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Giriş 

Celayirliler Devleti'nin kurucusu Şeyh Hasan'ın torunu, Sultan Üveys'in (Veys) oğlu olan 
Ahmed bin Veys XIV. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Türk edebiyatının Hasanoğlu ve Nesimi'den 
sonra gelen temsilcilerinden biridir (Şentürk,~Rartal 2007: 75) . Kaynakların bildirdiğine göre 
elde "eylemez" redifli Türkçe bir şiiri bulunan Sultan Ahmed bin Veys'in bu gazeline Namusi, 
Ahi, Zeyni, Mukimi ve Ömer tarafından beş nazire yazılmıştır (Canpolat 1995: 223-226). 

Çalışmamızda, Sultan Ahmed bin Veys'in "eylemez" redifli gazelini, nazireleriyle karşı
laştırılarak incelemeyi ve şairin edebi kişiliğini daha ayrınhlı belirlemeyi planladık; fakat na
zirelerle karşılaştırılması bu bildirinin sınırlarını aşacağından burada daha çok Ahmed bin 
Veys'in gazelini klasik yöntemle incelemeye ve nazirelerle ilgisine kısaca değinmeye çalışa
cağız. 

İnceleme 
Kim ola dün gün işinde fikr ü tedbfr eylemez 
N' eylesün tedbfr-i bende çün ki takdfr eylemez 

Dün gün (T) : Gece gündüz, sürekli, daima. 
Tedbir-i bende (A, F): Kulun aldığı önlem. 

Dün gün işinde fikr ü tedbir eylemez, kim ola? Tedbir-i bende n' eylesün çün ki takdir ey
lemez. 
- İşinde hiçbir zaman (gece gündüz) tedbir almayan var mı? Fakat kulun tedbiri yetmez; 
çünki kaderi belirleyemez, kaderi değiştiremez. 

Burada insanların işlerinde mutlaka tedbir aldıkları, fakat "kul ne kadar önlem alırsa alsın 
kaderi değiştiremez" düşüncesi işlenmektedir. Kaderci bir yaklaşım söz konusudur. Bu yakla
şım, Cebriyyeci kader anlayışına daha uygun düşmektedir. Şair Nabi' de de bu yaklaşımı gö
rürüz (Mengi 1987: 66). Bunun için Mine Mengi'nin "Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi" 
adlı kitabına bakılabilir. -

Hayr u şer nakkaşı bf-çün yazdı bir levh-i cebfn 
Adem oglı cehd idüp ol nakşı tagyfr eylemez 

Hayr u şer nakkaşı: İyi kötü her şeyin kendisinden geldiği Tanrı. 
Bi-çün (F): Sebepsiz, nedensiz, nedeni bilinmeyen. 
Levh-i cebin (A): Alın yazısı, kader. 
Cehd (A): Çaba, uğraş. 
Ol (EA T): O işaret sıfah. 
Tağyir eylemek (A, T): Değiştirmek. 

• Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyah Bölümü 
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Hayr u şer nakkaşı, bi-çün bir levh-i cebin yazdı; Adem oglı, ol nakşı cehd idüp tagyir ey
lemez. 

Hayır ve şerrin kendisinden geldiği Tanrı, bilinmeyen bir sebeple kaderi yazdı; insanoğlu, 
bu kaderi ne kadar uğraşırsa uğraşsın değiştiremez. 

Burada kaderin Tanrı tarafından belirlendiği, insanın ne kadar çalışırsa çalışsın bu kaderi 
değiştiremeyeceği vurgulanıyor. 

Ayet-i nehnu kasemnaı ma'nfsin her kim bilür 
Yef alu'llah m"a yeşa2 bu sırrı tefsfr eylem.ez 

Ayet-i nehnu kasemna: Nehnu kas~mna ayeti. 
Ma'nisin: Manasını. 
Her kim bilür: Her kimse ki bilir, bilen kimse, kişi. 

Her kim" Ayet-i nehnu kasemna" ma'nisin bilür, "Yef'alu'llah ma yeşa" bu sırrı tefsir ey-
~~- - . 

"Biz paylaştırdık." ayetinin anlamını bilen, "Tanrı dilediğini yapar" ayetinin anlamını açık
layamaz. 

Şair, burada yine kader anlayışım belirtiyor. "Tanrının dilediğinden başkası olmaz" kesin 
yargısını ortaya koyuyor. 

