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KASTAMONULU DivAN EDEBiYATı şAiRLERi-

İlyas YAZAR 
D.E. Ü Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir. 

Kültürümüzün temel taşlarından birisini teşkil eden Kastamonu, geçmişten bu yana 
pek çok uygarlığa kucak açmış ve uygarlıkların izlerini asırlar boyu sinesinde 
saklamıştır. Tarihin ilk dönemlerinden beri Etiler, Lidyalılar, Doğu Roma ve Osmanlı 
İmparatorluğu gibi devletler, bu bölgede hakimiyet kunnaya çalışmış, bunun sonucunda 
da bölge tarihi dokusu içerisinde önemli bir kültürel merkez haline gelmiştir. i 

Edebiyatımızın İslam uygarlığı çerçevesinde gelişen ve bugün "Klasik Edebiyat" 
ifadesiyle belirttiğimiz sürecin yansımalarını, geçmişten günümüze kültürel bir köprü 
oluşturan bu şirin Anadolu kentinde bulmak mümkündür. 

Bu yazımızda Kastamonu'nun divan şiirine olan katkılarını incelemeye çalışacağız. 
Osmanlı Devleti'nin önemli sancaklarından birisi olan Kastamonu, kültürel 

i zenginliğini, divan şiirine kazandırdığı sanatçılarla ortaya koymuştur. Bugün geçmişin 
koridorlarını bizlere açan Şuara tezkirelerine ve bu yöndeki eserlere baktığımızda, 
gerek Kastamonu'da, gerekse çeşitli sebeplerle burada yaşamını sürdüren bir hayli 
divan şairinin varlığına tanık oluyoruz. 

Sehi'nin sadece Tali'i, Latifi ve Sun'i'yi Kastamonulu gösterınesine karşılık 

Latifi'nin, övüp bağlandığı şehrinden gösterdiği şairler hayli kalabalıktır.2 Latıfi sonraki 
dönemlerin tezkire yazarlarınca, bu tavrından dolayı yer yer eleştiriIse de, devrine kadar 
Kastamonu' da yetişmiş pek çok şairi edebiyat dünyasına kazandırınakla önemli bir 
görevi yerine getirıniştir. 

Burada zikredeceğimiz şairlerin ortak yönü şiirle ilgilenmeleridir. Bununla birlikte 
toplumsal yapıdaki konumlarına baktığımızda kadı, şeyhülislam, alim, müderris, müfii, 
nişaneı, kazasker, müneceim, naib, sipahi, katip, nakkaş, kethüda gibi çeşitli meslek 
erbabından kimseler olduğu görülmektedir.3 

Kastamonu'da doğup yetişmiş, görevleri gereği burada yaşamış, ya da yaşamlarının 
büyük bir bölümünü burada geçirıniş, sonuçta Kastamonu/u olarak adlandırabileceğimiz 
divan şairlerinden tespit edebildiklerimizi alfabetik sırayla açıklamak istiyoruz: 

A.A" " 

AFITABI: Doğum yerini Sehi Tosya, Aşık Çelebi, Hasan Çelebi ve Riyazi Merzifon, , 
Latifi ve Ali ise Amasya olarak vennektedirler. II.Bayezid Amasya'da şehzade iken 
musahibi olmuş, şehzade Ahmed'in de hizmetinde bulunmuştur. Tasavvufa yönelmiş ve 
Amasya'da vefat etmiştir.4 Latifi'ye göre renkli ve güzel şiirleri bulunmaktadır5 : 

* 
1 

2 

3 

-i 

Patikalar, Y:2, S.8, (Mart-Nisan 2001) 
Yazar, İlyas, "Osmanlının Kültür Şehirlerinden Kastamonu 'da Yetişmiş Bir Şair: Ömer 
Fuadi", Faiklar Edebiyat Dergisi, C. V, S.20, 1999/4, s.l13. 
Tolasa, Harun, Sehi, Latifi, Aşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. yy 'da Edebiyat Araştırma ve 
Eleştirisi, İzmir, 1983, s25. 
Talasa, Harun, a.g. e., s.52. 
İpekten Haluk, İsen Mustafa, Karabuy Turgut, Okçu N., Topariz R., Tezkirelere Göre Divan 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü (DEİS), Ankara, 1988, s.12. 
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• 

Matla: Yine diş yarası var sib-i zenahdanında 
Yine şeflalü yemişler gibi bostanında 

Diğer: Dilde kim suz ola ney gibi nefesden bilinir 
Hanenin şenliği içindeki sesten bilinir 

İlyas YAZAR 

~ 

ANDELİBİ: Kastamonuludur. Hasan Çelebi ve Aşık Çelebi daha belirsiz bir ifade' 
ile Anadoludan olduğunu söylemekle yetinir. İstanbulda imamlık yapmıştır. Sesinin 
güzelliğinden dolayı Bülbül Hasan sanıyla tanınmış ve bu yüzden de Andelibi mahlasını 
kullanmıştır. Kaynaklar şiirlerinin değersizliği konusunda birleşmektedirler.6 

~ 

ARiF: Babası tanınmış kadılardan Kastamonulu Salim Efendi'dir. Reisü'l-küttab Arif 
Efendi sanıyla tanındi. Üçüncü defa nişancılık görevinden azledildikten sonra 1817' de öldü. 
Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazan şairin bir de divanı bulunmaktadır.? 

