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MAHLASNAME VE KASİDE İLİşKİsİ ÜZERİNE BİR MUKAYESE

A Comparison about the Relation of Mahlasname and Qaside

İlhan GENÇ"

Özet

Klasik Türk şiirinde şiir yazmaya yeni başlayan kişiler için hocalan ya da başka

şairler tarafından övgü ve taltif amacıyla yazılmış manzumelere mahlasname adı

verilmektedir. Divan şiirinin kaside formatında yazılan mahlasnameler, gerek içerik gerek
biçim yönleriyle kasideden farklılıklar göstermektedir. Bu makalede, mahlasname-kaside
ilişkisi mahlasname türünün XVIII. yüzyıldaki en güçlü temsilcilerinden Hoca Neş'et'in

yazdığı mahlasnameler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Mahlasname, Kaside, Hoca Neş'et.

,.
Abstract

A piece of verse written by other poets or teacher to praise for beginners in Turkish
Classical poetry called "Mahlasname" (nickname). A piece of verse which are written in the
form of Qaside in the Divan poetry is different from Qaside in terms of shape and content.
In this article the relation between Qaside and Mahlasname will be evaluated in the light of
the mahlasnames which were written by Hodja Neş'et who is one of the best representatives
of the XVIII. Century Mahlasname.

Key Words: Divan Poetry, Mahlasname, Qaside, Hodja Neş'et.

Mahlasname, şiir yazmağa yeni başlayan birisine bir şair tarafından mahlas verildiğinde kaleme
alınan manzumeye denilmiştir. Divan şairlerine şiire yeni başladıklannda üstadları tarafından verilen
şiirler bu adla anılırdı. Zati, Baki'nin malılasını manzum bir mahlasname ile Mustafa Ali de Nefi'nin
malılasını yine bir mahlasname ile kendisine vermiştir. Şeylı Galib'e Es'ad malılasını bir mahlasname ile
veren Hoca Neş'et'e (1735-1807) malılasını lıocası Cüdi vermiştir:

Çünki "ilm ü edebe etdin edeble rağbet

Da'ima salıib-i "irfan ile eyle solıbet

Gayret-i tıyneti sarfet eser-i eslafa
Malılas-ı ma'rifetin ola cihanda Neşet'

NamıkKemal'e de malılasını Müşir Bursalı EşrefPaşa vermiştir:

Hafid-i ekremi Abdüllatif Paşa'nın
Kemal Bey ki mücessem kemaldir tahkik
Kabul kıldı tevazu'la nutk-ı naçizim
Edince zatina Namık telıallüsün teşvik'

XVIII. yüzyılın ikinci yansında yaşamış olup dalıa çok, yetiştirmiş olduğu şair talebeleriyle
şöhret kazanmış olan ve talebeleri arasında Şeylı Galib'in de bulunduğunu belirteceğimiz Hoca Neş'et,

bu manzumeleri gelişmiş bir edebi tür haline dönüştürmede büyük bir başarı elde etmiştir. Bunda
özellikle kaside geleneğinde meydana gelen değişme ve itibar kaybının etkisi söz konusu olmuştur.

• Prof Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
ı Pertev Efendi, Hoca Neş'et'in Hal Tercümesi, Divan-ı Neşet, TopkapıMüzesi Hazine, No:933.
2 Tahir Olgun, Edebiyat Lügatı, İstanbul, 1973, s. 154; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şür Bilgisi, Ankara, 1995, s. 203;

İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, 1995, s. 61.
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Bilindiği gibi, XVII. yüzyılın ikinci yansından itibaren ve bilhassa .Nef'iden sonra kaside
nazım şekli, eski itibarını kaybetmeye başlamış ve klasik kasidenin yapısında olmamakla birlikte
muhtevasında bazı değişmeler görülmüştür. Nabi'nin kasidelerinde, kendi devrinin kargaşasını başka

bakımlardan; özellikle güvenin sarsılması,halkın huzurunun bozulması,savaşlarınaçtığı yaralar. Hınc ve
fesadın yayılması ve bunların sonunda -medhiyenin takdim edildiği zatın meziyetleri anlatılırken- sulh
ve selametin tesisi konusunda yaşadığı dönemi değerlendiren dikkate değer mısra'lara rastlanılmaktadır. \
XVIII. yüzyılın ilk yansında ise Nedim, klasik kaside nazım şekline tam anlamıyla bağlı kalmamış.

doğrudan doğruya konuya girerek nesibsiz, girizgahsiz medhiyeler yazmıştır. Hatta medh (övgü) ıçın

bütün bu nazım şekillerini kullanmak istemiş olması, kasidenin yeknesaklığına düşmek istcrncrmş

olmasına; yahut bir başkalık, bir yenilik arama arzusuna bağlanabilir." Aynı yüzyılın ikinci yarı ... ında
şairliğinden daha çok üstadlığı/hocaliğı ile tanınmış olan Hoca Neş'et (1735-1807). k.ı ... ıdc
geleneğinde meydana gelen bu değişmeyi, belki de basmakalıp ifadelerle yazılan medhiyelere lar') i

olan tepkiyi, hatta arayışı mahlasname vasıtasıylaçok daha başka bir mecraya aktarmış ve kaside yerıne

bu türü geliştirmeye büyük çaba sarf etmiştir. Çünkü Divan'ında medhiye kastıyla bir şahsa yuılmı')

kaside mevcut olmayıp buna karşılık yetiştirdiği genç şairlere verdiği 16 mahlasname mevcuttur. () bu
mahlasnümeleriyle genç şair talebelerine hem mahlas verip onlan teşvik ediyor, hem onları edeni bır

eserle ödüllendiriyor ve hem de onlara bir misyon yüklüyordu. Şüphesiz onun münferit, ancak bilinçlı ve
hasbi bir tavırla ömrünün büyük kısmını edebiyat, kültür ve devlet adamı yetiştirmeye adamış olrnasırun

da bu noktada tesiri olmuştıır. Doğrudan ve dolaylı olarak yetişmelerine katkısının olduğunu te ...bıt
edebildiğimiz 23 şairden 16'sına mahlasname vermiş olması onun bu niyetinin somut bir tezahürudür.'
Kaside ve mahlasnamelerin benzeyen ve benzemeyen yönlerini tesbit etmek için öncelikle mahlasnamelen üç
bakımdan inceleyeceğiz:

a. Şekil Bakımından: Mahlasnamelerin kime verildiği, hangi nazım şekliyle yazılmış olduğu.

beyit sayısı ve vezni gibi şekil özelliklerini şu şekilde belirtmek istiyoruz:

Kime Verildiği

HanifEf.
Şehid Efendi
Burhan efendi
İzzet Beylikçi(Beylikçi)
Vahyi Efendi
Müştak Efendi
Emir Amir
Pertev Efendi
HatifEfendi
Sıddik Efendi
Cenab Efendi
Bedi' Efendi
Şeyh Galib
Gayür Efendi
zahir Efendi
Nayab

