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OZET 
Ebu Bekir Kani Efendi xvın. Yüzyuda yetişmiş Tokatlı 

divan şairlerimi zden birisi olup aynı zamanda yaşadığı 
dönemin e n güçlü mizah şairi olarak da bilinmektedir. Şair, 

baş ta Divan' ı olmak üzere şiirlerinde siyasi ve sosyal yaşam

la ilgili çeşitli gözlemlerini paylaşmakta ve bu tespitlerine 
eleş tire l ya k.laşun1ar getirmektedir. İdari ve askeri yöne
timdeki zafiyetler, sosyal hayattaki adaletsizlikler, çeşitli 

gelenek, gö renek ve dini inanç ve uygulamalara dair 
gözlemlerinde genel itibarıy la eleş tire l bir tuhım içinde 
olmuştu r. Devrini n sosyal yaşarıunı ve bu yaşamın içindeki 
çeşi tli aksiyo nlan gözlemleri doğrultusunda ele alan şair 

e leştire l yaklaşımlannda Nef'i gibi sert, öfkeli ve saldırgan 
olmak yeri ne, mizahi bir üslup kullanarak daha tlırnlı bir 
tavır sergilime eğilimi göstermektedir. Böylelikle şair, ele 
aldığı konularl a ilgili eleştirilerini yaparken aynı zamanda 
belirli çev relerin hedefi olmaktan da uzak kalmayı başara

bilmiştir. Tebliğimizd e şairin şilile ri nde yer verdiği e leştirel 

unsurlara metinlerden hareketle yer verilecektir. 

GIRIŞ 

Tebliğimize konu "XVIII. Yüzyıl Divan 
Edebiyatı şa irl erinden Ebu Bekir Ka ni 
Efendi'n in Şiirlerinde El eştirel Unsurlar"! 
ko nusuna geçmeden önce, genel çerçeve 
içinde şairin haya tıyla ilgili kısa bir habrlat-

mayı yararlı görüyoruz. 
Toka tlı Ebu Bekir Kiıni Efendi'nin hay

abyla ilgili olarak çok aynnblı bilgilere sahip 
değiliz. Gerek şair biyografil eriyle ilgili 
temel başvuru kaynakları arasında sayılan 

şuara tezkirelerinde, gerekse ölümünden 
sonraki çeşitli kaynaklarda Kani ile ilgili ver
ilen bilgilerin birbiriyle paralel olduğu ve 
sınırlı bir çerçeve içinde kaldığı görülmekte
dir' 

Ebu Bekir Kani Efendi 1712 yılında 

Tokat'ta dünyaya gelmiştir' Doğumu ve aile
si ile ilgili kayn aklarda bunun dışında her
hangi bir bilginin yer almadığı. Kani, tahsil 
hayabna Tokat'ta başlamışbr.' lik zamanlar 
der-b e-d er bir yaşam süren şairin, gençlik 
yıllarında nükteli biçimde söylediği şiirlerle 

şöhrete kavuştuğu kaynaklarda ifade 
edilmektedir. 5 

Şöhrete kavuşmaya başladığı gençlik yıl

larında, iç dünyasındaki bunalım ve çalkan
bların devam ettiği bir dönemde, Mevlevi 

1 Bu tebliğde ele alınan konularla i l işk i lend irilen Kani ve şi irle riy le ilgili örnekler konusunda Bkz. : Yazar, ilyas, Kani 
Divanı (inceleme-Metin), Ege Üniversitesi, Sosyal Bi limler Enstitüsü, izmir, 2006. (Yayım lanmamış Doktora Tezi) 
2 Vakanüvis Mehmed Edip Efendi, Tarih-; Edib, istanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar Bölümü, No:3220, vr:116 v.d. ; 
Fatin Efendi, Tezkire-i Hatimetü'l-Eş'ar, istanbul 1271, s.352-353; Şeyhü l islam Arif Hikmet, Mecmuatü't-Teracim, istanbul 
1254, vr. 55ab; Şefkat, Tezkire-i Şefkat, istanbul 1259, vr.59b; Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmani. (Haz.: Nuri Akbayar) 
istanbul 1996. C.III , 5.865 ; Bursal, Mehmed Tahir, Osman i' Müellifleri , istanbul 1333, C.II, 5.392; Muallim Naci. Esami. 
istanbul 1308, 5.261-262; Ebuzziya Tevfik. Nümune-i Edebiyat-, Osmaniye, istanbul 1330, 5.49; Şehabenin Süleyman, 
Tiirih-i Edebiyat-, Osmaniye, istanbul 1328, 5.231-232. 
3 Kani'nin Tokatlı o lduğunu ve orada doğduğunu Muallim Naci, Esami'de kaydetmektedir. (bkz.: Muall im Naci, a.g .e., 
5.261. 
4 Muallim Naci, Esami, istanbul 1308, 5.261. . 
5 Muallim Naci, a.9.8., s.262. 
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şeyhi Abdülahad Dede ile karşılaşan şair, bu 
şeyh e intisap ederek kırk yaşlanna kadar 
Tokat Mevlevihiinesine devam ehniştir' 