MaWi: İnayet her kime yüz tutsa isyanı nikdb olmaz 
Güneş doğdukda zira perde-i zulmet hicab olmaz.8 

• 

ARİF MEHMED EFENDİ: Kastamonu'da doğmuş, sonrada Hoca Neş'et Efendi'ye 
intisab etmiş ve İdris Ağa'nın katibi olmuştur. Hacegan rütbesine ulaşmış, divan 
tezkireciliği, padişah kethüdalığı, Yuguf Ziya Paşa sadaretinde ruz-name hocalığı ve 
çavuşbaşılık yapmış, nişancı olmuştur. 

BEyANİ: Kastamonu'da doğan şair hayatını katiplik yaparak geçirdi.Hat sanatında 
tanınmış olan şair, Yavuz Sultan Selim devrinde ölmüştür. Şiirlerinde cinas sanatını bol 
ve ustalıkla kullanmıştır. Latifelerinde hatır göze olup, çirkinlik ve mizaha kaçmamıştır. 
Son derece yetenekli ve olgun bir genç olarak tanınmıştır. LO 

MaWi: Dedim yolunda can versem heyafet 
Geçer mi ininnete dedi ne minnet 

CAMİ: Kastamonu'da doğdu. Gezgin bir derviş olarak pek çok diyar gezdi. İran'a 
giderek Molla Cami ile görüştü ve bir süre onun hizmetinde bulundu. Çok az konuşması 
ve halktan uzak yaşaması, mescit ve imaretlerde yatıp kalkması ile dikkat çekmiştir. 
Hasan Çelebi şiirlerini değersiz bulmaktadır. 11 

Matla: Nice bir nefse uyup bu sege segbdnlık edem 
Yeridir fakr ufena mülküne sultanlık edem12 

DAİ: Kastamonu'da doğan şair, cami görevlisi olarak çalışmıştır. Fatih döneminde 
yaşamış ve İstanbul'un fethinde bulunmuştur. Şiirlerinde ilk dönem şairlerin yolunu 
izlemiştir. Duahanların okuduğu duaların çoğu onun eseridir. Matlalarının çoğunda ya 
iham ya da cinas sanatını kullanmıştır. 13 

5 

6 

7 

8 

9 

Matla: Darb-ı ahım o kadar sil/eledi ty mah göğü 
Haşre dek döner ise gitmeye bir zerre göğü 

İsen,Mustafa, Latfjf Tezkiresi, Ankara, 1990, s.87. 
DEİS, s.33. 
DEİS, s.36. 
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri (OM), İstanbul, 1972, C2, s.30. 
DEİS, s.40. 

LO İsen, Mustafa, a.g. e., s.134-135. 
/i . 

DE/S, s.82. 
12 Isen, Mustafa, a.g.e., s.142. 
13 Isen, Mustafa, a.g.e., s.152. 
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DİLİRİ: Kastamonu sancağında yetişmiş bir sipahidir. Kanuni devri şairlerinden 
olup mertliği ve cesurluğu ile tanınmıştır. Sipahi edası taşıyan gazelleri ve yiğitçe 
söylenmiş pek çok şiiri bulunmaktadır. 14 

Matla: Arsa-i aşk ty gönül merdaneler mtydanıdır 
Kelleler topu o meydanın kılıç çevganıdır 

FAHİR: Kastamonu'da doğdu. Asıl adı Ahmet'tir. Öğrenimini tamamladıktan sonra 
müderrislik yaptı. Ramiz'in tespitlerine göre döneminde şiir ve inşasıyla tanınmıştır. IS 

FERİDE HANıM: Baharzade kerimesi Kastamonulu olup 1837 de doğmuştur. 
Babasında arapça ve Farsça dersleri almış, hat sanatıyla uğraşmıştır. İcazet aldıktan 
sonra 8-ıo kadar Kur'an ve bir o kadar da Muhammediye yazmıştır. 16 yaşında 
Kastamonulu Ali Arif Efendi ile evlenmiş, eşinin rahatsızlanarak dört yıl sonra 
ölümüyle kendini okumaya ve ilmi çalışmalara adamıştır.l903 yılında 68 yaşındayken 
Kastamonu'da ölmüştür. 16 

Matla: Fikr idüp baht-ı siyahım kati yandım bu gece 
Cevr-i dil-dar ile canımdan usandım bu gece 

DERVİş AHMED: Derviş Ahmed ya da Ahmed el-Garbi mahlasıyla şiirler yazmış 
olup Tosyalı olduğu rivayet edilmektedir. 12.yy.da yaşadığı divanındaki bazı kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. 16 yaşında taundan vefat eden oğlu için hece ve aruzIa mersiyeler 
yawııştır. Bu mersiyelerden eşinin oğlundan önce öldüğü, bir kızıyla bir oğlunun 
kaldığını ve sıkıntı içinde yaşadıklarını anlıyoruz. Baki ve Nabi'nin birer gazelini 
tahmis etmiş olan bu şairin aruzIa yazdığı şiirler oldukça başarılıdır. l ? 