Nazım Şekli

Mesnevi
Mesnevi
Mesnevi
Mesnevi
Mesnevi
Mesnevi
Mesnevi
Kıt'a- i Kebire
Kıt'a-i Kebire
Kıt'a- iKebire
Kıt'a -i Kebire
Kıt'a-i Kebire
Kaside
Kaside
Gazel
Gazel

Beyit Sayısı
81
98
77
192
177(Farsça)
134(Farsça)
65(Farsça)
18
II
11
8
4
39
40
5
6

Vezni
Mefa 'ilün Mera 'ilün Feülün
Mef 'ülü Mera 'ilün Fe'ülün
Mefülü mefailün feülün
Mefülü mefüilün feülun
Mefailün mefailün feülun
Mefülü mefailün feülün
Mefülü mefailün feülun
Feilatün feilatün feilatün feilün
Feilatün feilatün feilatün feilün
Feilatün feilatün feilatün feilün
Füilarün failatün füilatün railün
Feilatün feilatün feilatün feilün
Meffılü rnefailümefailil feülün
Mefülü failatü mefailü failün
Failatün failatün railatün railün
Feilatün feilatün feilatün feilün

Görüldüğü gibi mahlasnameler şekil bakımından farklı nazım şekilleriyle yazılmış olmakla birlikte
en çok mesnevi ve kıt'a kebire (ab-eb-db...) nazım şekilleriyle yazılmış, beyit sayısı bakımından dört ile 192
beyit arasında değişmiştir.

b. Yapı Bakımından: Mahlasnameler, nazım şekilleri dikkate alındığında farklılık göstermekle
birlikte; yapı bakımından üçü dışında (Mahlasname-i Bed!', Nayüb, Cenab Efendi) klasik kaside yapısına

3 Abdülkadir Karahan, Nabi, Ankara, 1987, s. 73, 74; aynca bk. Mine Mengi, Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi, Ankara,
1991.

4 Hasibe Mazıoğlu, Nedim'in Divan Şürine Getirdiği Yenilik, Ankara,1992, s. 79,80.
s İlhan Genç, Hoca Neş'et, Hayatı Edebi Kişiliğive Divanmın Tenkidli Metni, İzmir, 2005, s. 49-98.
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uygun olarak yazılmıştır. Bu iki yapının bölümlerini aşağıdaki tabloda mukayese etmek konuyu
somutlaştıracaktır: .

Kasidenin Bölümleri
1. Nesib Bölümü
2. Girizgah Bölümü
3. Medhiye Bölümü
4. Tegazzül Bölümü
5. Fahriye Bölümü
6. Du'a Bölümü

Mablasnamenin Bölümleri
l.Nesib Bölümü
2.Tegazzül Bölümü. (Sadece Mahlasname-i Burhan Efendi'de mevcut)
3.Fahriye Bölümü (Sadece Mahlasname-i İzzet Beg'de mevcut)
4.Mahlas Verme Bölümü.
5.Nasihat Bölümü.
ô.Du'a Bölümü.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, asıl yenilik ve değişiklikleri şairin bir tasarrufu olarak
düşünmek gerekir. Kaside geleneğindeki bölümlerin mahlasnamelerde böyle bir tasarrufa tabi tutulmuş

olması, aynı zamanda şaire kolaylık da sağlamıştır. Nesib Bölümü aynen kullanılmış, sadece
Mahlasname-i Burhan Efendi'de mevcut olan Tegazzül Bölümü ile yine sadece Mahlasname-i İzzet

Beg'de mevcut oıa'n Fahriye Bölümü kurulmuş, bir geçiş yeri olan Girizgah Bölümü yerine kullanılan
Mahlas Verme Bölümü mahlüsnamelerin asıl yazdış maksadını yüklenmiştir. Yine kasidenin asıl

bölümü sayılan Medhiye Bölümü'nün yerine, mahlasnamede Nasihat Bölümü'nün benimsenmiş

olması Neş'et'in üstadlığı/hocalığıile doğrudan alakalıdır. Çünkü devrinde, şairin İstanbul'daki konağının

ilim, şiir ve inşaya meraklı olan genç istidatlara devamlı olarak açık olduğu, aynı zamanda Mesnevi şarihi

sıfatıyla mesnevi dersleri okuttuğu, şerhler yaptığı ve bütün ömrünü "vasıflı insan yetiştirmeğe"

vakfettiği bilinmektedir." Böylece o, sohbetlerinde belki de yapmış olduğu tavsiye ve önerilerini, bu
şekilde sanat eserinde içerik malzemesine dönüştürmüş oluyordu. Ayrıca medhiyelerin zaman içinde
sun'iliğe dönüşmesi, klişe mazmunların memdühu ifadede yeterli olamayışları gibi olumsuz etkenleri
giderip, onun yerine bilgelik yüklü öğütlerini okuyucuya ulaştırmış oluyordu. Esasen şair, ileride görüleceği

gibi medhiyelere bir memdühun dışında -Hz. Muhammed- izin vermemiş ve sadece ona na't yazılabileceğini

ısrarla belirtmiştir.

c.Muhteva Bakımından.Hoca Neş'et'in, daha önce de belirttiğimiz gibi, kaside yerine ikame
etmeye çalıştığı mahlasnamelerini muhteva yönünden incelediğimizde kaside ile benzeyen ve
benzemeyen yönlerinin olduğunu görürüz. Her şeyden önce kasidedeki şahsiliğin yanına, mahlasnamelerde
şahsilikle birlikte "topluma faydalı olma" gibi bir işlev daha eklenmiştir. Bunun için yukanda açıklandığı

gibi şair, nazım şekilleri farklılık göstermiş olsa da kasidenin yapısında bazı tasarruflarda bulunarak
mahlasnamelerini, topluma vasıflı insan yetiştirme yolunda bir araç olarak kullanmıştır. Kasidenin temel
işlevinin memdühunu övmek olduğu dikkate alındığında mahlasname ile temel işlevinde bir farklılığının

olduğu ortaya çıkar. Çünkü mahlasnamelerin temel işlevi, genç şaire mahlası verilirken aynı zamanda
tavsiye ve telkinlerde bulunmaktır. Mahlasnamelerin muhteva bakımından incelenmesi neticesinde,
bunların kasidelerle ilişkisi somut olarak görülecektir. Bu bakımdan bu türü, yapılanndaki bölümlerine göre
inceleyeceğiz:

l.Nesib Bölümü: Mahlasnamelerin girişinde, klasik kasidelerde mevcut olan Nesib Bölümü
aynen kullanılmıştır. Bu bölüm, tasviri mahiyette olup hayal, duygu ve fikir unsurlarının terkip edildiği

ve aynı zamanda sanatkar bir eda içinde işlendiği giriş bölümüdür. Genel olarak bu bölüm uzun tutulmuş,

mahlas verilecek genç şaire edebi bir model verilmiştir. Bu bölümün örnekleri aşağıdaki mahlasnamelerden
seçilmiştir:

MabUisname-i Hanif Efendi'de nesib bölümü, 66 beyitten meydana gelmiş bir mi'raciyyedir,
Şair, bütün talebelerine şahısları medh etme yerine, daha anlamlı olmak üzere Hz. Muhammed'e na't
yazmalarını ısrarla tavsiye etmiş, kendisi de böyle manzumeler yazmıştır. Neş'et, söz konusu eserinde

6 Genç, age., s. 38-49.
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39 beyitten oluşur. Şair, kendi kalemiyle

İlhen Genç

Mi'rac'ın sımnı belirttikten sonra "bi-şeb ü rüz" bir cihanın içinde Cebra'il'in, Rabbinin hitabına mazhar
oluşunu ifade etmiştir:

Peyamın müjdesin ol peyk-i da'vet

I:IabıbÜIDFahr-i calem ola da'vet
Nüziıl it çün 'uriic-ı riıh-ı pakarı

Ne tire düd-ı ah-ı derdnakan'

Cebrail, Hz.Peygamber'e bu emr-i Hakk'ı tebliğ etmekten dolayı "mesrı1r"dur. Bu sevinç tasvir
edilir ve Cebrail Hz.Peygamber'e "da'vet"i iletmek üzere Yesrib'e iner:

İnüp "izzetle ey sehm-i sa'üdet

O şah-ı Kabe Kavseyn-i keramet
İnüp yek-tarş esrar ile Cibril

Zemin-i Yeşribe çün vahy tenzil

Gelüp gördi o cay-ı Sidre-paye

O rif''at-ferş şahn-ı "arş-saye

Olup müstağrak-ı niir-ı Nübüvvet

Ne gördi berk urur niir-ı hüviyyet

O şems-i ve' <;l-4u1:}a şubh-ı risalet

Cemali masnk-ı niır-ı hidayet"

Bu büyük mazhariyetten dolayı şair duygulannı açıklamaktan acizdir:

Tecala' Ilahne calı-şan peyem-ber

Tecala' Ilahne devletmend-server

Nedür bu şan-ı ~ı-şan-ı sa'adet

Kime olmış bu tac?lm-i keramet

Kimüfi peymane-i idraki ser-sar

Ola bu meyle oldur mest-i esrarı

Mahlasname-i Şehid Efendi'de Nesib Bölümü
konuşur, ondan "cananın vasıflannı" anlatmasını ister:

Ol mişkab-ı dürr ü gevher-i can

Nazm eyle le' al-i vaşf-ı canarı

Vaşf-ı deheniyle ter-zeban ol

Gel lehçe-i aybe tercemarı 011°
Sevgilinin tasviri, mücerred ifadelerle ve yer yer Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ındaki üslubunu

hatırlatan beyitlerle yapılmıştır. Bilindiği gibi Şeyh Galib, Neş'et'in talebesi olup edebi kişiliğinin

teşekküıünde,hocasındanbilinenden çok daha fazla etkilenmiştir.II

Ebriisı hilal-i mah-ı Ken'ün

Engüşt-nüma-yışehr biiran

Gül-nar u gül mb u ci~an

Rıdvan-rıyaz yadgan

7 Verilen örnekler için Genç, age. esas alınmıştır: s. 196,9, 10.
s Genç, age., s. 196, 197, b. 1I, 21, 25, 33, 34.
9 Genç, age., s. 199, b. 48, 49, 50.
LoGenç, age., s. 203, b. 7, 8.
i i İlhan Genç, "Şeyh Galih'in HayatınaDair Bazı Tesbitier", Harman Dergisi, İzmir, 1996, S. 46, s. 2-7.
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Bir katre-i kand şam-ı şive

Şınn-deheninebat-ı "işve

Ser-mest-i şarab-ı la'Ii Kevşer

Kakülleri reşki yakdı "anber

Gül şevk-i ruhıyla çeşm-i bülbül

Hasretle hezar didesi gül

Ayıne-i şaf sine-billur

Sım-ab-ıdili define-i niır

La'Iin-şadefol le' al-i lala

Tesbih dür-i yed-i Mesiha
Eyler sadakat-i hüsnin ihsan

Gülzara YÜ bahra ebr-i nısan
Şerni-i ruhufia sipilır :faniis

Pervane felek ve-lik me' yiıs

Ser-tabe-kadem o hiır-peyker

La'I ü güher ile burc-ı ahter

Güftarı hayat-ı cavidanı

Dil-zinde ider cihan u canı"

Daha sonra bir kafile hayal edilir, o yolun devesi şevk, menzili aşktır. Dil, zindan çıngırağı, yol,
kan doludur; kadeh, Mecnun'un meş'alesi;Leyla, kervanbaşı, sakabaşıların ise gözleri yaşh idi.

Bu kafilenüfi bela-yı "aşka

Uğrar yolı Kerbela-yı "aşka"

Mahlasname-i Burhan Efendi'de Nesib Bölümü 59 beyitten oluşan bir bahariyedir. Yine Hüsn
ü Aşk'ı hatırlatan mısralara rastlanmaktadır. GÜı, bülbül, gülzar unsurlannın çerçevesinde hayali bir alem
tasvir edilmiştir:

Bir çin-seher-i buriiş-ı bülbül

Olmışdı şabah-ı hayr her gül

Dem urdı nesim-i Surdan dem

Nev-ruz u behişt oldı "alem"

Bir hikaye yapısı içinde şair gezintiye çıkar, orada Mecnı1n vardır ve bu yolculuğun sonunda bir
Gülistan'a ulaşırlar:

Gül-geştümüze irince payarı

Aramgeh oldı bir gülistan
Gülzar-ı Cinarı anda bir gül
Püskülli bela-yı 1}.Üf- sünbül

Her ciıyı revarı çü çeşme-i can

Ab-ı güher olmış idi 'umman
Bar-aver-i Leylı bid-i Mecniin

Vakvak şeceri bilaf olsun
Servi şahnur semen ğumıde

ız Genç, age., s. 12-22.
13 Genç, age., s. 205, b. 30.
14 Genç, age., s. 212, b. 1,2.
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ijVabıde yatur çemen pusiida

cAnka olur idi anda her biım

Viraneligi olaydı mevhiım
Gül-çin-fetah olurken ol dem

Bir kaşra iriIdi şad u hurrem
Gülzar-ı vüciid kalbgahı

OL memlekete seray-ı şahı

Bir manzarasırıdaiki calem

Bir nazrada seyr olurdı her dem

Leb-riz-ferahdıhavz-ı billiir

Mahisi meh-i nev idi pür-niir"