Ebfr Bekir Kani Efendi şiirdeki asıl şöhre
tine 1755 yıllnda Hekimoğlu Ali Paşa ile 
tanıştıktan sonra ulaşmış tır. Dönemin 
Trabzon valisi olan Hekimoğlu Ali Paşa, 

sadrazam olarak görevlendirildiğinden 

İstanbul'a dönerken Tokat'a uğrarruş, bura
da Kani tarafından kendisine bir kaside 
sunulmuştur. Kani'nin yetenekli bir genç 
olduğunu fark eden Paşa, onu yamna alarak 
Istanbul'a götürmüştür.' 

Kani Efendi, eğitim düzeyinin artması ve 
devlet terbiyesi alması ıçın Divan-ı 

Hümaylin kaleminde eğitimine devam 
etmiş ve kısa sürede Hi\cegan-ı Dlvan-ı 

Hümaylin payesını alarak devlet 
kademesinde işe başlarruştır' 

Ebfr Bekir Kani, Istanbul'daki yaşamdan 
ve işinden sıkıldığı bir dönemde kendisinin 
Istanbul'a gelmesine vesile olan Ali Paşa 'nın 

Silistre'ye gitmesini de fırsat bilerek onunla 
birlikte önce Silistre'ye daha sonra da 
Paşa 'mn yanından aynlarak Eflak, Rusçuk 
ve ovar bölgelere geçmiştir. Bu bölgelerde 
katiplik yaphğı, dönemle ilgili kaynaklarda 
ifade edilmektedir. Balkanların değişik böl
gelerinde dilediğince bir yaşam süren şili, 

mektuplarımn çoğunu da yine bu dönemde 
kaleme alrruştır' 

Ebfr Bekir Kanl'nin rivayetıere dayalı 

olarak, Bükreş'te geçirdiği yıllarda, içkiye 
mübtela olduğu ve bohem bir yaşam 

sürdüğü de ifade edilmektedir. Kani'ye 
atfedilen ünlü "Kırk yıllık Kaıu olur mu 
yani" sözü de yine bu dönemle ilgili 
rivayetler arasında yer almaktadırW 

Kani, 1755 yılında Istanbul'dan ayrıldık

tan sonra yaşadıklarını Divan'ında yer alan 
132 beyitten müteşekkil Hasb-i Hal'inde 
ayrıntılı olarak kaleme almış, Eflak ve 
Rusçuk gibi gezip dolaştığı beldelerle ilgili 
izlenimlerini bu şiirinde dile getirmiştir:" 

Karn-ı evvelde seyfihalde iken 
Gilh mi/met-gehi dihillda iken (K/39-W' 

Gezdüm Ejlfık haviilisinde 
Sonra nelır-i Tuna yalısmda (K/39-58)" 

Bir yere varmış idiim Ruscuk niim 
Kendü ma'mür aMlisi be-mm (K/39-59) 
Kani'nin gurbet hayah 1782 yılına kadar 

devam etmiştir. Bu tarihte Sadrazam Yeğen 
Mehmed Paşa 'mn davetiyle Istanbul'a dön
müş ve kendisinin divan katipliği görevinde 
bulunmuştıır. Muallim Ni\ci, şairin bu yıl
larıru anlatırken: " ... hiç bir kayd a1hnda 

