibi nazik beşerün

Girih-i gonce gibi nezleden olup derhem (Seyyid Vehbi)

Olup nezelat-ı derd 'arız

Salgun idi çün nüzül 'avarız (Seyyid Vehbi)

Nezle virmişdi rutübetle keder bir mikdar
Gül-i şebnem-zede-veş yine taravet geldi (Seyyid Vehbi)

Teb-i bahr-ı gam ile cism-i cihan ser-ta-pa
Lerze-nak olmış-iken şimdi sükunet geldi (Hayatı-zade)

Çiçek zann eylemen pür-cüş olup Bari kemaliyle
Kenar-ı Kulzüm-i cüd u kerem gevher-nisar oldı (Fasihi)

Getürüp kuvvet-i bazüya ifakat ahir
Kaldırıncaayağa ol şehi itdi ikdam (Cevri)

Hamdülillah ki olup lutf-ı ilahi şafi

Eyledi çeşm-i remed-dideme lıikmetle deva (Cevri)

Dur olup rüy-ı remed piş-geh-i çeşminden

Kurretü'l-aynımın efzün ola nur-ı basan (Şeyhülislamİshak)

İtsin Allah şifasın i'ta
Sıtma renelde idermiş hala (ŞerefHanım)
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Kimi zaman da "Remedden Halas Oldukda Dinilmişdir", Diyarba
kırlı Lebib'in '''Ali Beg kızamık çıkarup şifa-yab oldıkda virilen sıhhat

namedür" ve Şeyhü1islam İshak'ın "E'izz-i Eviddasından Biri Şifa-yafte

Oldukda Gönderdiği Kıta'at" örneklerinde olduğu gibi hastalıkla ilgili
bilgiler, şiirlerin başlığındabelirtilir. Ancak, bazı örneklerde hastalığın ne
olduğu açıkça belirtilmez. Örneğin Sünbül-zade Vehbi, Haşmet, Nedim ve

Şeref Hanım'ın manzumeleri bunlardan bazılarıdır. Bu durum şairlerin

tercihlerine göre değişiklik arz eder. Sözgelimi Seyyid Vehbi bazı şiirle

rinde hastalığı açıkça belirtirken, bazılarındagenelolarak hastalıktanbah
seder:

'İlel tari olup gitmişdi rahat tab'-ı şahiden

Bi-hamdi'llah yine 'avd itdi sıhhatle selametle (Seyyfd Vehbi)

Muztaribdi nicedir ol meh-i tal'at ya Rab
Geldi mi tab'-ı şerifine liyakat ya Rab (ŞerefHanım)

Didiler çeşrni gibi haste olmış

Kaşı gibi ham u peyveste olmış (Za'ffi)

Hastalıklar içinde en renkli olanları şüphesiz çiçek hastalığı ve sıtma

ile ilgili olanlardır. Zengin çağrışımlara imkan vermesi nedeniyle çiçekle

ilgili sayısız hayaller şiirleri süsler. Örneğin aşağıdaki beyitte çiçek hasta
lığı, felek mürebbisinin, adalet ve yardımseverliği nedeniyle sultana ver

diği çiçekli bir iftihar kaftanıolduğu hayal edilir:

Mürebbi-i felek gördükde 'adı ü dad-ı ahkamın
.1

Giyürdi bir çiçekli hil'atı pür-iftihar oldı (Fasihi)

Bishassa Arpaemini-zade Sami'nin sıhhat-namesinde çiçekle ilgili
birbirinden güzel benzetmelere yer verilir:

Şükufte oldı letafetle verd-i handam
Çiçek çıkardı sanur halk o şah-ı zi-şanı (Arpaemint-zôde Sômi)

İhilta eyledi mah-ı ruhın sa'adet ile
Sipihr-i saltanatun encüm-i dırahşanı (Arpaemini-zôde Sômi)

Çiçek degül yed-i kudretle İzid-i müte'al
Ser-i mübarekine saçdı dürr-i rahşanı (Arpaemini-zade Sami)

Aşağıdaki beyitte ise nezle olan padişahın nazik bedeni gül ile muka

yese edilir:

Nem-rübayende-i ebr olan o tab'-ı süfufı

Olmayup gül gibi tab-aver-i bar-ı şebnem (Seyyid Vehbi)
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Sultan Murat'ın ayak ağrısı ise "ayak"la ilgili kelime oyunlarınakonu

olur:

Eser-i dağ değil pay-ı humayünufida
Ayağın öpdi şifa hidmetin idince kıyarn (Cevri)

Kimi zaman hastalık belirtilmese de hastalığın tesirleriyle ilgili bil
giler verilir:

Zülal lebleri efsürde olmış

Cemali gülleri peimürde olmış (Za'lfi)

Bu durum padişah ya da devlet büyüğü karşındaki kul tavrının bir

yansımasıdır. Muhatabınmevkii büyüdükçe kurulan hayaller ve mecazlar
da buna paralelolarak güzelleşmektedir.Allah'ın gölgesi, İslam aleminin

halifesi olan sultanın hastalığının sıradan insanlarınki ile bir olması im

kansızdır. Şairler, kendilerinin ve toplumun hastalık karşısındaki duru

munu anlatırken hep bu düşünceden hareket ederler. Mubatabın sevgili

olduğu örneklerde de durum aynıdır. Zira sevgili de sultan olarak değer

lendirilir. SözgeliıfiiZa'ifi'nin XVI. yüzyılda yazdığı iyadet-namede türün

XVIII. yüzyılda yazılan örnekleriyle benzer yaklaşımları bulmak müm

kündür:

Cihan tendür özün canı cihanufi
Zaman çaker özün şahı cihanufi (Za'lfi)

Ülkenin sahibi hasta olunca, halk da hasta olacaktır. Temeli gevşek

olan bir evin sağlam olması beklenemez. Sıhhat-namelerdebu ve benzeri

düşünceleri ifade eden çok sayıda beyit bulunmaktadır. Yalnızca Seyyid

Vehbi'nin mesnevi şeklindeki sıhhat-namesindedahi onlarca örneği bu

lunmaktadır:"

Olduğı degül midür müsellem
Sultan-ı zamane rüh-ı müsellem

Tab-ı şehe gelmezse ifakat
Mülke nice ola hıfz-ı sıhhat

Fermünufı olınca sahhı yanlış

Bir pençe görür mi zür ile iş

Tuğradaki habt ola nümayan
Hükmin vere mi sütür-ı ferman

63 Örnek metinler arasında yer alan Seyyid Vehbi'nin diğer sıhhat-narnesi de konuya
örnek teşkil eder.
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Ayinede olıcak küdüret
Timsale gelür mi hüsn-i süret

Keştide şikest olınca sükkan
Olmaz mı sefine ehli hayran (Seyyid Vehbi)

Sıhhat-namenin muhatabının padişah olmadığı örneklerde de durum
değişmez. Ancak, Cevri'nin kendi hastalığına ilişkin yazdığı sıhhat-na

mede diğer örneklerde görülen toplumun hislerini dile getirme vb. özel
liklere yer verilmez. Selanikli Akif'in "Sirozi Yusuf Paşa Na-Mizac Olup
Sıhhate Tahvilinde Söylenmişdir" başlıklı manzumesinde ise yine diğer

sıhhat-namelerden farklı olarak, hastalığa karşı halkın tepkisine nadiren
yer verilmiş, daha ziyade şairin tepkisi dile getirilmiştir. Hatta denilebilir
ki eserin büyük bir kısmı müjde haberi karşısında şairin yaşadığı mutlu
luğu dile getirir. Benzer durumu Nedim 'in sıhhat-namesindede görürüz.
Şiirde birinci çokluk kişi kullanılmaklabirlikte şair, genellikle kendi duy
gularını dile getirir. Şeref Hanım'ın manzumelerinden yalnızca ikinci
sinde şairin ve ahbaplarının hastalığa duyduğu üzüntü dile getirilir. Oysa
şair, diğer mesnevisinde ve gazelinde yalnızca kendi üzüntüsünü dile geti
rir. Lebib'in sıhhat-nümesindeolduğu gibi hastanın babası esas alınarak,

hastanın nüfuzunun dile getirildiği örnekler de bulmak mümkündür:

Münteşirdehre anun nur-ı kemal-i zatı

Münbasıt 'aleme zıll-ı peder-i 'ali-şan (Lebib)

Sıhhat-namelerde toplumun hastalık karşısındaki tutumu birbirinden
ilginç beyiderle anlatılır. Söz konusu beyitlerde şairlerin ve toplumun
psikolojisi bütünleşir ve çoğunlukla mekan-psikoloji ilişkisi kapsamında

yansıma bulur. Şairin psikolojisi eşyanın ve tabiatın algılanmasında belir
leyici unsurdur. Ancak halkın, şairin ya da tanıdıkların üzüntüsünün doğ

rudan anlatıldığıbeyider de oldukça fazladır:

Felek ayinesini kaplamışdı gussa jengarı

Keder olmışdı 'anz my-ı dehre bu kesafetle (Seyyid Vehbi)

O ruh-ı kaleb-i mülke sirayet idicek 'illet
Mizac-ı ka'inat olmışdı azürde sakarnetle (Seyyid Vehbi)

Göz yaşı döküp sehab matardan
Kan ağlamadaydı kan güherden (Seyyid Vehbi)

Sağ söz bu ki na-rıümüde şenlik

Yok bad-ı sahada da esenlik (Seyyid Vehbi)

Bu divan-ı cihanda 'arz-ı hal-i pür-melal-i halk
Husül-i kama irdi hamdü-lilah der-kenar oldı (Fasihi)
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Cihan bir zerre mikdan değildi çeşm-i 'alemde
O hürşid-i şeref-efşanı gördük dideler rüşen (Haşmet)

Keder-i şah ile mir'at-ı kulub-ı nasa
Eser-i tar-ı gam u jeng-i küdüret geldi (Hayatı-zade Emint)

Olup kesad ile der-beste çarsu-yı emel
Açıldı teng-i rnetavı dükan-ı şadani (Arpaemini-sôde Sami)

Şikest irmekle birkaç gün mizac-ı şah-ı devrana
Safa-yı hatır-i nasa irişmişdi perişan! (Rôşid)

Cümle ahbab ile rüzan u şeban

Zikrini itmedeyiz vird-i zeban (ŞerefHanım)

Na-mizac olduğun güş etdim
Mevc-i derya gibi cüş etdim (ŞerefHanım)

Muhatabın iyileşmesiylebirlikte kararan dünya aydınlaaır,bahar ge-

lir, şenliklerolur, insanlar bayram yapar... :

Zamane 'rtl idüp han-ı safa bast oldı dünyaya
Nüvid-i şevk geldi 'aleme peykoi 'inayetle (Seyyıd Vehbi)

Tabl-ı şadi çalınup küs-ı meserret dögilüp
Sürnay-ı kalem aherıgine nevbet geldi (Seyyfd Vehbi)

Güni doğdı cihanuü tali'i açıldı devranufi
Tebaşir-i sabahü'l-hayr-ı ikbal u sa'adetle (Haşmet)

Ne müjdedir bu ki gönüller açıldı güldü cihan
Ne müjdedir bu ki nefh oldı halka tazece can
Ederdi lale nisar müjdegana hep mercan..; (Selanikli Akij)

Bi-hamdi'Ilah ki alem yine mesrürü'l-cenan oldı

Açıldı gül gibi mahzürı gönüller şadman oldı

Efendimiz bulup sıhhat pür etdi alemi behcet
Safa vü zevk ü sohbet alem içre rayegan oldı

Olup her gecemiz kadr oldu her rüzumuz bayram
Ruh-ı zişt-i keder ayine-i dilden nihan oldu... (Nedim)

Nice bu demde cihan olmaya şad u hurrem
Buldı sıhhat o şenen-şah-ı penah-ı 'alem (Kômi)

Sıhhat-namelerin içerik özelliklerinden biri de tarihi birer vesika ni
teliğini haiz olmalarıdır. Sıhhat-namelerdeki Osmanlı sultanlarının ya
şamı, sultan-şair ve toplum ilişkisinedair bilgiler elde etmek mümkündür.
Padişahların hastalıkları başta olmak üzere, nezle salgını vb. olayları sıh

hat-nameler vasıtasıyla öğreniriz. Mehmet Arslan'ın da belirttiği üzere
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sıhhat-namelerdekiküçük bilgi kırıntıları tarihin aydınlatılmasındaönem
arz etmektedir."