Sohbet başlar, herkes kendisinden geçmiştir, ancak bu can bahşeden Mesih gibi nefesleri olan
bağda, şair mahzundur. Çünkü hayine "hal-i alem" ve "adem" gelmiştir. Bu aynı zamanda hakikattir ve
şair faniliğe çatmıştır:

Geldükçe bayale hal-i Calem

Ser-eümle fenadur calem Adem"

Şair çok üzülür, kendisini teselli eder, füniliği aşabileceğini ebedi mülke sahip olabileceğini,

kendisinin Hızır, sözünün ab-ı hayat olduğunu hatırlatırlar. Çünkü onun (Neş'et) gamlı olmasına

sebep yoktur, "ocağı" aşk yanışımn 'hankahıdır', çerağı çoktur:

Bu bag-ı cihan olursa tanı

cAlem sana mülk-i cavidani

Sen Hızr u sunandur ab-ı hayvan
Feyzufila bezarı sır ü teyyan

~fı15:ı kala ol ki nam ü şam

cİsı-i serna'<i cavidanı

Lutf eyle bu ğamla olma bi-hiiş

Neş' et ola mı feda feramiış

Ümmidümüz oldur ey dil-agah

Alıbab ide yad-ı bayr her gah
Şad-hamd Hudaya çok çerağufi

Hankah-ı süz-ı "aşk ocağuü"

Bu ocağın bir 'çerağı' olarak yetişen Burhan'ın gazelini kaydeder, Neş'et, bu ilgi çekici
kompozisyonu ile mahlasnameyi "Fütüvvet Merasimi"ne dönüştürdüğünübelirterek, genç şair Burhan ile
aralannda usta-çırakmünasebeti olduğunave bu merasimin de onun bir tezahürü olmasına dikkat çeker:

Bir resm-i hediyye kıldıırn iCtfı

Ayın-i fiitüvvet itdüm icra"

Mahlisnime-İ İzzet Beg'de ise Nesib Bölümü 120 beyitten meydana gelmiş en uzun nesibdir.
Bu kadar uzun bir nesib olmasına rağmen yeknesak değildir. Çünkü Neş'et'in, doğabilecek

yeknesaklığı önlemek maksadıyla uygulamış olduğu kompozisyon, aynı zamanda onun hocalık vasfının

15 Genç, age., s. 212, 213,b. ll-21.
16 Genç, age., s. 213, b. 32.
17 Genç, age., s. 215, b. 44-49.
18 Genç, age., s. 218, b. 68.
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ürünü şeklinde bir değerlendirmeyede açıktır. Dört tablo şeklinde tasvir edilen bu en uzun nesibin
sonunda şairin, yetişmelerine doğrudan katkısının olduğu talebe-şairlerininkendisinde uyandırdığı

manevi hazzım ifade etmeye çalıştığı hissedilir. Diğer mahlasname nesiblerine uymayan bu nesib, farklı

bir kompozisyon ve hayal unsurlanyla bir soyutlamayı ortaya koymuştur. Bu hususu incelemeye
çalışacağız:

a, Gece Tasviri: Nesib bir gece tasviri ile başlar. Bu genel kasidelerde de rastlanmayan bir
tasvirdir. Esasında 120 beyitten meydana gelen nesib, kaside nesibinden temelde farklılık göstermektedir.
Olağanüstü bir gecedir; orada ne yer, ne de yar vardır diyerek şair (Neş'et), kendisini bu zaman ve
mekanda mevcut gösterir. Hatta o gecede varlık da, yokluk da; gizli mana da, lafız da kendisidir:

Men idürn o şebde biid u na-biıd

Ma'ni-i nihan lafz-ı mevciıd"

Bu gecede mana mehtabınınaynası bir güneş siması gösterir ve bir malı (güzel) ansızın doğar. O
"güzel" (mah), aynı zamanda Yusuftur, Züleyha'dır,Leyla'dır.Mecnun'dur ve meclise gelir.

Kıldı edeb ile çün zemin-büs

Ne biis-zemin belki pa-biis
Şab-ı gül ile hıram-ı tac?lm

Serv itdi hem-ın kıyüm-ı terkim"

b. Bezm-i Sohbet Tasviri: Nesibin bu ikinci tablosu bir sohbet meclisidir. O "güzel" meclise
gelir, "Oldukta ternam resm ü ayın" sohbete başlar. Neş'et bu tablo ile bir diyaloga girer ve nesib ilgi
çekici hale gelir. Bu aynı zamanda nesibde bir yenilik arayışıdır ve şair, genç şairlere de model sunmak
istemiştir:

Zerrin-kalem ile boş yazılmış

Yakiit-niginveş kazılmış

ol beyt-i şerefsipihri mahı
ol sikke-i zerde nam-ı şahı"

c. Yetiştirdiği Şair Talebelerinin Tasviri: Neş'et, nesib bölümünün bu tablosunda "bezrn"i
gezdiği "güzel" ile birlikte, Beyt-i Ma'mür'u süsleyen sanatkarlan tasvir eder. Bunlar Pertev Efendi,
Hanif Efendi, Vahyi Şehid, Amir Müştak olmak üzere Neş'et'in şair talebeleridir. Şair,

talebelerinin yetişip ortaya eser koymalanndan manevi bir haz duymaktadır, çünkü bu isimler o diyarın

sanatkarlarıdır.

d. Mana Bahçesinin Tasviri: Neş'et nesibin bu tablosunu mana bahçesi imajı üzerine inşa

etmiştir. Bu mana bahçesinin meydana gelmesinde "nigah-ı gayret sarf eden ali hazret" şüphesiz Hoca
Neş'et'in kendisidir, onun "nam"; hüner bahçesinde gizlidir:

Her ğoncesinüfibalian dil-cii

Şenn-i "arak ile pirehen-ciı

Minkar-ı neyi neva-yı bülbü1
Muhrık-demi yakdı ateş-i gül

Her şahçesi bir nigüh-ı gül-piiş
Ser-çeşmesineş' esiyle mey-niiş

Gül-gonce henüz nev-şüküfte

19 Genç, age., s. 219, b. 10.
20 Genç, age., s. 221, b. 27,28.
21 Genç, age., s. 225, b. 86, 87.
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Bü1büIleri ders-i "aşk-güfte
Bülbül-beçelerle beyza-giıya

Şand~a-ierganun-güya

Bu ravzalara ki caıI-l}.aZret

Şarf eyledi çün nigah-ı gayret

Menşiir tehalluş ile meşhiır

Bag-ı hünerinde namı mesnır

Bu ravza ki sade levh-i babı

y ok hüsn-i bat-ı ruh-ı kitabı"

Hoca Neş'et'in bütün mahlasnamelerinin nesib bölümleri içinde en mükemmeli olan bu nesib
bölümü, sadece İzzet Bey'e verilmiş hayali bir edebi modelolarak algılanmamalıdır. Şair, dört tablo
halinde tasvir ettiği nesibinde yetiştirmiş olduğu şair-talebeleriyle gurur duymuştur. Dolayısıyla bu
nesibi, şairin hayatının bir soyutlaması olarak da değerlendirmek mümkündür. Çünkü Neş'et'in,

edebiyat, siyaset ve toplum hayatının içinde bulunduğudurgunluğuve ataleri aşmada ihtiyaç duyduğu

"vasıflı insan" yetiştinneye yönelik olarak; konağını haftanın her günü ilim, irfan, şiir ve inşa

sohbetlerine tahsis ettiği ve istekli olan herkese faydalı olmaya çalıştığı bilinmektedir.