6 Vakanüvis Mehmed Edip Efendi, a.g.e. , vr.117; Bursalı Mehmed Tahir, a.g.9. , 5.392. 
7 Fatin, a.g.9. , 5.352-353; Muall im Naci, a.g.9. , 261 ; Sırrı Akıneı , "Hekimoğlu Ali Paşa ve Kani Efendi", Hayat-Tarih 
Mecmuası , Ekim 1971 , C.2, S.9, 5.17. 
8 Mehmed Süreyya, a.g.e. , 5.865 
9 Osman Horata, "Son Klasik Dönem", Türk Edebiyatı Tarihi , Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. , istanbul 2006, C.2, 5.474. 
10 Mezkür sözle ilgili kaynaklarda üç farklı rivayetten SÖZ edilmektedir: 1. Ebu Bekir Kani'nin Bükreş'te bulunduğu sıra· 

da bir Romen güzeline aşık olduğu , güzelliği kadar dinine de bağlı olan k ızın Kani'yi Hır istiyanlığa davet ettiği, bunu 
kabul etmezse onunla evlenmeyeceğini söylemesi üzerine Kani'nin günümüzde atasözü olarak kulland ığımız "Kırk yıll ı k 
Kani olur mu Yani" sözünü söylediği ; 2. Şairin sevdiği Romen kız kendisine, içkiye tövbe etmesi şartıyla evlenebileceği· 
ni söylemiş, ancak aşk derdinden dolayı içkiye alışmış ve içmeden duramaz hale gelmiş olan şairin -artık çok geç, ben 
içkisiz yapamam, tövbe kar etmez, k ırk yıllık Kani, olur mu Yani" dediği; 3. K2ıni'nin hiçbir yerde uzun süre kalmad ığ ı 

halde Eflak'ta uzun zaman kalması sebebiyle kendisine irtidat isnat olunduğu , Kani'nin de bu suçlamalar karşısında 
"Kırk yıllık Kani olur mu Yani" sözünü söylediği rivayet edilmektedir. (Bkz. Yazar, a.g.e., s.11 .) 
11 Hasb·i Hal, mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış sosyal yaşama dair tenkidlerin de yapıldığı bir eserdir. 
12 Yazar, a.g.e., 5.304. 
13 Yazar, a.g.e. , 5.309. 
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bulunmak istemeyen Kanı, Sah divan 
kalemine mensubiyyet suretiyle ıstanbul'da, 
gah divan kitabeti hizmetiyle hiiriçde vakit 
geçirdi,"" sözleriyle onun saray adab ve 
teşrifatına uyum sağlayamadığını belirt
mektedir. Kan!, Paşa ile olan senli-benli ilişk
ileri ve Paşa'ya ait bazı sırları ifşa etmesi 
üzerirıe idama mahkum edilmiş, ancak 
Reisü'l-küttab Hayri Efendi'nin araya girme
siyle bu cezadan kurtularak kalebent olarak 
Limni adasına sürgüne gönderilmiştir. " 

Malları müsadere edilerek sürgüne gön
derilen Kan! Efendi'nin, Limni adasındaki 
sürgün yılla rını sıkınh ve yokluk içinde 
geçirdiği bilinmektedir. Bu yıUara ait mektu
plarında, birkaç aydır tütünsüz kalclığından 
nargilesinin gümüş başlığına sarılı duran 
h ortumunun gözüne yılan gibi 
göründüğünden bahsetmesi, şairin yaşadığı 

sıkınhların boyutunu da ortaya koymak
tadır. i' 

Dimemiş kimse ki halün niçedür 
Ac ya/uı'sm burada kac gicedür 

Niçe şehler ki olup zar u zebün 
Bulmamış bir giyecek köhne zıbirn 
(K.39/16-17) 17 

dizelerinde şairin çektiği sıkınhlar dile getir
ilmektedir. 

Kani, Limni adasında sefaletle geçen 
sürgün yıllarının ardından hayahrun son
larına doğru affedilerek İstanbul'a dönmüş 
ve Kasım 1791 yılında vefa t ehniştir. i' 

Hakkında yazılanlar ve söylenenler bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde Kani'nin 
mağrur, makam ve mevki sevdahsı 

olmayan, lakayt, içki ve kaclına düşkün, 

14 Muallim Naci, a.g.e., 5.262. 

hazır cevap, keskin zekalı, kalender-meşrep, 

nüktedan ve rint bir şahsiyet olduğu anlaşıl

maktadır. 