İZZET EFENDİ: Tosyalı, marifet sahibi bir zatiır. Eğitimini İstanbul'da almış, 
~ 

şehzadelere hat sanatı hocalığı yapmıştır. Arifane ve mutasavvıfane şiirleri 

bulunmaktadır. Hüner ve zerafet sahibi bir kişi olan şair; neyzenlikle de tanınmıştır. 
Avamil Mu'ribi ve Keşfii'l-İrab gibi eserleri de bulunan şair, musiki sanatında "tarz-ı 
cedfd' adlı bir makamın da mucididir. Aynı makarnın peşrevi de kendisinindir. ıs 

Matla: İzzeta dem de geçer gam da geçer alem de 
Vaktini hoş geçirip şöylece eğlenmelidir 

Diğer: Terk tyle masivayı gözet sırr-ı vahdeti 
Benlik hayalin eyleme zinhar sen sen ol 

FERRUHI: Kanuni döneminde yaşayan Ferruhi, Kastamonu'da doğdu. Halinden 
memnun, güleç yüzlü bir mizaca sahip olan şair, görınüş geçirmiş, feleğin sillesini 
yemiş, laubali, tuhaf bir kişiliğe sahipti. Halk arasında tanınmış bazı matla ve kıtaları 
bulunmaktadır. ı9 

Matla: Alemin çün güzeran üzre durur ayş-ı demi 
Beni mesrur u melUl etmeye zevk uelemi 

!4 İsen, Mustafa, a.g. e., s.154. 
15 DEİS, S.121. 
16 OM, C2, s.124-125. 
17 OM, C2, S.133. 
18 OM, C2, s.185-186. 
19 DEİS, s.141; İsen, Mustafa, a.g.e., s.173. 
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" '" . .. ., 
FUADI: 1560 yılında Kastamonu'da doğmuştur. Asıl adı Omer olduğu için Omer 

Fuadi olarak da bilinmektedir. Şiirlerinde Fuddi mahlasını kullanmıştır. Şeyh Şa'ban-ı 
Veli'nin müntesiplerinden Himmet Dede'nin oğludur. Çocukluk yıllarını Şa'ban-ı 

VeJ:i'nin sohbetlerine katılarak geçirıniştir. İlk tahsilini Kur'an mektebinde yaptıktan 
sonra medreseye devam etmiş, Arapça ve Farsça'yı bu dillerde ilmi, edebi ve tasavvufi 
eserler verecek düzeyde öğrenmiştir. 

Önceleri müfti müsevvitliği yaptıktan sonra Abdülbaki Efendi'ye intisap etmiş, onun 
vefatıyla da seyr u sülfıkunu Muhiddin Efendi'den tamamlamıştır. On yedi yıllık 

müridlik hayatının sonunda Şa'baniyye tekkesine şeyh olmuştur. Bu süreçte pek çok 
hizmetlerde bulunan şair 1636 yılında vefat etmiştir. 

Sanatında öğretici unsurları ön planda tutan Fuadı, nazım ve nesir otuza yakın esere imza 
atmıştır. Şa'baniliğin tanınmasında çok önemli bir yeri olan sanatçı, aşıkane söylediği 

şiirleriyle de devrinde ses getinniştir. Eserlerinde daha çok mutasavvıf kimliğini ön plana 
çıkaran sanatçı, Kaside-i Pendiyye gibi şiirlerinde, devrin aksaklıklarını, bozulan ve yozlaşan 
yönleri, sebep-sonuç ilişkisi içinde sorgulamakta herhangi bir sakınca göımemiştir. 

Halvetilik içinde yetişip yoğrulan FuMi'nin şiirlerindeki en önemli yapı tasavvufi 
söyleme dayanmaktadır. O, hayal unsurlarından çok reel dünyadan aldığı kesitlerle 
meramını anlatma yoluna gitmiş, bunda başarılı da olmuştur. Şiirlerindeki akıcı söyleyiş 
bizlere, asır/arın gerisindeki Yunus'u çağrıştıracak derecededir. Bu türden beğendiği 
şiirleri, eserlerinin çoğunda yer almaktadır. 20 

Matla: Gitti cisminı geldi bir can yerine 
Gitti canım geldi canan yerine 

Diğer: Müra basma seni mal'an ısmI' 
Körpe incitme ki arslan ısmI' 
Kıblenin ehlini tekfir etme 
Ka 'be hakkı seni kaplan ısmI' 
Gülü bülbülden ayırma zinhar 
Elini har-ı gülistan Isırır21 

. . " " 
FUNUNI: Kastamonu'da doğan şair, başkalarına ait şiirleri çalmakla tanındı. 