Mahlasname-i Pertev Efendi'de sekiz beyitten meydana gelen Nesib Bölümünde kaderin, şaire

(Neş'et'e) bir inci (pertev) hediye ettiği, onun da "hüsn-i sülük edip teslim ve ma içinde olgunluğa eriştiği

belirtilir:

Kar-fermay-kader kargelı-ikudretde

İtdi bir gevher-i tabana beni riışenger

Necm-i şakıb ne güher mah-ı sa'üdet-pertev

Ufuk-ı ma'rifete mihr-i münir-i baver

Nam-ı nur ile mülakkabdı semadan ?atı

Böyle şebt itmiş idi şanını mürışi-i kader

Şarf idüp makderetin eyledi çün hüsn-i süliık

İtdi teslim ü rıza içre feda can ile ser

Güş-ı hiişını şadef eyledi dürr-i suhana
Bareka' Ilah ne derya-dil ü pakize-güher"

Mahlasname-i Şeyh Galib'de, Nesib Bölümü 'ravza' imajı uzerine kurulmuştur. Bu ravza,
realitenin soyutlanmasıyla tasvir edilir; ravza (bahçe), cihandır. O cihanın otu ve gülü, ok ile mızraktır.

Kaza eli, sitem okunu Neş'et'in sinesine çeker. Binlerce yakıcı nağme ile sinesi kemana dönen şairin

sinesini, elem mızrabı tahriş eder, figan da boğazındadır. İşte böyle bir ravzada genç bir şair olan Galib'i
bulduğunu belirterek nesibi daha ilgi çekici hale getirir. Gerçekten de Neş'et'in armağan ettiği bu genç
şair, Nedim'den sonra güçlü şair yetiştirmeyemuvaffak olamayan edebiyat alemi için bir "meh" gibidir:

Virdi bafia ol gevheri J:I~ kıldı Cinayet

Şan kalbüd-i Meme bahşayiş-i candur

OL necl-i sa'adet ki gelüp "ırk-ı şadırdan

Şaba ile ervah-ı selef hep nigerarıdur

OL meh ki sipihr-i hünerüfikevkebi yek-ser

Şems ü karneri hazretüfie secde-künandur"

22 Genç, age., s. 227,228, b. 108,109,110,111,112,122, 123, 124.
23 Genç, age., s. 235, b. 1,2,5,6,7.
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Mahlasname-i Gayur Efendi'de Nesib bölümü 19 beyitten oluşmuş bir bahariyedir.
Alem, genç; n1y-i remin, gül yanakIı sevgilidir. Cennet baharın coşkunluğunun cünbüşüdür, gül
fidanının minberine "hatib" güldür. Bu bahçede "ergavanı, şu'le-bar" eden" bülbülün aşk ateşidir:

Gülşende ergavanı hem-ın şu' le-bar iden
Muhrik-şada-yıateş-i "aşk-ı hezardur
Ateş-ruhanameclis-i Nev-ruz-ışahda
Dest-i Şabadamirvaha berg-i çenardur"

Bu hayali bahçenin "nihali'' ise genç şair Gayur Efendi'dir. Neş'et, genç talebesini teşvik

amacıyla fidana benzetirken, ona vermiş olduğu mahlası dadikkat çekicidir.

Hatif Efendi, Sıddik, Ceniib Efendi, Zahir, Bedi ve Niiyiib'a verilen mahlasnamelerde nesib
bölümü kullanılınamıştır. Bunun yerine, doğrudan doğruya Cenab Efendi adlı genç şairin kabiliyetine dikkat
çekilip onun değeri övülerek doğrudanmahlasnameye başlanmıştır:

ijanedan-ı devlet-Al-i cAbadan bir emir
Mihr-i bayer gibi aı~ içre bi-rnişl ü nazir

Bir cüvan-baht şehryar-ımülket-i ma'rıidürol
Mevkib-i ceyş-i suhan fermanınabend ü esh.26

Görüldüğü gibi, mahlasnamelerin nesib bölümü için, kasidenin nesib bölümü, gerek
duyulduğunda model alınmıştır. Hoca Neş'et, yazmış olduğu 16 mahlasnamesinin nesiblerini
sunuşunda iki yol izlemiş, ya genç şairin bizzat sanatkarlığını kanıtlamak istemiş ya da ona edebi
yönden bir model verme amacını gözetmiştir. Her iki yol izlenirken estetik bir gayenin varlığı her zaman
söz konusu olmuştur.

2. TegazzÜı Bölümü: Hoca Neş'et, klasik kaside yapısı içinde yer alan bu bölümü,
mahlasnamelerinde sadece Burhan Efendi'ye verdiği ve genç şair Burhan'ın yazmış olduğu bir gazelini
mahlasnamede kullanmış, diğerlerinde ise bu bölümü tercih etmemiştir.

Da'vi-i hünerde piş-i yararı

Bu nev-gazeli elinde burhan
GAZEL-İ Bı- BEDEL

Ey şevk-i ruhufila zar gülzat
Ey gül yüzine hezar gülzat
Gürn-kerde-i rah-ı "aşk u şevkufi

Pay-i talebinde bar-ı gülzar
Müjganum ile derinde refte

Muşt-ı has u bar-bar u gülzar
Şiiride dilümle calem-i şevk
Yek-bülbül ü şad-hezar gülzat
Bir ğoncaya düşdi jale göfilüm

Bir şemmesi şad-hezargülzar"

3. Fahriye Bölümü: Bilindiği gibi şairler, Klasik kasidelerde Fahriye Bölümünde kendilerini
överlerdi. Hoca Neş'et geliştirmiş olduğu mahlasname türünde doğrudan bir Fahriye Bölümü teşkil

24 Genç, age., s. 237, b. 9-1 ı.

25 Genç, age., s. 241, b. 6, 7.
26 Genç, age., s. 247, b. 1,2.
27 Genç, age., s. 216, b. 51-56.
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etmemiş, sadece bir yerde Mahlasname-i İzzet Beg'in Nesib bölümünde "Mana Bahçesinin Tasviri"
kısmında yetiştirdiği şair talebelerini tek tek anmış, onlan yetiştiren mimann kendisi olduğunu ima
ederek kendini övgüde açık bir üslup kullanmamış, bilakis övgüsünü tablolaştırdığı imgenin içinde
yapmıştır:

Bu ravzalara ki ciill-I::ı.ai:ret

Şarf eyledi çün nigah-ı gayret
Menşiir tehalluş ile meşhür

Biig-ı hünerinde namı mesnir

Bu ravza ki sade levh-i babı

Yok hüsn-i gat-ı ruh-ı kitabı"

4. Mahlas Verme Bölümü: Kasidelerdeki girizgah bölümünün işlevini yerine getirmek
maksadıyla tesis edilmiş olan bu bölüm, aynı zamanda mahlasnamenin asıl yazılış amaç ve işlevini de
taşımaktadır. Mahiyeti böyle olmakla beraber, yapı bakımından nesibi nasihat bölümüne bağlanmakta ve
buradaklişe ifadelerleşaire mahlası verilip genç şair tebrik edilmektedir.