Her kime aldı müyesser künc-i genc-i ma'rifet 
Padişah-ı vakt olupdur hizmet-i mfr eylemez 

Müyesser (A, Yüsr' den): Kolaylıkla olan, kolay gelen, nasip, kısmet. 
Her kime oldı müyesser (F, T, A): Bir şeyin kısmet olduğu kimse; 
Künc (F, Güne): Köşe, bucak; mahzen 
Künc-i genc-i ma'rifet (F, A): Bilgi hazinesinin mahzeni. 
Padişah-ı vakt (F, A): Devrin sultanı. 
Olupdur (T): Ulaç ekinden sonra daha çok isim ve durum bildiren sözcüklerden sonra kul

lanılan bildirme eki getirilmiş. 
Hizmet-i mir: Efendiye hizmet etme. 

Her kime künc-i genc-i ma'rifet müyesser oldı; padişah-ı vakt olupdur, hizı:net-i mir eyle
mez. 

Marifet hazinesine ulaşan kişi, zamanın sultam olur; efendisine hizmet eden bir köle olmaz. 

ı Kur'an, Sure XLIII, Zuhruf Sur.esi, Ayet 32, "Nahnu Kasemna" (Biz paylaştırdık) "Dünya hayatında onların 
geçimlerini aralarında biz paylaştırdık", Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, TDV Yayını, Ankara 1993, s. 490. 
(Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Doç. Dr. Ali Turgut, Doç. Dr. Mustafa Çağrı
cı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 
El-Mu'cemü'l-Müfehres li-Elfazi'l-Kur'ani'l-Kerim, El-Tab'atu's-Saniyye, El-Kahire M. 1988 / H. 1408, s. 692. 
2 Kur'an, Sure XIV, İbrahim Suresi, Ayet 27, "Yef'alu'llahu ma yeşa" Allah dilediğini yapar. Kur'an-ı Kerim ve 
Açıklamalı Meali, TDV Yayını, Ankara 1993, s. 258. (Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Hayrettin Ka
raman, Doç. Dr. Ali Turgut, Doç. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Doç. Dr. Sadrettin Gü
müş) 

El-Mu'cemü'l-Müfehres li-Elfazi'l-Kur'ani'l-Kerim, El-Tab'atu's-Saniyye, El-Kahire M. 1988 / H. 1408, s. 665. 



Adıyaman Üniversitesi/ 243 

Beyitte şeriat, tarikat, marifet, hakikat aşamalarından marifet aşaması kastedilmiştir. Bu 
aşamada tarikat yoluyla Tanrı yolunda ilerleyen, nefsini terbiye eden bir dervişin halinden söz 
edilmektedir. Marifet yoluyla da hakikate ulaşılır. Fenafillah olan kişi, O'na yani vahdet-i vü
cuda, Tanrı'ya kavuşmuş olur. Yani gerçek sultanlığı bulur. 

Her kimüfi kim 'aklı vardur ol bilür hali nedür 
Bu güni tanlaya koyup anı te'hfr eylemez 

Her kimün kim 'aklı vardur (F, T, A): Aklı olan kişi. 
Hal (A): Şimdiki zaman, içinde bulunulan zaman, durum; tasavvufta kendinden geçme, 

vecd durumu için kullanılır. Tasavvuf yolunda ilerleyenler amellerinin ilerlemesiyle derece, 
hal kazanırlar. 

Tanlamak (Tarama Sözlüğü) : Hayret etmek, şaşmak, garip bulmak; şaşırtmak. 
Tanlaya komak: Şaşırıp kalmak, şaşkın bir durumda olmak. 
Anı: Onu. 
Te'hir eylemek: Bir işi ertelemek. 

Her kimüfi kim 'aklı vardur, "hali nedür" ol bilür; bu güni tafilaya koyup anı te'hir eyle
mez. 

Aklı olan kimse, şu anın kıymetini bilir; şaşkın ve sersem bir şekilde dolaşmaz, bugünün 
işini yarına bırakmaz. 

Aklı olan kimse, hal' in yani Tanrı yolunda ilerlemenin değerini bilir; yolunu kaybetmiş gibi 
şaşkın, sersem bir şekilde dolaşmaz, bugün yapılması gereken işi yarına bırakmaz. 

Beyitin her iki şekilde de açıklanabildiği görülüyor. Bu duruma iham sanalı adı verilir. Bi
rinci açıklamada, "zamanın geçici olduğu fark ettirilerek, şimdiki zamanın kıymetinin bilin
mesi" üzerinde duruluyor. 

İkinci açıklamada "tasavvuf düşüncesine göre Tanrı yoluna girmiş bir kimsenin, Tanrı aş
kıyla ve irfanla derece kazanarak yolunda ilerlemesi" dile getiriliyor. Bu açıklama, şiirin bütü
nüne anlam bakımından daha uygun düşüyor. 