Kendisine ait mesnevilerin de olduğu bilinmektedir.22 
. 

'" A. • 

HAKI: Kastamonu'da doğdu. Ilk dönem Osmanlı şairlerindendir. Çandarlı ısmail 
Bey döneminde yaşadı. Divanı halk arasında meşhurdur.23 

" " .. 
HALIMI: Kastamonu'da doğup yetişen şairlerdendir. Oğrenimini bitirdikten ya da 

yanda bıraktıktan sonra İran'a gider. Dönüşünde Trabzon valisi olan Yavuz Sultan 
Selim'in musahibi ve hocası olur. Padişahla birlikte Mısır seferine katılır. Şam'da ölen 
şairin cenazesinde Yavuz Sultan Selim bizzat hazır bulunur. Hoş sohbet, Arap ve Fars 
edebiyatlarını iyi bilen Haıımi, muamma çözmede ustaydı. Nazik gazelleri ve güzel 
şiirleri bulunan şair, şiirlerini kimseye göstenneyip sakladığından dolayı şair olarak 
devrinde pek tanınmamıştır.24 

20 Yazar,İ~vas, Ömer Fuadi, Hayatı. Eserleri, Edebı Kişiliği ve Bülbüliyyesinin Metni, İzmir 1999, 
182s. (Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) 

21 Yazar,İ~yas, Ömer Fuadı, Hayatı, Eserleri, Edebı Kişiliği ve Bülbüliyyesinin Metni, s.28.32. 
22 DEİS, s.153. 
23 DEİS, s.171. 

2~ DEİS, s.l77; İsen, Mustafa. a.g.e., s.207. 
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Matla: OL mihr-i ruh ki halkı yakan hüsnü tabdır 
Germ olmasın mı yer yüzünün ajitabıdır 
~ 
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HAMDI: Kastamonu'da doğan şair, fakih, bilge ve dindar kişiler zümresindendir. 
Latifi'nin dedesidir. Fatih dönemi şairlerindendir. Zamanında çok tanınıp okunmuş ama 
sonradan unutulmuştur. Şiirleriyle tanına ilk Hamdi budur. Çok sayıda kaside ve gazeli 
ile mürettep divanı vardır. 25 

Matla: Pertevinden yüzüne kimse nigah eyleyemez 
Nazara ol eseri mihr ile mah eyleyemez 

~ ~ 

HARIRI: Kastamonu'da doğdu. Dönemin önde gelenlerinden ve söz sultanlarının da en 
önemlilerindendir. İyi bir inşa ustası, tarih düşürücü ve sanatın her alanında mükemmel ve 
iyi yetişmiş biridir. Zor muammaıarın çözülmesinde, Arapça ve Farsça karınaşık, 

anlaşılması güç muhayyel beyitlerin anlaşılmasında büyük maharet sahibidir. Kanuni'nin 
fetihlerini de yazan Harifi'nin gazel söylemede pek o kadar mahareti ve yeteneği yoktU?6 

~ 

HASIB: Kastamonu'da doğmuş ve Hüseyin Ferdi adlı bir şair tarafından 

yetiştirilmiştir. Divan katibi, Mısır muhasebecisi ve Baltacı Mehmed Paşa'nın vezirliği 
sırasında baş mukataacı oldu. Ali Paşa'nın Petervaradin sonucunu önceden fal yoluyla 
söylediği için Bozcaada'da hapsedildi. Söylediklerinin çıkınası üzerine serbest bırakılıp 
görev verildi. Mora defterdarı iken öldü.27 Görevinden alınıp yerine Ördek İsmail 
Efendi getirilince, vezir Ali Paşa'ya kızgınlığının ifadesi olan sert bir kaside yazmıştır. 
Aşağıdaki beyit bu kasideden alınınıştır: 28 

Beni kaz avlayup Ördek Efendi yerime geçmiş 
Gönül şir-pençe-i şahin ki gam da bestedir hala 
. ~ 

IZZI: Kastamonuludur. Asıl adı Numan olup Şeyh Abdülaziz-zade Efendi'nin 
oğludur. Medine'ye gitmiş ve orada otuz yaşlarındayken ölmüştür.29 

" A '" '" 