Toplumsal Eleştiri : 

Ebu Bekir Kani, Nabl çizgisinde bir yak
laşım içinde sosyal hayatla ilgili çeşitli 

gözlerrılerini paylaşmakta ve eleştirilerde 

bulunmaktadır. O, devlet idaresinden 
askeriyenin durumuna ve yapılan seferlere, 
sosyal adaletsizlik ve gelir dağılımındaki 

farklılık yüzünden Istanbul sokaklarında 

boy gösteren açlık ve sefalete, payitahttaki 
düğün, ziyafe t gibi eğlence törenlerinden 
çeşitli gelenek, görenek ve din! inanç ve 
uygulamalara dair gözlerrılerinde eleştirel 

bir yaklaşım içinde olmuştur. 
Kani, eleştirilerini halkın içinde kahve

haneler gibi halkın top lu bulunduğu 

mekanlarda değişik sohbe t ortamlarında 

dile getirmiştir. XVI. yüzyılın ortalarından 
itibaren Osmanlı toplum hayahnda görülm
eye başlanan kahvehaneler bu yönüyle 
Kanl'nin de uğradığı mekanlar arasında yer 
a lır : 

Kahveci evvela ikram eyler 
Bir iki kahve de in'ilm eyler (K.39/43)1' 

dizelerinin de yer aldığı Divan'dan 
anlaşıldığı kadarıyla, Kani, halkın içine 
karışmış ve onların gündemindeki konuları, 
onlarla ilgili gözlerrılerini şiirine taşımışhr. 

Ummidümi kesdüm hele halkun kapusından 
Allah kapusı gibi bir açık dere düşdüm 

Cah u şl?l'ef- i dehre gönül bağlamadum hiç 
Ne jikr-i makama/a ne hayr u şere düşdüm 

15 "Kani", Encyciopedie de L'islam , Paris, 1978, Tome IV,s.567-568; Fevziye Abdul lah Tansel, "Kanr', Türk Ansiklopedisi, 
C. XXi, Ankara, 1974, s.204. 
16 Gibb, a.g.e., p.161; Th. Menzel,a.g.m., s.716; Fevziye Abdullah Tansel, a.g.m. , s.204; Ebuzziya Tevfik, a.g.e., s.52. 
17 Vazar, a.g.e., s.305. 
18 Kani'nin ölüm tarihi konusundaki tereddütler için bkz.: Yazar, a.g.e., s .13. 
19 Vazar, a.g.e., s.307. 
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Siiad hamd ki yüz bulmadı benden zen-i dünya 
Ahir didi kendüm gibi bir şevhere düşdüm 
(G.118/7-8) '" 
beyitlerinde şili, Allah kapısı dururken 

insanların başka arayışlara girmesini doğru 
bulmamaktadır. Kimseden herhangi bir 
beklenti içine girmediğini, makam ve mevki 
peşinde koşmadığıru açık biçimde ifade 
eden şair, bu düşüncelerle dönemin sosyal 
yaşarm göz önüne alındığında, haksızlık

ların ve çeşitli usulsüzlüklerin değer olarak 
yükseltilıneye çalışıldığı süreçte tepkisini 
ortaya koymaya çalışrmştır. 

Ehl-i devlet va'd-i bi-incaz ile aldar seni 
Şeyh/er de şimdi dervişane hep esma virür 
(G.48!3),ı 

Safiye söyleme s ırr-ı 'ışki 
Ki yaban ağacı tutmaz aşı (G.221/1) " 

beyitlerinde Kanı, devlet kademelerinde 
çalışan ların yaşamlarında ve iş disiplinleri 
açısından içinde bulundukları durumu da 
ortaya koymaya çalışmaktadır. Şair, devlet 
çalışanlarırun verdikleri sözlerin gereğini 
yerine getirmeyerek vatandaşı aldatmasıru 

e leştiri konusu yaparken, devrin dını 

yapılanmasında tarikatların gelcliği noktayı 

da tenkid etme gereğini duymuştur. 