Neş'et Hanif Efendi'nin mahlasını verirken, Hanif'te yetenek görüp "zebanını elmas-hameye''
dönüştürmüştür:

Görüp iiyıne-i ?iitında üstad

Cemiil-i hüsn-i tab'm oldı dil-şad

Zebanm eyleyüp elmas-hame

İder nakş-ı nigin bu resme name

Kılup mahlaş ile ?ı-şiin şiinun

Hanif olsun didi şöhret-nişanufi
İdüp tebrikine bir gilCat ilbas

Muraşşa-pend ile yek-pare elmas"

Neş'et Şehid Efendi'ye verdiği mahlasnamede, Hz.Ali'nin neslinden olması sebebiyle ona
mahlas olarak Şehid'i uygun gördüğünü belirttikten sonra HZ.Ali için 36 beyitten oluşan bir na't
yazmıştır. Hz.Ali'ye yazılan na't ile bu bölümün ilgi çekici bir kompozisyona dönüştüğü görülmektedir:

Oldukda bu yolda böyle ser-baz
Mahlaş ile aldı şöyle mümtaz
Didüm ki Şehid namufi olsun
Şanufila cihan u can tolsun ,

Ey gevher-i karı-ı Al-i Hayder
Nazik-püser-i Cenab-ı Şebber'"

Burhan Efendi'ye mahlası verilirken onun bir gazeli örnek alınmış ve bu da onun şairliğine

"burhan" (kanıt) kabul edilmiştir:

Eltaf-ı şehiye gördi şayan
Şiih-ı suhan itdi böyle ferman
Burhan sana mahlaş oldı ihsan
'Unvanuü ola bu şan-ı ?ı-şiin

Virdüm yedine bu resme menşiir

28 Genç, age., s. 228, b. 122-124.
29 Genç, age., s. 201, b. 67-70.
30 Genç, age., s. 206, s. 40-42.
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Ehl-i suhan içre ola meşhur

Adab-ı zemin-biisı icra
ol seede-i şükr kıldı güya

Giış itdi suhan-veran-ı devran

Tebriki bu güne oldı giiyan
Pes şan-ı şerif'büreke' Ilah

Meymiın u mübarek ide Allah31

İzzet Beg'e verilen mahlasnamede Neş'et, bu bölümü çok geniştutmuş, genç şairi 32 beyitten
oluşan bir bölüm çerçevesinde övdükten sonra ona malilasını vermiştir. Şüphesiz bunda İzzet Beg'in
itibarlı, istidatlı kişiliğinin tesiri büyük olmuş, "Beylikçi" unvanıyla devlet hayatında itibarlı görevde
bulunması Neş'et'i çok gururlandırmıştır:

ol mahlaşımıfibu bag-ı aşar

Menşiır-tahalluşa sezavar
ll}.san u Cinayet ile üstad

Mahlaş keremiyle Ipisa dil-şad

Ser-Ievlia-i bab-ı bag-ı iişar

Nam-aver olurdı zer-niginvar
Piran-ı lisanlarından"İzzet

Mahlaş sana virdi Baba Neş' et
Ola dü-serada narnufi "İzzet

Allah vire dü-cihan 'İzzer"

Hoca Neş'et, en çok sevdiği ve konağında zaman zaman kendi yerine halef kabul ederek değer

verdiği talebesi Vakanüvis Pertev Efendi'ye mahlasmı şu şekilde vermiştir:

Ola mümtaz diyü mahlaş ile her eşeri

Didi üstadı olan Neş' et-i kemter-ahkar

Mablaş-ıma'rifetüfi ola Muhammed Pertev

Giış idenler ola meymiin u mübarek didiler"

Neş'et, küçük yaşından itibaren Farsça öğrettiği, Mesnevi dersi verdiği ve yetişmesinde en
mühim tesire sahip olduğu Şeyh Galib'e ilk mahlası olan Es 'ad mahlasını şu şekilde vermiştir:

Neş' et didi pirarı zebanından idüp giiş

Mahlaş ana Es'ad ne sa'adet bu ne şandur

Bi-had ise gerdünda n' ola kevkev-i Es'ud

Gör mihr-i cihan-tabıne vech ile "ıyandur

Bu tuhfe ile kıldı hernan mahlaşı tebrik
ol tuhfe ki nadide-i genciır-ı cinandur"

5. Nasihat Bölümü: Mahlasnamelerin en ilgi çekici bölümü olan bu bölüm kasidelerin medhiye
bölümünün işlevini görmektedir. Hoca Neş'et, mahlas verdiği şair-talebelerinemalılasını verdikten
sonra bazı öğütler vermiştir. Daha önce de değinildiği gibi, konağına gelen istekli herkese edebiyat, toplum
ve devlet hayatına "kalem erbabı" yetiştirmek amacıyla dersler vermiş, ayrıca genç şairlere vermiş olduğu

31 Genç, age., s. 217, b. 59-64.
32 Genç, age., s. 229, 230, b. 132, 133,155, 156.
33 Genç, age., s. 236, b. 10, lL.
34 Genç, age., s. 238, b. 19-21.
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mahlasnamelerinde, bu çabasının gereği olarak onlara bazı öğütler vermiş ve söz konusu öğütlerini bu
bölüm kapsamında ve bütün mahlüsnamelerde kullanmıştır. Şairin, Nabi etkisinde olduğunu belinmekle
beraber, onun daha hususi bir maksatla yenilik yanlısı olduğunu, bazı tasarruflarda bulunup fikirlerini
daha özel bir sunuşla talebesine iletmeye çalıştığınıbu arada belirtmeliyiz.