1.3. Sıhhat-namelerinDil ve Üslüp Özellikleri

Methiye geleneğinde methedilen kişinin mevkii şiir dilinde temel öl
çüt olarak kabul edilir. Söz konusu edilen padişah, sadrazam gibi devlet
büyükleri olunca manzumelerin dili ağırlaşır. Arapça ve Farsça terkiplerle
yüklü dizeler, şairlerin maharetlerini sergilemek istedikleri şairlik er mey
danıdır. Büyük bir çoğunluğu kaside şeklinde yazılan sıhhat-namelerin de
dili klasik methiye geleneğimize paralelolarak ağırdır. Sıhhat-namelerde

Arapça ve Farsça sözcüklerin yanı sıra çok sayıda terkibe de yer verilir.
Ancak, şairlerin tahkiyevi anlatıma baş vurdukları bölümlerde dilin kıs

men sadeleştiğini görürüz. Özellikle Seyyid Vehbi'nin mesnevi şeklindeki

manzumesinde, Za'ifi'nin ıyadet-namesindeve Şeref Hanım'ın iki mesne
visinde sade dille yazılmış çok sayıda beyte rastlamak mümkündür:

Bir 'arıza var nedür bilinmez
Bir derd ki hiç deva kılınmaz (Seyyid Vehbi)

Vatana selametle gelesiz
Cümleniz sıhhat ile sağ olasız (ŞerefHanım)

Kalem gibi sürinüp gözüm üzre
Sana varmak dilerdüm yüzüm üzre (Za'ifi)

Musammat şeklinde yazılan sıhhat-naınelerde dilin daha sade oldu
ğunu söyleyebiliriz. Örneğin Nedim ve Selanikli Akifin musammat
larında diloldukça sade ve akıcıdır:

Gidüp el-hamdü'Iillah cism-i pakinden o 'illetler
Zuhür etdi sa'adetlerle sıhhatler selametler
Bi-hamdi'Ilah kederler geçdi gayrı vaktidir olsun
Binişlerde safalar zevkler dil-cüy sohbetler... (Nedim)

Vücudun afiyet üzre görünce ben ol an
Gazal-i mihr ele girse eder idim kurban
Hele sirişk-i gamı seyle verdim old ı revarı

Hayat geldi yeniden bana efendim inan
Bu rıev-neşide ile varid oldı müjde-resan
O müjdedir ki yanında kaldı hiç bahar
O müjdedir ki değer bin lü'lü-i şeh-var (Selanikli Akij)

M Mehmet Arslan, a.g.m., s. 787.
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Sıhhat-namelerde şairlerin üsluplarının yansıması oldukça zayıf gö
rünmektedir. Zira kendine özgü söz varlığı olan sıhhar-namelerdebirbi
rine benzer hayaller ve benzetmelere yer verilir. Şairlerin muhatabın has
talığına karşı takındıkları tavır hep aynıdır. Geceleri gözlerine uyku gir
mez, oruçlarını açmak için dahi bir şeyler yemek istemezler, herkes mut
suzdur. Bu üzüntü verici hadise tabiatta bile yansımasını bulur. Bulutlar
göz yaşı döker, felek aynası kararır...

Şiirleri üslüp açısından birbirinden ayıran temel özellik ise tahkiyevi
anlatıma başvurmalarıdır. Gerçekten de başta Seyyid Vehbi olmak üzere
kimi şairler sıhhat-namelerdemuhatabın hastalanma ve iyileşme sürecini
an be an okuyucuya aktarırlar. Esasen mesneviye özgü olan bu özellik,
kimi kasidelerde çok başarılı bir biçimde kullanılır. Şairler çeşitli sahne
lerden yararlanarak yaşanan hadiseleri hikaye ederler. Bu tür manzumeler
okuyucunun ilgisini çekmekte ve anlatırnda akıcılığı sağlamaktadır. Sıh

hat-name örnekleri içinde Za'ifi'nin manzumesinin oldukça farklı bir yeri
vardır. Şair AşkfiVü Ma~uk adlı kurmaca hikayesinde sıhhat-nameyi bir
anlatım tekniği olarak kullanmıştır. Şair, Aşki adlı hikaye kahramanının

dilinden, hastalanan Ma'şük'abir sıhhat-namemanzumesi yazar.