Tarika tların artık eskisi gibi görevlerini yer
ine getirmem esi, tekkelerde görev yapan 
şeyhlerin dervişleri eğitmek yerin e onlara 
yalnızca isim vermekle yetinmesi, sufilerin 
aşkın sırlarıru tuhna konusundaki yetersiz
likleri şairin tepki gösterdiği hususlar 
arasında sayılabilir : 

Tejahur itmege layık nijiidımuz yokdur 
İziijet-i suhane i'tiyadımuz yokdur 

20 Vazar, a.g .•. , 5.473. 
21 Yazar, a.g .•. , 5.418. 
22 Yazar, a.g .•. , 5.554. 
23 Yazar, a.g .•. , 5.441. 
24 Yazar, a.g .•. , 5.540. 

Arada biz hele şaşduk irade ma/w oldı 

Muriidumuz diyecek bir muriidumuz 
yokdur (G.37/1-2)" 

övünülecek bir tabiata sahip olmayan kim
selerin, yaşadıkları olumsuzluklar karşısın
da şaşmp kalmaları ve bunun sonucunda 
iradelerinin ortadan kalkmasını da şair, 

el eştiri konusu yapmaktadır. 

Kanı, toplumdaki ahlaki çöküntülere 
değinirken halkın şehvet düşkünü 

olmasının izah edilebilecek bir yönü bulun
madığına dikkat çekmiştir : 

Şehvet ol mertebe itmiş ki iMta halkı 

Okınur nüsha mı var ııame-i bfihdaıı aayrı 
(G.204/3)" 

Toplumun şehve t arzusu yla ahlaki 
erozyona uğraması ve bu konuyla ilgili ki ta
pların her yerde alenen bulunması ve okun
ması, şiliin toplumsal manada rahatsızlık 

duyduğu ve eleştirel bir tutum sergilediği 
konular içinde yer almaktadır. 

Kani, eleştirilerini çoğunlukla kasıdele

rindeki farklı söyleyiş lerle yansıtmaya 

çalı şmıştır. Dıvan'da yer alan "Kasıde-i 

Münferice", "Kasıde-i Sadakat" ve "Hasb-i 
H al" man zumeleri üslup ve söyleyiş fark
lılıklarıyla bu açıdan bir takım yeniliklere 
ka pı aralamaktadır. 

Kasıde-i Mürıferice, Map edebiyatında 

yaygın olarak kullanılan bir tür olup özellik
le sıkın tı içinde bulunan insanların 

okuduğu kasidelerdendir. Ibnu 'n-Nahvı'nin 

Kasıde-i Mürıfericesinin Arap, Fars ve Türk 
edebiyatıarında çok sayıda şerh ve ter
cümeleri bulunmaktadır" Kani Dlvaru'nda 
d a mezkur kasıderıin manzum tercüme
sinin yapıldığı görülmektedir" Kasıde, her-

25 Hüseyin Elmalı , pjbnu'n-Nahvi, el-Kasidetu'I-Münferice'si ve Tercümesi". D. E.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi s.vı, izmir 
2002,55.37·56. 
26 Vazar, a.g .• . , 5.221 . 
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hangi bir kişi adına yazılmamış, yalnızca 

sıkınhda olan kişilere öğüt ve nasihat ver
mek amacıyla kaleme alınmışhr. Kanı, 

kasidede muhtevaya da uygun düşen 

hikemi bir üslubu tercih etmiştir: Kasıde-i 
Münferice tercümesinde Kani'nin dile 
getirdiği başlıca konulara dikkat 
edildiğinde; dünyanın kötü ve alçaklığına 
karşılık ebedi alem olan ahiret aleminin 
ulviliği ve yüceliği belirtilerek insanın bu 
dengeleri gözetmesi ve bu doğrultuda yaşa
masının önemi vurgulanmaktadır. Bu alemi 
bir nizam ve intizam içinde yaratan Yüce 
Yaratıcmın hikmet elinin her şeye muktedir 
olduğu, insan için kaza ve kaderden başka 
bir yol bulunmamğı, bu nedenle kaza ve 
kadere nza gösterilmesinin gerekliliği ve 
bunun akıllı kişilerin yapması gereken 
davranış olduğu belirtilmektedir. Arayış 
içinde olan kişiler, kendilerine açılan ilahi 
kapıdan içeri girip rahmet hazinelerine 
kavuşmalımr. Takva yolunda olan kişilere 