KIY ASI: Kastamonu'da doğmuş olup Aşık Çelebi, Hasan Çelebi ve Ali'ye göre asıl 
adı Kıyas, Riyazi'ye göre ise İbrahim'dir. İstanbul'da öğrenimine başlamışsa da 
tamamlayamamıştır. Önce sipahi olan Kıyasi, Saçlı Emir'in ölümünden sonra mülazım 
olmuştur. Naiblik, müderrislik ve kadılık görevlerinde de bulunınuş olup çeşitli şiirleri 
bulunmaktadır. 30 

Matl§': Hakin gubdrıyım senin ey gonca-leb nigar 
Anma beni ki hatırına gelmeye gubar 

, , 
LATIFI: 1490 yılında kendi ifadesiyle "cennete benzeyen yöre" olarak tasvir ettiği 

Kastamonu'da doğdu. Asıl adı Abdüllatif olduğu için Latifi mahlasını kullanınıştır. 
Öğrenimini gördükten sonra katip ve muhasip olmuş, bazı imaretlerde görev yapmıştır. 
III.Murad devri başlarında Mısır'da ölmüştür. 

25 DEİS, s.180; İsen, Mustafa, a.g. e., s.209 
26 İsen, Mustafa, a.g.e., S.217-218. 
27 DE/S, s.187 

28 Yücelen, Hilmi, Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış ve Mdliyeci Şairler Antala}isi, İstanbul, 
1973, s.229. 

29 DEİS, s.236. 

30 DEİs, s.254; İsen, Mustafa, a.g.e., s.276. 
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Latifi Anadolu sahasında ikinci örnek olan şairler tezkiresini yazmıştır. Bu eser, 
türürnün en başarılı örneklerinden birisi olarak görülmektedir. Tezkiresinde kendine de 
yer vermiş, şiir ve şair hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Latifl'nin bunların dışında 
divanı ve çeşitli eserleri de bulunmaktadır.31 

Beyt: Gele bir dem dala toprak dehanım 
çürüye sebzeler gibi !isanım 

1'\ .'A 

LAYlHI: Kastamonu'da doğmuş ve öğrenimini tamamlayarak danışmend olmuştur. 
Ticaret hayatına atılmış ve gemiyle Hindistan'agiderken boğularak ölmüştür. 32 

, 
MAHVI: Kastamonu'da doğan Mahvi, köylü olmasına rağmen iyi bir öğrenim 

görerek kendisini yetiştirmiştir. Mülazım zümresinden olup oğlu ile karşılıklı şiir 

söyleşirdi. Aşıkane söylediği şiirleriyle tanınmıştır. 33 

MUSTAFA: Tosya'da doğmuştur. Küçük Mustafa Efendi sanıyla tanınmıştır. 

Doğduğu şehrin adı Tusiyye'den geldiği için bazı şiirlerinde Tüsi mahlasını 

kullanmıştır. Arapzade Efendi'den mülazım olan Mustafa, Semaniye medresesinde de 
müderrislik görevinde bulunmuştur. Dönemin tanınmış şairlerindendir. Enteresan ve az 
görülen ilmi olayları ve acayip latifeleri bir kitapta toplamıştır.34 

MUSTAFA ÇELEBİ: Tosyalı olup alim ve şair bir zattır. "Ahlaku's-SaItana" adında 
ahlaki bir eseri, "Selciye" manzunıesi ve bazı şiirleri vardır. 1595'te vefat etmiş olup 
İstanbul' daki Kurşunlu türbede medfun bulunmaktadır. Şiirlerinde Tüsi mahlasını 
kullanmıştır.35 

Matla: Ser-i kuyunda olursa no 'la eşkim sail 
Su gibi ol bUy-ı servalçağa oldu mail 

1'\ A •• 

NADI: Kastamonu'da doğmuştur. Oğrenimini tamamladıktan sonra katip olarak 
çalışmış, IILAhmed'in sadrazamı Arabacı Ali Paşa'ya baş tezkireci olarak tayin 
edilmiştir. Zamanla defterdarlık, Kahire'de bazı vezirlere divan efendisi, rikap 
kaymakamı, Mehmet Paşa'ya tezkireci ve Basra valisi Ahmet Paşa'ya kethüda olarak 
görev yaptı. 1622 yılında Basra'da yaşamını yitirdi?6 

Matla: Ey perf gülçfn-i Mğ-ı vuslatın kimdir acep 
Bf-tekellüf naili cemiyyetin kimdir acep 

, , 
NEŞATI: Kastamonu'dan yetişen tımar sahibi şairlerden biridir. Emsalleri arasında 

parmakla gösterilen şairlerden birisidir. Sanatın çeşitIi dallarında ehildir. Beğenilen çok 
sayıda gazel, kaside ve şiirleri bulunmaktadır.37 

Mat1a: Şevk-i la 'linle dide kan ağlar 
Mey içip kati mest olan ağlar 

3/ DEİS, s.261; İsen, Mustafa, a.g. e., s.283-290. 
32 DEİS, S.262. 
33 DEİS, s.272. 