Sıhhat-namelerde dikkat çeken bir husus da edebi sanatlara bir hayli
yer verilmesidir. Klasik methiyecilikte yer alan telmih, benzetme ve hayal
unsurlarından da yararlanarak şiirlerinin kurmaca dünyasını süslernişler,

anlatımı daha da derinleştirmişlerdir, Bu edebi sanatlar içinde hüsn-i ta'lil
dikkat çekmektedir. Bilhassa padişahın hastalığı ile ilgili beyitlerde, mu
hataba ve hastalığına estetik açıdan yaklaşan şairler, çoğu insanın iğrenç

bulabileceği çiçek ve kızamık hastalığını dahi güllerle, şebnernlerle ve
incilerle süslemişlerdir.

2.Sonuç

Yaptığımızkatalog ve divan taramaları sonucu otuz sekiz sıhhat-name

örneği tespit ettik. Elde ettiğimiz verilerin ışığında en fazla sıhhat-name

yazan şairin Seyyid Vehbi, en fazla sıhhat-name sunulan kişinin ise Sultan
III. Ahmet olduğunu söyleyebiliriz. Sıhhat-nameler kaside, mesnevi ve
musammat gibi farklı nazım şekilleriyle yazılmıştır. Nazım şekli, türün
belirleyici özelliği değildir. divan şiirinde sıhhat-nameler iki biçimde kar
şımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, daha ziyade methiye ağırlıklı ve
muhatabın sağlığına dua edilen bölümün öne çıkarıldığı nadir örneklerdir.
İkinci ve asıl grup ise başta padişahlar olmak üzere şairlerin hamilerinin -
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ve istisnai olarak kendilerinin- hastalıklarını ve iyileşme süreçlerini konu
edindikleri manzumelerdir. İkinci grupta yer alan sıhhat-namelerin ken
dine özgü bölümleri bulunmaktadır. Ancak, bu bölümler düzenli bir sıra

takip etmez. Hatta kimi örneklerde söz konusu bölümlerin bazılarına yer
verilmez. Elimizdeki örneklerin büyük bir kısmı ikinci grupta yer almak
tadır. Ancak, örneği az bulunsa da sıhhat-name türünün dua fonksiyonu
nun dikkate alınması gerekir. Bu yönüyle sıhhat-nameler hem hastalanan
birinin iyileşmesi dileği ve duası hem de hastalanan birinin sağlığına ka
vuşmasını müjdelemedir. Her iki özelliği barındıran örnekler olduğu gibi
yalnızca bir grubun özelliklerini içeren sıhhat-namelere de rastlarız. Sıh

hat-name sözcüğünün müstakil olarak geçtiği kimi beyitler, divanlar ta
randıkça yalnızca dua özelliği içeren birinci grup manzume örneklerinin
sayısının artabileceğine işaret etmektedir.

XV. yüzyılda Ahmet Paşa ile nüve mahiyetindeki ilk örneğine rastla
dığımız sıhhat-name türü nadir örneklerle de olsa varlığını sürdürmüş,

XVIII. yüzyılda gelişip, yaygınlaşarak kendine özgü özellikleri bulunan
bir tür halini almıştır. Sıhhat-name türünü methiye geleneğinden ayrı

düşünmek mümkün değildir. Bu türü, methiye geleneğimizin farklı soluk
bulduğu bir kolu olarak değerlendirmek gerekir. Türün örneklerinin bü
yük bir çoğunluğu -yazılış amacı bakımından- klasik methiyelerden fark
sızdır. Sıhhat-namelerdeki temel gaye, muhataba duyulan hürmetin göste
rilmesi yoluyla onun cömertliğinden istifade etmektir. Ayrıca methiye,
dua ve kısmen hamd (giriş) bölümleri klasik methiyelerle benzerlik göste
rir. Sonuç ~larak methiye geleneğimizin bir uzantısı olan sıhhat-name

manzumeleri, şairlerin maddi veya manevi bağlarının bulunduğu birinin
hastalığının iyileşmesini tebrik ve müjdeleme, ya da muhatabın şifa bul
ması dileği ve duasıdır.



Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

3. Örnek Metinler
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Hayati-zade Efendi'nün
• i

Şıryryat-I Hu m s y ü n Taribidür

Minnet Allah'a dem-i 'id-i meserret geldi

Devr-i şahbs-yı neşata yine nevbet geldi

Nev-libüs-ı eser-i şıhhat-i şahcn-şeh ile

Şahid-i şehr-i şafa-pervere zinet geldi

Teb-i baryr-ı ğam ile cism-i cihan ser-ta-pa

Lerze-nak olmış-iken şimdi sükünet geldi

İnhiriifın göricek tab' -I şeh-i devranuii

Bir hilal old i meh-i bedre nahafet geldi

t:
Ret< olup şafveti giiya elem-i hasretden

Tab-ı hürşlde bile jeng-i kesafet geldi

Keder-i şah-ile mir'at-ı kulüb-ı nüsa

Eşer-i Ilir-ı gam u jeng-i küdiiret geldi

Şordılar hikmeti Lokman-ı şifa-perverden

Ne içün o mehe darii-yı kiyaset geldi

Didi J5:aniin-1 Feliitiin'a müra'at eyle

Her varak 'aleme bir nüsha-i hikmet geldi

Kuvvet-i hikmet-i imdiid-ı hekim-i Hay'dan

Feyz-i tedbir-i müdava-yı 'inayet geldi

Didiler kim koyalum lafı ctibba-yı bavaşş

Vakt-i başiyyet-i lera-yı ba1:a~at geldi

Bezl-i can ile idüp başılı tedbir ü deva

Teb gidüp tab' -I şehe tab u taravet geldi

Bender-i 'afiyet-i lutf-ı budayendiden

Yine şad kafile kalii-yı letafet geldi

Sıhhat-nôme ve Sur-ı Huôna Müteallik
Kasiiid,15b-16b.

Nev-bahar oldı dem-i 'afiyet-ile giiya

Burc-ı sa'd-ı hamele şems-i sa'adet geldi

Ne turur Zühre alup destine çeng-i şevki

İtsün agaze dem-i siira beşaret geldi

Ne sa'adet bu sene came-i 'id-i i~bal

Kamet-i kevkebe-i 'aleme kat kat geldi

Kevkeb-i şah i görüp şıhhate tahvilini çerh

İtdiginden utanup riiyma haclet geldi

Fahr idersem yeridür her ne ~adat kim zira

Düş-ı ümmide ser-a-ser yeni biltat geldi

Çekme gam şahrı-ı gül-isılin-ı himem-dariden

Çün meşamm-ı dile bii-yı gül-i himmet geldi

EI açup eyle du'a Hazret-i Ahmed tianun

Afitab-ı ruh-ı iclaline safvet geldi

N'ola kim çıksa mela'ik bu dem istikbale

Feyz-i da'vata yine vakt-i icabet geldi

Görmeye tab'-I humayünı keder 'alemde

Şıhhatiyleyine bir mevsim-i raryat geldi

i.ab~-ı sal-i fetah-ı şıryryat-i şahen-şeh içün

Tab'a bir mışra'-ı tarib-i selamet geldi

Ser-nilıade olarak didi Emini tarib

Şah-ı dana vü cihan-bana ifakat geldi (1132)

[Şırybat-name-i Faşib i]

Bi-hamdi'Ilah eniim-ı dehre yine baht yar oldı

Yine baver-sitan-! burc-ı es'ad kamkar oldı

Girürse n'ola sultan-ı meserret şahrı-ı ikbale

Bi-hamdi'Ilah rikalbl-ı esb-i devlet payidar oldı
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Vücüd-ı nazenln-i sıhhat-i Sul(an Ahmed !:fan