cennetin kapıları açıktır. Kur'an'ı yanık dille 
okumak da bu açıdan önemlidir. Çünkü 
yanık dille Kur'an okuyan kişinin sesi, 
dinleyenleri derinden etkilemektedir. 
Kötülük kötülüğü çağrıştırır, isyan eden 
asiler kötü kişilerdir, kötüler kötülerle dost 
olurlar, ... vs gibi mesajların öne çıkarılmğı 
görülmektedir: 

Dünya diyilen alçakda olur 
'UkM diyilen yüce alıcı (K.22/16) 

Çü kazaya ma 'akil işidür 
OL merkeze gir olma çıkıcı (K.22/26) 

" . 
Takva yolma rillıi olana 
Cennet aiia mesken alıcı (K.22/34) 

'İsyanı iden pek çirkin olur 
Bed-hüya odur şöhret virici (K.22/38) 

Kur'an okı yanıu dil ile 
sav/un ola kim te'sir idici (K.22/46) '" 
Hasb-i Hal manzumesi, şairin sosyal 

eleştirilerini yan sıtan önemli manzume
lerinden biridir. Bu manzume üzerinde ilk 
çalışanlardan Sabahattin Küçük, divan 
şiirinin sosyal tenkide açık olduğunu 

metinden hareketle somut olarak ortaya 
koymaktadır'" Mesnevi tarzında yazılmış ve 
132 beyitten oluşan Hasb-i hal 'de iki farklı 
grubun mukayesesinin yapıldığı görülmek
tedir. Bunlardan bininci grupta ilim, irfan, 
doğruluk ve dürüstlük gibi iyi hasletleri 
kendinde toplayarak toplumda bir yere 
gelemeyen ve bunun sonucu sefil ve per
işan durumda olanlar ile diğer tarafta dalka
vuk ve riyakar, liyakatsiz ama buna rağınen 
yıldızı parlayan ve el üstünde tuhılan kim
seler ve bunların durumları ele alınmış br. 

Sonuçta ikinci grupta yer alanların gerçek 
yüzlerinin ortaya konulduğu manzumede 
şaiı; tahkiye Lislubu içinde sistemin 
e leştirisini yapmakta ve sosyal hayatın 

aksayan yörılerine kendi bakış açısından ı şık 
tutmaktamr. Hasb-i hal 'de ele alınan şa hıs
ların tasvirlerinde ise şairin realist bir üslup 
sergilediği görülmektedir. 

Kanı, Hasb-i hill'e yukarıda ifade edilen 
ilk grubun övgüsüyle başlamış ve yaşadığı 
sıkınhları dile getirmiştir: 

, 
Niçe 'akiZleri gördüm mu6tAc 
Serseri pay-ı bürehne gezer ac 

Niçe bin gevher-i zi-kıymetler 
Almağa yetmez anı kudret/er 

Niçe hikmet/ere oldum vilkıf 
, 

Niçe 'ibretlere oldum 'Arif 

Niçe ehl-i dile oldum vilsıl 
• 

27 Yazar, a.g.e. , 5.223-226. . .. . .. _ " . . .... T " k K"I " " A i k 
28 Sabahattin Küçük, -Divan Edebiyatında Sosyal Tenkıd: Ebu Bekır Kanı Efend ı nın Hasbıhalı i ur u turu yı 
Dergisi, 5.262, Şubat 1985, 55.121-128. 

275 



.. . 
"PROF.DR. ABDULKAD IR KARAHAN"IN ANISINA ULUSLARARASI DivAN EDEBiYATı SEMPOZVUMU 

Binde bir kamına buldım vasıl 

Har u hiişak içinde kalmış 

Hikmet-i Hakk anı hiike salmış 

Niçe ra'na gül-i gülzar-ı cemal 
Ki visali göriniir 'akla muhiil 

Hem-dem olmış aııa hazra-ı dimen 
Kimse kaldırmamış anı yerden 
(K.39/7 -13)" 
Şfurin burada ele aldığı muhtaç durumda 

yaşayan kişiler, aslında ehl-i irfiindırlar. 