HanifEfendi'ye vermiş olduğumahlasnamede genç şaire, zamanın sıradan insanlanyla "hem-ruh"
olmamasını, onlan aşmasını, zamanın "Züleyhalannınbezm"lerinde bulunmanın bela olduğunu. yanıp

yakılma ve şikayet etme yerine cihanı nurlandırmasını, na't yazmasını ve onunla meşgul olmasmı.

sözünün de bal gibi şifll. kaynağı olmasını öğütler:

Çerağ-ı bezm-i bala teg şeb ü riiz
Münevver kıl cihanı olma pÜf-SÜZ

Ola Hassan gibi kilk-i hayalilli
Peyem-ber na'ti I:ıasb-i hall ü kalüti

Sözün olsun hemışe şehd-i şaf1

Dehana miş-merhemzahme vaf135

Şehid Efendi'ye verdiği mahlasnamesinde ona, nesebine (Hz.Ali soyundan) güvenmernesrm,
ömrünü kemale erdirmesini, hevaya uymamasını,tüti gibi cansız manasız sözler söylememesini. çocukça
davranışlarda bulunmamasını, vakar ve namus sahibi olmasını, na't yazmasını, yeni eser sahibi olmasını.

mert ve yiğit olmasını öğütler:

Tıflane-revişle lu'b-pervaz

Ebna-yızemana olma eribaz

Bir cevz-i tehi sipihr-i bi-magz
Bazı-i püser-firibdür nağz

Hiibanı hem-ın lu'bet-i naz

Zı-riiI:ı degüldür olma enbaz
Bir nev-eşerit ki ahir-i kar

Ger kar ola yad-ı hayr der-kar

Na't-i Nebeviye eyle himmet

Makşiid budur çü eyle gayret"

Burhan Efendi'ye verdiği mahlasnamede, ona na't yazmasını, söz söylemede Hz.İsa gibi olsa da
yılanı diriltmemesini, kötü işler yapanların siyah kargası olmamasını öğütlemiştir. Diğer bölümlerde
olduğu gibi nasihat bölümünde de en mükemmel işleniş Mahlasname-i İzzet Beg'de görülmüştür. En
geniş ve zengin bir öğütler manzumesi şeklinde olan bu bölümde Neş'et, konağındaki eğitiminin de
mahiyetini ortaya koymuştur. 30 beyitten oluşan bu uzun nasihat bölümünde Neş'et, genç-şair talebesi
İzzet Bey'e; gözünün bakışa can vermesini ve ayıp gösteren bir ayna olmamasını; gönül ehlini
incitmemesini, hastanın devasına havanda dövücü olmamasını, aksine ona devasını vermesini; güneşin

ağırlığının feleğin omuzlarında olması gibi onun da toplumu nurlandırmadagüneşi örnek almasını,

kimseden "kadr ü kıymet" beklememesini; cihanda ışık olup yük olmamasını, cehennem kıvılcımı

olup cihanı yakrnarnasını;çevresine yük olmayıp meyveli (yararlı) olma niyeti taşımasını ve bunun için de
deve gibi her belaya tahammül etmesini; şahin gibi kuvvetli olup kan dökücü, kan saçıcı ve kötü huylu
olmamasını; cür'et çekirgesi olmamasını, günlük işlere himmet sarf etmemesini; arı gibi "yarın fikrini
taşımasını; makas gibi etek açan! biçen değil ören olmasını; heva kekliğine şahin olmamasını, vakar
Anka'sı, temkin Kaf'r olmasını; her işinde hayn düşünmesini ve en önünde yokluk aynasının

bulunmasını; şahıslaramedhiyeler yazarak dilencilik etmemesini; hiciv ile medhin bir annenin iki çocuğu

35 Genç, age., s. 202, b. 75-77.
36 Genç, age., s. 210, b. 87-91.

328



Mahldsndme ve Kaside İlişkisi Üzerine Bir Mukayese

olduğunu, engerek yılanında zehir ve tiryak bulunmasına karşılık herkesin bu yılana düşman olduğunun

unutulmamasını ve bundan ibret alınmasını; övgü yapacaksa Hz. Muhammed'in övgüsünü yapmasım ve
bunu devlet bilmesini öğütledikten sonra ondan her haline şükretmesini ister:

NaCt-i şeh-i tahtgülı-ı Mi'rac

Sultan-ı rüsül o şahibü' t-tac
Ser-miiye-i din ü devletüfi bil

Bu yolda hemarı şarf-ı can IpI
Ser-mayefi olursa bezl ü israf
Dıv ile şeriksifi eyleme laf

Bu gayet-i fıkr ü mağz-ı güftar
Yacnı ki me' iil-i pend ü iişar

Her halüfie ol hemışe şiikir

Enciim-ı Hudaya olma kafir"

Mahlasname-i Pertey Efendi'de, genç şairden "eslafın" mesleğine 'sülük etmesini', şiir

sermayesinin na't yazmak olduğunu bilmesini, hicvi diline almamasını, hicvin gönül gözünü kör
edeceğini, Nef"! ve Fehim'in akıbetininbunun delili olduğunu unutmamasım ister:

El-hazer zerre kadar alma Iisana hicvi

Sakın ey niir-ı başar çeşm-i dili kör eyler
Nefı-i mu'cize-giı ile Fehime nazar it

Gör ser-enciimlarınkim safia "ibret bu yeter"

Şeyh Galib'e verdiği mahlasnamede ona, çocuk mizaçlı olmamasım, insanları övmemesini,
Firdevsi'nin akıbetinden ders almasını, insanların vaatlerinin hep yalan olduğunu, bunun için de Firdevsi'nin
durumuna düşmemesini ve asıl övgü yapılacak zatın Hz.Muhammed olduğunu tavsiye eder. Ayrıca Neş'et

diğer talebelerinden farklı yetenekte gördüğü için kendisine 10 beyitten oluşan kısa bir na't yazarak bir
bakıma kendisine model de verir. Galib'in en mükemmel na't örnekleri yazdığı düşünülürse bunun
ardındaki etkenin Neş'et olduğu anlaşılabilir:

Pirdevsi-i Mahmud-ıkerem olma suhanla
Medhüfi gibi hep va'deleri cümle yalandur

ol padişehüfina't-i şerifi safia besdür
Ser-miiye-i "izz ü şeref-i her-dii-cihandur

Feyz-i seheri niır-ı Nebı lem'ası ımiin

OL şubh-ı sa'üdetde şaba nefha-i candur"

Mahlasnüme-l Gayıir Efendi'de, genç şaire çalışmasını, zat cevherinin (yeteneğinin) ortaya
çıkmasının cehde bağlı olduğunu, gönül aynasının cilasımn çalışma olduğunu unutmamasını, na't
yazmasını, hayal cemalinin Pervanesi yani hayalci olmamasını, saçma söz söylememesini, bal arısı

ve bal mumumun şaşılacakdurum olduğunu ve ondan ibret almasım, heves meyhanesinin manasız sözler
söyleyeni olmamasını, nutkunun aşk ezanı kaleminin minare olmasım tavsiye eder:

Herze-deray-ı deyr-i heves olma el-hazer
Nutkufi ezan-ı "aşk ola kilküfi menardur"

37 Genç, age., s. 229-234, b. 135-190.
38 Genç, age., s. 235, b. 14, 15.
39 Genç, age., s. 239, b. 25, 26, 27.
40 Genç, age., s. 244, b. 37.