Şeb-i dünya vü ma-fihaya mihr-i tabdar oldı

Vüciidı 'alem ü dünyaya bir rii~-ı rnusavverdür

Bi-hamdillah serir-i saltanaıda her-karar oldı

Mülük-ı rub'-ı mesküna şafii bahş eyledi devran

Sada-yı şıhhatiyle her biri bir tacdar aldı

Bu divan-ı cihanda 'arz-ı ~al-i pür-melül-i halk

Husül-i kama irdi hamdü-Iillah der-kenar oldı

Kıyas itmeii ki birnar oldı ol hürşid-i 'alemtab

lrişdi nev-bahar-ı feyz-i Mevlli tabdar oldı

Vücüd-ı behcet-alüdmda ifra(-ı letafetdcn

Nice rnerdüm-nigüh-ı nazra ~al-i bişumar aldı

Vücüdı şöyle bir resk-avcr-i şehd-i musaffadur

Şebeke dide dide resm-i nakş-ı hurde-kar aldı

Nizarn-ı 'alem-i 'adle sipihr-i ba-sa'adetdür

Degül ezhür-ı cismi anda encüm aşikar old i

Çiçek zanrı eylemeri pür-cüş olup Bari kemaliyle

Kenar-ı Kulzüm-i cüd u kerem gevher-rıişar aldı

Sehab-ı eve-i hikmet katre-i nisan döküp güya

Yem-i kudretde cismi çün şadef pür-şah-var aldı

Mürebbi-i felek gördükde 'adı ü dad-ı ahkamın

Giyürdi bir çiç\llkli ~il'atl pür-ifti~ar oldı

Kıyas itmeii çiçekden cism-i pak i oldı üzürdc

Şüküfcylc müzeyyen şahrı-ı bag-ı gül-'i:!:ar oldı

Şükiife sanmaiiuz çarh-ı le(lifet-gah-ı behcetden

Nihal-i 'adı ü dada gllyiya şebnem nişar aldı

Vücüd-ı cüd-perverdi 'adalet-perver-i :!:atı

Cevühirle müzeyyen [ul'ut-ı ba-ifti~aroldı

İllihi bir dahi gösterme çeşm-i halka birnann

Riyaz-ı 'alemün gül-geneasıher çeşme ~ar aldı

2
Mihr -veş 'arz-ı didar eyleyince eve-i şıhhatden

Cihanuri tire-i tarı gidüp leyli nehür aldı

"mihr" sözcugu vezin gereği "mihir"
biçiminde okunmalıdır.