Onlar "zar u zebfın" olsalar da kalp göz
leriyle bakıldığında mana ülkesinin "şah"ları 
olarak görülmektedir: 

Niçe şehler ki olup zilr u zebün 
Bulmamış bir giyecek köhne zıbün 

Hilliniin olsan eger agahı 
Her biri lilyık taht-ı şahı (K.39/17-18)ıo 

Fakat "devran" ilim, irfan sahibi, doğru-
luk ve dürüstlük gibi meziyetlere sahip bu 
gönül ehli kişilere pek kucak açmamıştır. Bu 
açıdan devrin siyasi ve sosyal yapıları 

arasındaki ilişki Kanı'nin asla tasvip 
etmediği, gayr-ı ahlaki bulduğu ve 
eleştirdiği bir ilişki olarak görülmektedir: 

Lik devriin anı itmiş gümrah 
Mesnedin Ahilra virm iş Allah (K.39/19)'! 
Hasb-i halde, ilk grupta yer alan ların 

ardından boııuk içinde yaşayan, sıkınb çek
meyen, riyakar ve dalkavuk, "dfın-tab" diye 
nitelendirilen kimselerin durumları da 
tasvir edilmiştir. Bu kimseler, zengin fakir 
herkesin itibar gösterınesine, hizmet etme
sine rağmen istiğna göstermeye devam 
etmektedir. Çevresindekilere hakarete 

29 Yazar, a.g.e. , 5.304-305. 
30 Yazar, a.g.e., 5.305. 
31 Yazar, a.g.e., 5.305. 
32 Yazar, a.g.e., 5.306. 
33 Yazar, a.g.e., 5.306-307. 
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varan davraruşlar sergileyen bu kişilere, hiç 
kimse bir şey diyememektedir. Toplum 
nezdinde dokunulmazlığı olduğu düşü
nülen ve üstün görülen bu gruba şair 

dokunrnakta ve onların yer aldığı ilişkilerin 
çirkin yüzünü ifşa etmekte bir sakınca 

görmemektedir: 
Niçe dün tab'-ı mukallid gördüm 
Ki öter tabl-ı neşatı güm güm 

Milye-i servet ü samanı tamam 
Yüzini görmemiş asla illam 

rtibar eyler aııa My u geda 
• 

Ciln ile hıdmetini eyler edA 

Hiç ol riitbeden inmez binmez 
Sögse de kimse ana incinmez 
(K.39/23-26) 32 

Ilk bakışta akıllı ve şerefli kişilerdenmiş 
gibi görünen bu dalkavuk.ların itibarı, aslın
da tamamen yüksek mevkideki kişi lerin 

şerefine ve nüfuzuna dayanduılmaktadu. 

Bu çerçevede gelişen çöküntünün asıl 

nedeni şaire göre, aslında siyasi otoritenin 
zafiyeti olarak değerlendirilmektedir: 

Ba'zı hikmetden olanlar giifil 
A 

Zann iderler am merd-i 'Akil 

Hiili hep kendii keriimiitudur 
Mukteza-yı şeref-i zatfdür 

... 
rtibarı şeref-i nisbetldür 
Viilinün ana olan rağbetidür 
(K.39/31,32,34)" 
Yalnız başlarına kaldıklarında gerçek 

kimliklerine kavuşan bu kimseler, eski 
makam ve itibarıarım kaybetmektedir. Bu 

• 
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durumdaki kişilerin kendilerini kurtarmak 
ve tekrar itibarlı günlerine dönmek için 
kılıktan kılığa girmek, şeref, itibar gibi 
değerleri hiçe saymak, riyilkarlık ve dalka
vukluk yapmak gibi her türlü ahlaksızlığl 
yapabileceklerini şair kendi gözlemleri 
doğrultusunda yansıtmaktadır: 

Bi'z-@Q1-yre salıvirüp saçın 

Uydırup öylelerün bir kaçın 

Eski bir sikke bulup bir hzrka 
Eyler endişeleri biJi ftrka 

İder ol elıl- i larik-i laklid 
İlmege başlar o zikr ü levhid 

Lik lenhfida ne o var ne bu 
Halkı gördük de heman dir Hü Hii 

Şimdi dervişlere yoldaşlık ider 
Tekıjede ba'zı da ferraşlık ider 

Sen luyarsın o zaman esrim 
Ki ne imiş o geçen elvan 

İnlisğbi imiş anun şerefi 
Miiye-i cüd u sehfi vü serefi (K.39/S0-S6)" 