329



İ/hen Genç

Hatif Efendi'ye, fikrini, hiciv ile hayal gölgesinin oyunu yapmamasını, halka parasız güldüriicü
ve savaş anlatıcısı olmamasını ve ayrıca na't yazmasını öğütler:

Fikrüfi itme hicv ile bazıçe-i zıll-i hayal
Ma'reke-ara YÜ mudhik olma hal~a bi-direm"

Cenab Efendi'ye, asli fıtratını yansıtmaya çalışmasını, gayret sarf etmesini, katresinin dalgalı

deniz, zerresinin güneş olup aydınlatmasını, kemal erbabına karşı toprak gibi olmasını, hakiki insan
olmasını, manasız söz söylememesini, nutkunun hikmet pınarı, sözünün hitap faslı olmasını, na't
söylemesini, mizah ve hiciv kirliliği içinde kalmamasını, ağzının çukur gibi olmamasını, hezl ve sefahetten
sakınıp çekinmesini tavsiye eder:

Olma çitk-ab-ı mizalı u hicv ile kende-dehan
İde gör hezl ü sefaherden be-gayet ictinab?

Görüldüğü gibi Hoca Neş'et, kaside yapısını dikkate alarak gelenekte mevcut olan mahlasname
türünü geliştirmiştir. Şairin mahlasnamelere yüklemiş olduğu bu işlev, özellikle medhiye yerine
kullanılan nasihat bölümünde hissedilmektedir. Neş'et'in 16 mahlasnamesinde az veya çok vermiş olduğu

öğütler, hemen hemen her mahlasnamede farklılık göstermiştir. Şair, çoğu talebesine na't yazmayı tembih
etmesinin dışında tekrara düşmemiştir. Bu öğütlerin Nabi tarzında ahlaki olup sorumluluk yükleyici
olduğu, cemiyet içinde aktif bir katılımcılığı teşvik ettiği, ayıncı değil birleştirici, yıkıcı değil tamir
edici yönde olduğu ve bütün bu olumlu hasletleri kalem erbabına yüklerneye çalıştığı dikkate alınırsa

onun kaside yerine niçin mahlasnamelere ağırlık vermiş olmasının asıl niyeti anlaşılabilir.

6. Dua Bölümü: Mahlasnamelerin bu bölümü, kasidenin yapısında yer alan Du'a Bölümü'nün
karşılığıdır. Ancak kasidelerde memdüh için du'a edilmesine karşılık, mahlasnamelerde manzumenin
verildiği genç şair için du'a edilmiş ve bu bölüm çok geniş tutulmamıştır. Bu bölüme örnek olarak
Neş'et'in Şeyh Galib için yaptığı dua beyitlerini vermek istiyoruz:

Genciır ide gencine-i na'te seni feyyaz
Bulur bu du' a hüsn-i kabul ez-dil ü candur
Asaruii ile hurrem ola calem ü adem
Feyz ü kerem ihsan-ı Hudüvend-i cihandur

ol devleti virsün sana Allah ki pakarı
Bu fatihada cümlesi amin-künandur'"

Sonuç

Sonuç olarak mahlasnameler üzerine yapmış olduğumuzbu örnekleme ve incelemelerden sonra
bazı tespitler yapmak mümkündür:

1. Mahlasname, çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış bir türün adıdır. Edebiyatımızdabu türün
en güzel örneklerini Hoca Neş'et vermiş olduğıından dolayı, bu türün klasik yapılanmasını onun
mahlasnamelerine göre ele almak gerekir.

2. Mahlasnameler sadece mahlas verme amacıyla değil, başka amaçlar için de yazılmış

olduğundan onlara bazı işlevler yüklenmiştir. Özellikle Hoca Neş'et'in yazmış olduğu

mahlasnameler, kasidenin yapısına tatbik edilerek muhteva olarak "içtimai bir karakter" kazanmıştır.

Genç şairler için üstadından malılasını alma şerefi yanında, bedii bir zevkin ürünü olarak kendileri için de
bir modelolma işlevi görmüşlerdir. Yapı bakımından kasidelerle benzerlik göstermelerine mukabil,

41 Genç, age., s. 245, b. 9.
42 Genç, age., s. 247, b. 6.
43 Genç, age., s. 240, b. 37-39.
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muhtevada bu durum farklı bir çerçeve kazanmıştır. Bu hususta Neş'et'in, kaside geleneğinde meydana
gelen zevksizlik ve yorgunluğu fark ederek, mahlasnameleri kasidenin yerine işlevsel yönden ikame
etmeye çalıştığını ve bu hususta bilinçli bir tutum içinde olduğunu düşünmekmümkündür.

3. Nesib bölümü, kasidenin nesibiyle benzerlik göstermektedir. Ancak yine de bazı değişiklik ve
yenilikler yapılmıştır. Tasviri olan bu bölüm yer yer tahkiyeye dönüşmüş, hatta Hüsn ü Aşk tarzındaki

tasvir ve tahkiyeler mahlasname nesiblerini ilgi çekici bir bölüm haline getirmiştir. Gerçekten de bu
bölümde; kaside nesibleri gibi şahsi, edebi ve sanatkarane özellikler görülmekle birlikte, bir yenilik yapma
arzusu da sezilmektedir.

4. Kasidelerdeki medhiyenin karşılığı olarak kullanılan nasihat bölümü, mahlasnamelerin
topluma, edebiyata, hatta siyasete dönük cephesini meydana getirmiştir. Nabi'nin Hayriyye'sindeki
biçimde, bir insan modeli için ahlaki hasletler ayrıntılı olarak verilmemiş, daha çok vasıflı insan yahut
kalem erbabı için bir model verilmeye çalışılmıştır. Ahlaki öğütler yanında, faziletli insan olma yolunda
meziyetler kazandırma; fakat esas itibarıyla üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi önder insanlar yetiştirme

gayesi; bu öğütlerin eksenini teşkil etmiştir. Hoca Neş'et'in, devrinde bir Mesnevi şarihi olması bu
öğütlerin tenielinde Mevlana tesirini de ayrıca göstermektedir. Böylece şair, özellikle Mevlana'ya
uzanan irfan geleneğiniçok mükemmel seviyede terkib etmiş ve geleneği, devrinin ihtiyacı olan kalem erbabı

veya vasıflı insan yetiştirmede, yenileyerek kullanmak istemiştir. Çok büyük bir sanatkarlık dehasına

sahip olamayışı bu niyetinin tam anlamıyla tahakkukuna engel teşkil etmiştir, denilebilirse de
"münferid" olarak büyük bir işi başarmış olduğunahükmetmek gerekir.
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