!:fa(adan hıfz ide Mevla müdarn ol 'izzet-a~arı

Enanı-ı silk-ı dünyaya du'ü-yı hüsri kar oldı

Vücüd-ı rüh-ı dünyadur anun :!:at-ı kercrn-bahşı

Bulınca sıhhati bu halk-ı 'alem cilve-dar aldı

Bulınca sıhhat-i tamı vücüd-ı pak-i :!:işanı

3
Şükr bi-harndi lillah yine a'da hakisar aldı

Fasihi el açup eyle du'a makbill ide Mevla

İcabet-ga[h]-ı 'izzet-isti'ünet i~tidar aldı

Vücüd-ı Ilina~iri ol şehcn-şah-ı cihangirüii

Rehin-i mazhar-ı el\af-ı sun' -I kird-gür aldı

Bi-hamdi'Ilah çcragan-ı meserret şu'Ie-bahş olup

Kulüb-ı dagdag-ı halk-ı 'aleme Ilile-zar oldı

. 4
Şr hh a r-uüm e Beray-ı Mü ş a r ü n lleyh

Dergeh-i Hakk'a olup nüsiye-fersa-yr sücüd

Turmayup şükr ü sİpası kılalum nü-ma'düd

Nice şükr itmeyelüm kim o hudüvend-i kerim

Ni'am-ı lutfı ile kıldı ciharu hoşnfid

Hamdü-Iillah ki mizacında veliyyi'n-niamuii

İ'tida! aldı bedidar u tağayyür na-büd

Gülşen-i afıyet u şı~l).ate virdi revnak

Gül gibi tab u taravetle o pükize-vücüd

Niçe dil-haste-i endüha olur çare-resan

Anı da hıfz ider el(afı ilc Hayy-ı vedüd

Mazhar-ı hayr-ı du'a-yı zu'afiidur :!:atı

Eşer-i za' f-ı vücüd anda olur na-mevcüd

Sıdk u i~lliş ile enfas-ı du'ü-yı 'alem

Şübhesiz eyledi ta dergeh-i Rahrnan'a su'Iid

Nahl-ı ümmid-i cihandur ola ser-sebz-i devam

Saye-i rif' ati bu bügda olsun memdüd

Vezin gereği "şükür" biçiminde okumak

gerekir.

Sünbül-zade Vehbi'nin Sultan III. Ahmet için
yazdığı sıhhat-namedir.
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Eve-i ikbal-i sa'adetde o ncem-i es'ad

Ola manend-i şüreyya şeref-ara-yı su 'üd

Devlet-i 'ömrini müzdüd ide her dem Bari

Mütezayid ola da'im maraz-ı kalb-i hasüd

'Abd-i da'i-i nazar-gerdcsi Vehbi'ye dahi

Devlet ü 'ömri tcmadisidür ancak maksüd

Şı~hat-name Beray-ı

Sultan A~ıncd Ijan·] §aıi~5

Saltanat lale-zar-. devletdür

Ana baş tahte taht-ı şevketdür

Anda şa~ib-~ıran-ı'ali-şan

Ya'ni Sultan-ı azam Ahmed !)an

Rcvnak-ı gül şen-i cehiin olsun

Kuzı!anyla kamuran olsen

O çerag itdi sadr-ı !::i-şanı

Haşrc dek sönrncsün çcraganı

Tab-ı rüyı çerag-ı gül şen-i din

Gümüş ayine anda nur-ı cebin

Kuzıların bağışlasun Mennan

Sürümüzle biz anlara kurbarı

~ev~ ilc da 'ima gelüp şen ola

Feyz-i 'adliyle dehr gülşen ola

Seyyid Vehbi'nin sıhhat-rıamesidir.

E'izz-i Ev i d d a s ı n d a n Biri Rene-i
Remedden Şi fü-Ya ft e Oldukta

Gönderdiği ~Ita'at .

1

Biniş-i rene-i remedden ola her lahza beri

Merdüm-i çeşm-i mübahatunızmdideleri

Dur olup rüy-ı remed piş-geh-i çcşminden

Kurrctü'f-iaynurnn efzün ola nur-ı başarı

2

Ey bihin merdümck-i çcşm-i mckürirn-gcrdiş

Şıyanct eyleye 'ayn-ı 'inayet ile Basir

O veehin olmadayızrü-nigüh-ı da'veti kim

Gubar-ı dergehidir kuhl-ı dide-i tebşir

3

Görür gözilmdür o nur-ı başar ki nczzarcm

O başırayla nigah-efkcn oldı dil-lıaha

Gubar-ı hircgi-i igbirar-ı halırdan

O nur-ı didcmi itdim emanet Allaha

4

Her dem ey nur-dih-i dide-i erbab-ı süharı

Gerdiş-i çcşmin ile didcler olsun rüşen

Ahuvan-ı !)oten-i üns-i himcm cilve-geriii

Savrı-ı Hakla ola i~aş-ı kederden eymen

5

Didcler rüşen eya daver-i rc'fct-bina

Her-taraf kıldı hicab-ı rernedi desı-i şifa

Ba'de-zin ol iki ahu ola bi-kayd-ı rcmed

Cilve-pira-yıbihin saha-i savrı-ı Mevla
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"SIHHAT-NAME POEMS IN OTTOMAN POETRY"

Abstract
In this artiele the reflection of the subject of helath and sickness to Ottoman poetry in

generalty eualuated, the place ofsıhhat-ndme poems in Otoman poetry is tried todetermined.
The sıhhat-nôme poems is examined in form, contex and style. Four sıhhat-ndme poems
given in the last part.

Keywords
Sıhhat-nama,health, Otoman poetry, poem kinds, Ottoman sultans, sickness..
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