Kanı iki farklı grubun özelliklerini ortaya 
koyduktan sonra bunlarla ilgili kendi hay
ahndan örnekler vermekte ve üç aylık ara 
ile Rusçuk'a yaphğl iki z.iyarette başından 
geçenleri anlatmaktadır. Ozünde toplumun 
belli bir kesiminin eleştirisinin yapıldığl 

Hasb-i ha lde, sembolik olarak verilen şahıs
lar da aslı nda şairin kendisinden başkası 

değildir. Bu anlamda şair, sosyal statüsün
deki değişimi eski ve yeni haliyle 
mukayeseli olarak vermektedir: 

34 Yazar, a.g.e., 5.308. 
35 Yazar. a.g.e., 5.313. 
36 Yazar, a.g.e. , 5.315. 
37 Yazar, a.g .e., 5.497 

Ya'ni derviş kıyllfel degülem 
Şekl- i rahmelde bir Iifeı degülem 

Hey'elüm hey'eI-i Paşalı idi 
Serüm ol dağdağadan hali idi 
Saç u sikke yog idi başumda 
Çin-i nahvel yog idi kaşumda 
(K.39/103-10S)" 

Şair manzumenin sonunda, ele aldığl iki 
gruptan ilkini "tahkiki" yaşamlarıyla ve 
yaşanbJarıyla gerçekçi olan kesim, ikincisini 
"taklldi" yaşamlarıyla ve yaşanhlarıyla 

gerçekçi olmayan, herhangi bir değer 

yargısı bulunmayan, özenti yaşamı benim
seyen kesim olarak değerlendirirken bun
larla ilgili gerçeklerin gizli kalamayacağını , 

bir gün mutlaka her şeyin açık seçik ortaya 
çıkacağlnı ifade etmektedir: 

lde Hakk fikrini anUli le'yid 
Ki iıdi lahkik ile laklid-i bedid (K.39/132)" 

Kani'nin tahammül göstermediği konu-
l ardarı biri de din simsarlığldır. Bu anlamda 
şairin el eştiri oklarına en çok hedef olanlar 
arasında din istismaraları gelmektedir. Dini, 
kendi çıkarları doğrultusunda kullanan, 
ondan yarar sağlayan, bilmiş geçinen 
cahiller ve ham sofular onun şiirlerinde 

sürekli e leştirilen bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır: 

Söz düşse mu'allim geçinür cehle baş egmez 
Safi ki der-i medrese vü meklebi bilmez 
(C.68/2) 

Sorsan ne dir 'aceb şu muvahhid geçenlere 
Tahkik-i mü'min olanlara kafir diyenlere 
(C.ISO/2)" 

Sonuç olarak Kanl'nin, devrin sosyal 
yaşamını ve bu yaşamın içindeki çeşitli 
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aksiyonları gözlemleri doğrultusunda ele 
aldığı ve zaman zaman ciddi eleştirilerde 
bulunduğu görülmektedir. Şair, ortaya koy
duğu eleştirilerde Nef', gibi sert, öfkeli ve 
saldugan olmak yerine, mizalu bir üslup 
çerçevesinde daha ılımlı bir tavır sergileme 
gayreti göstermiştir. Böylelikle şair, el eştirel 

yaklaşun sergilediği durumlarda üslubunu 
belirli bir seviyede tutarak kendi bakış açısı
na göre, eleştirilmesini gerekli gördüğü 
konularda düşüncelerini rahatlıkla dile 
getirebilmiş ve bunu sağlarken belirli kesim
lerin hedefi olmaktan da uzak kalmayı 

başarabilmiştir. Bu sayede devrinin toplum
sal yaşarruyla ilgili önemli tespitlerini şiirine 
malzeme yapan şair, bir taraftan da içinde 
yaşadığı toplumun sosyal yaşamıyla ilgili 
eleştirel tutumunu devam ettirmiştir. 

• 
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