34 DEİS, s.304. 
35 OM, C.2, s.225. 

36 DEİS, s.3l2; Yücelen, Hilmi, Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyed Şairler 
Antolojisi, s.22l-222. 

37 İsen, Mustafa, a.g.e., s.341. 
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NİHANI: Kastamonu'da doğan NiMni kadılık görevinde bulunmuş ve gördüğü bir 
rüya üzerine bu görevinden ayrılmıştır. Mükemmel bir divan sahibi olan şair, Kanuni 
dönemi şairlerindendir. Şiirlerinde mutasavvıf yönü belirgin olarak göze çarpmaktadır. 
Aşağıdaki beyitler onun şiirlerindendir:38 

SUfilik tdc ile aM oldu 
Hayfkim marifd heM oldu 

Ddniş üfazlı ehl-i ilm olanın 
Kaba dülbend ile kaM oldu 

Ümerd kapısında anın için 
Ulemd abd-ı müştera oldu 

NURI: Kastamonulu olup kadılar zümresindendir. Eyüp'teki Darü'l-hadise ilk defa 
müderris olan Arap Çelebi'nin babasıdır. Fatih devrinde yaşamış ve üç dilde şiir 
söylemiştir. Eserleri ve şiirleri zamanla unutulmuştur. 39 

Mat1a: Niceleri bu menzili cdy-ı ikdmet sandılar 
İşbu hdristdn-ı dehri Mğ-ı cennet sandılar 

RATİp: Tosya'da doğmuş olup, asıl adı Seyyid Ebu Bekir Efendi'dir. Öğrenim 
görüp katip olmuş ve hacegan sınıfına katılmıştır. Hayatının sonlarına doğru Rodos'a 
sürgün edilen şair orada 1800 yılında ölmüştür. Nakşıbendi tarikatına mensup olan 
Ratib'in divanı bulunmaktadır.40 

. 

SA'Dİ ÇELEBİ: Kastamonu'da doğmuş, iyi bir öğrenim görerek Samsunizade 
Mehmed Efendi'den mülazım, müderris ve kadı olmuştur. Salın müderrisIiğinden 
İstanbul kadılığına ve oradan da şeyhülislamlığa yükselmiştir. Beyzavi tefsirine ve 
Hidaye'ye şerh yazmış, şiirle ilgilenmiştir. Devrindeki yakınmaları dile getiren şu gazel 
onun inci saçan şiirlerindendir:41 

Gazel: Aleme doldu meserret lik ben şdd olmadım 
Ah kim ben bende bir dem gamdan dzad olmadım 
Ben nice alam arus-ı baht u devletten murad 
İki kadı askerin birine damad olmadım 
Ömrümü kes b-i fezdilde abes harc eyledim 
Cehl ile ünvdn bulup dlemde dil-şdd olmadım 

Mat1fı: Sanma bu devri fdzı! u kdmil zamanıdır 
Öldü cihanda fazı işi cdhil zamanıdır 

SENAyı: Kastamonu'da doğdu. II.Mehmed döneminde camide na't-hfin görevini 
yaptığından "Senayi" mahlasını almıştır. İyi bir lügatçi, Farsçacı ve güzel şarkı söyleyen 
biriydi. Şiir alanında ise fazla yetenekli değildi.42 

Mat1a: Haddine benzemeyeydi güle kem derler idi 
Zülfüne benzemese sünbüle kem derler idi 

SIDKİ: Tosya'da doğan Sıdki'nin asıl adı Mustafa Paşa'dır. Önce divanda katiplik 
yapan şair, sonra sırasıyla tezkireci, reisü'l-küttap ve nişancı olarak çalışmıştır.43 

38 DEİS, s.342; İsen, Mustafa, a.g. e., s.347. 
39 DEİs, s.350; İsen, Mustafa, a.g.e., S.364. 
40 DEİS, s.371. 
4/ DEİS, s.405; İsen, Mustafa, a.g.e., s.39l-392. 
42 DEİS, s.437; İsen, Mustafa, a.g.e., s.409. 
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A 

SUN'I: Kastamonu'da doğan şair Necati'nin öğrencilerinden olduğu için Necati Sun'isi 
diye tanınmıştır. II.Bayezid'in şehzadelerinden Sultan Mahmud'un divan katibi onun , 
ölümünden sonra da oğlu Sultan Orhan'a nişancı olmuştur. Kaside ve matlaları güzelolan 
şairin pek çok şiiri bulunmaktadır. Ama eserleri ziyan olduğu için pek tanınmamıştır.44 

Matlii: Niçin gider gözümden kaddi hayali anın 
Yerinde su mu çıktı o serv-i dil-sifanın 

Gazel: Ey dost çünki gördü cemalin ayan uyun 

A A 

Şerh eylemekıe oldu anı bu zeban zeMin 
Ins ü peri n 'olur ki bu hüsn ü bu lutf ile 
Görse cemalini ola hür-i cinan cünün 

Incinme cevr-i dehr-i cefa-pişeden gönül 
Dunan bülend olur dahiferzanegan nigun 

ŞANI: Kastamonulu bilgin şairlerden tanınmış biridir. Kemalpaşazade'den mülazım 
olmuştur. Bağdat seferine katılmış ve canını Kasr-i Şirin'de vermiştir. Nükteci bir 
mizaca sahip olan şairin şiirlerinde de bu özellik gözlenmektedir. Şirin'in hikayesini 
nazmettiği Ferhatname adlı bir esri bulunmaktadır.4s 

Gazel: Ey felek meylin eğer cahil ü nadana ise 
Ben dahi ta o kadar kamil ü dana değilim 

A 

Bana bu cevr nedir sahib-i il/an sanıp 
Ehl-ifazl anladın ise beni hôşa değilim 

Echel-i dün u deniyim bana da bir nazar et 
Gayriden humk u belahette de edna değilim 

Imtihan eyle beni cehl ile gelsin cehele 
Ki gabôvette bugün kimseye hemta değilim 

Mansıb olmak nic 'olur göstereyim cühhale 
Cehl ile şimdi hele dahi tüvana değilim 

ŞA VUR: Bu da Kastamonu'dan ve kadı şairler grubundandır. Necati'nin öğrencisi 
olup müderrislik ve kadııık görevlerinde bulunmuştur. Kanuni döneminde ölmüştür. Şiir 
ve musikide ustadır. Şiirleri Necati tarzındadır. Gazel müfretleri de bulunmaktadır: 

Matlii: Gözlük tutarım görmeyeli rüy-ı nigarı 
Dört oldu gözüm yol gözedir görmeye yarı 

Diğer: Dolup gül yüzlü dilberlerle meclis döndü gülzara 
Güle yer yok m eğer yapıştıram penbeyle divara 

Şavur'un her ne kadar mizacı, sağlığı ve huyu yerli yerinde ise de ayakları biraz yere 
eğri basmaktaydı,yani topaldı. Kastamonu'nun Araç ilçesine kadı olduğu zaman Talii 
şaka yoluyla şu beyiti söylemiştir: 

Beyt: Şôvur-ı a 'rec kim bugün akza 'l-kuzat olmak diler 
Bin yıl ki tahsil eyleye Araç anın mi 'racıdır 

Şiivur ise bunu şöyle cevaplamaktadır: 
Ta 'n eyler imiş bana ayaksız diyu cahil 
Nola ayagım yağ ise her fende elim var 46 

nDEİS, .1'.443. 

·U DEİS, s.454; İsen, Mustafa, a.g.e., ,1'.418-419. 
~5 

DEiS, .1'.467; İsen, Mustafa, a.g.e., s.430-431. 
~r. DEiS, ,1'.469; İsen, Mustafa, a.g.e., s.432-433. 
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ŞEMSI: Kastamonu'da doğan Şemsı, Cenderecizade olarak tanımıştır. Muhiddin 
Şemsı Efendi olarak da bilinmektedir. Meşhur sadrazam Hayrettin Paşa ahfiidındandır. 
Gençliğinde ticaret için İran'a gitmiş, dönüşünde ise Fatih ve Bayezid'e defterdar 
olmuştur. Üç dilde şiirleri olan Şemsı, 1492 yılında İstanbul'da vefat etmiş ve 
Süleymaniye türbesi kabristanma defnedilmiştir.47 

Matiii: Var iken gülzar-ı hiisniin gülsitana bakmazam 
Mihr-i ruhsarııı dururken asumana bakmazam 

Gazel: Güzelden ıl/nu lan budur safa pehlı1ya sarmaktır 
Güzellik olmadan zayi' seza pehluya sarmaktır 

Mariz-i aşka çün verdi tabib-i leblerin şerbet 
Velf kanun-ı hikmette şifd pehlüya sarmaktır 

Ne hoş hıfz eylemiş Şemsi kelamutlah i sadr-ı yôr 
Anın gibi güzel sadr-ı revô pehlüya sarmak!ır 

A 

ŞEMSI: Kastamonulu kadı şairlerdendir. Molla Şemsı-i Edvarı olarak tanınan Şemsı, 
Necati'nin takipçilerindendir. Özeııikle musiki konusunda eser ve beste sahibidir.48 

Matiii: Atma tlr-i gamzeni peykcin-ı dildenjeng alır 
İşidicek hem yaşım bu macerôyı renk alır 

A 

ŞEMSI: Kastamonu'da doğdu. Camide na't okumakla görevli bir zat idi. Kanuni 
döneminin ilk zamanlarmda ölmüştür. Musiki ilminin ustası ve eşsiz bir besteciydi. Şiir 
ve muamma çözmede de yetenekliydi.49 

Matlii: Vermesin hatt-ı ruhun ôyine-i kalbe keder 
OL guban koma mil' 'at-ı izôrında gider 
" . 

ŞEYDA: Riyazi Kastamonu'da, Ahdi Rumeli'de, diğer kaynaklarda ise ıstanbul'da 
" doğduğu ileri sürülmektedir. Manisa'da oturdu. Aşık Çelebi'nin has öğrencisi ve katibi 

" olduğu için Aşık Çelebi Şeydası olarak tanındı. Şeyhı Efendi'den mülazım oldu. Kanuni 
dönemi şairlerindendir. Çok şiir yazmış olan Şeyda, divan sahibidir.sD 

A .A 

TALII: Kastamonu'dandır. Şiir alanında söz sultanı ve herkesin beğendiği bir kimsedir. 
Latlfi, Necati'ye denk bir şair olarak göstermektedir. Şiirlerinde atasözü ve deyimleri kafiye 
yapmış ve o güne kadar kuııanılmayan redit1eri kullanmıştır. Şiirlerinde tercüme, çalıntı, 

alıntı ve tazmin yoktur. Sultan Selim devrinde İstanbul'da yeniçeri katibi olmuştur. s i 

Matlii: Akl durmaz gece gündüz let urur beynimize 
Ki kudüret bıraka aşk ile môbeynimize 

•• " 1\ 

TURABI: Kastamonu'da doğan şair, Şeyhi'nin muasırlarındandır. Çeşitli konularda 
kendini yetiştirdikten sonra tasavvufa yönelmiştir. Hadis ve tefsirle uğraşmış, vaizlik 
yapmıştır. Mezarlıklarda yatıp kalkan şair, tekke duvarlarına yazılar yazmıştır. Sehl, Sultan 
Cem'e hoca olduğunu ve hazineden maaş aldığını söyler. Şiirleri didaktik ve tasavvufidir.s2 

~7 DEİS, s.475; İsen, Mustafa, a.g.e., s.437; Yücelen, Hilmi, Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış 
ve Maliyeci Saü-Ier Antolojisi, s.67. 

~8 İsen, Mustafa, a.g. e., s.438-439. 

~9 DEİS, .1'.475; İsen, Mustafa, a.g.e., .1'.440-441. 
50 DEİS, .1'.481. 
51 İsen, Mustafa, a.g.e., S.458-459. 
52 DEİS, ,1'.508; İsen, Mustafa, a.g.e., s.464-465. 
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Matlfi: Var mıdır bir sır Hudddan anda ki sır olmaya 
Kdjir ü mü 'minde ey dil görme bir şahsı tehi 

İlyas YAZAR 

A A 

ZAIFI: Kastamonu'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Çelebi olup Hocazade sanıyla 
A 

tanınmıştır. Danışmentliği sırasında üne kavuşmuştur. Alim şairlerden biri olup, ilmi 
çalışmalarını bırakıp Nakşıbendi tarikatınagirmiştir. 53 

Matlfi: Cdn u dil vaslından özge bir temennd bulmadı 
Dide diddrından özge bir temdşd bulmadı 

ZEYNEP: Kastamonu yöresinde yetişmiş, kadınlar arasında az rastlanan meşhur 
biridir. Son derece yetenekli bir yapıya sahipti. Farsça ve Türkçe şiirler yazıp Sultan 
Mehmet adına Divan tertiplemiştir. Aşağıdaki tanınmış gazel de onundur: 54 

Gazel: Keşf et nikdbını yeri göğü münevver et 
Bu dlem-i andsırıjirdevs-i enver et 
Depret lebini dışa getir havz-ı kevseri 
Anber saçını çöz bu cihdnı muaftar et 
Hattın berat yazdı sabaya dedi ki tez 
Var milket-i Hıtd ile Çın 'i musahhar et 

A 

Ab-ı haydt olmayıcak kısmet ey gönül 
Bin yıl gerekse Hızr ile seyr-i Sikender et 
Zeyneb ko meyli zınet-i dünyaya zen gibi 
Merddne var sdde dil ol terk-i ziver et 

Sonuç olarak yukarıda biyografılerine yer verilen şairlerden de anlaşılacağı gibi 
Kastamonu, kültür ve edebiyat tarihimizin teşekkülünde önemli bir misyon üstlenmiştir. 
Asırların getirdiği kültürel mirasın birikimi olarak algıladığımız bu tür yansımalar, 
edebi hayatımız açısından son derece önemlidir. Kastamonu kültürel fonksiyonunu, 
geçmişte olduğu gibi bugün de tarihi sorumluluğu ve bilinci içinde yerine getirme 
çabasını sergilemektedir. Bu çabalar sonucu, hem bu şirin Anadolu kentinin kültürel 
kimliği yeniden şekillenecek, hem de milli kültürümüze önemli katkılar yapılacaktır. 

53 DEİS, s.541; İsen, Mustafa, a.g.e., s.489. 
54 İsen, Mustafa, a.g.e., s.496-497. 
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