'Arif oldur haliya ışbu ölümlü dünyede 
Şfihid ü şem' ü şarab u [sazı] taksfr eylemez 

'Arif (A, İrfan' dan) : Bilen, bilgide ileri olan; aşina, vakıf; Hakkı, hakkı ile bilen; sabırlı ve 
dayanıklı; çok düşünmeye ihtiyaç duymadan gördüğünü bilen ve anlayan; anlayışlı. 

Haliya (A) : Şimdiki halde, şimdiki zamanda. 
İşbu (Uşbu, EAT): Bu. 
Şahid (F) : Güzel. 
Saz (F, Sahten): Yapmak mastarından emir köküdür. Eden, yapan, uyduran, düzen anlam

larına gelir, çoğu kez birleşik sözcükler yapar. Dem-saz: Arkadaş, refik, hem-dem, dost, sırdaş; 
evham-saz: evham veren, vehim veren, vehimlendiren. 

Taksir (A, Kasr' dan): Kısaltma, kısma; kusur, hata, kabahat, suç; günah; bir işi eksik yap
ma; bir şeyi yapabilirken yapmama; zayıflatmak, süstlük etmek, geri kalmak. 

Taksir eylemek: Eksiklik yapmak, kusurlu olmak. 
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Haliya, işbu ölümlü dünyede "Şahid ü şem' ü şarab u [sazı] taksir eylemez" 'arif oldur. 
Bu ölümlü dünyada mum yakılarak aydınlatılan, güzellerin oynadığı, içkili müzikli eğlen-

ce meclisinden uzak kalmayan kimse, bilge kişidir. . 
Beyitte bir eğlence meclisi tasvir edilerek asıl arif, olgun kişinin bu meclisin gereğini yerine 

getiren kimse olduğu belirtiliyor. Yani arif, mumla aydınlatılmış mecliste mey içer, güzelse
ver, müzik dinler. 

Burada sayılan öğeleri, simgesel olarak da 'düşünebiliriz. Örneğin şahid, sevgili, ilahi var
lık, Tanrı; şem' yol gösterici şeyh, bilgi; şarab ilahi aşk; saz, zikir ve törenlerde kullanılan mü
zik araçları olabilir. Bu anlamın şiire daha uygun düştüğünü de söyleyebiliriz. 

Defter-i I ömri hisabı ahir aldı cahilüfi 
Bed 'ameldür cüz gamı bfhude tevfir eylemez 

Defter (A, Çoğulu Defütir; Yunanca iki kanatlı manasına gelen bir kelimeden alınmıştır) : 
Not yazmağa, ders için veya ticari hesaplara mahsus kağıttan beyaz kitap; pusula; liste. 

Defter-i 'ömr: Ömür defteri, hayat defteri. 
Ahir olmak (A, T): Sona ermek, bitmek. 
Cahil (A): Öğrenim görmemiş, okumamış; bilgisiz; belli bir konuda yeterli pilgisi olmayan; 

halk ağzında Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız). 
Bed 'amel (F, A): Kötü iş, zararlı davranış ve işler. 
Cüz (A): Kısım, parça; bir şeyin bir parçası; kitap forması; bütünün karşıtı; küçük parça. 
Gam (A, Gamm, Çoğulu Gumum): Keder, tasa, dert, elem, kaygı. 
Bi-hude (F): Boşuna, ·beyhude, boşu boşuna. 

Gam-ı bihude: Boş, anlamsız üzüntü. 
Tevfir (A): Artırma, çoğaltma, bir kimsenin hakkını tam olarak verme. 

Cahilüfi defter-i 'ömri hisabı ahir oldı; bed 'ameldür; cüz gamı bihude tevfü eylemez. 
Cahilin, yani Tanrı yolundan ve aşkından habersiz kişinin ömür defteri tükenmiştir, aslın

da o yaşamıyordur. Bu kötü bir durumdur, kötü bir iştir, günahtır. Sokrates'in "Sorgulanma
yan bir hayat yaşanmaya değmez" sözleriyle de uyuşuyor bu anlatım. 

Burada kısaca Tanrı yolundan uzak olmanın gerçek yaşamdan uzak olmakla eş değer ol
duğu anlatılmak isteniyor. 

Dem geçürdi merdüm-i dil-hasta-i çeşmüm benüm 
Cüz sirişk-i lıile-gun der-name tahrfr eylemez 

Dem geçürmek (F, T): Zamanı geçirmek, bir şeyin vaktinin, süresinin geçmesi; 
Merdüm (F): İnsan, adam; mecaz Gözbebeği. 
Dil-hasta (F): Gönlü hasta; mecaz Aşık. 
Çeşm (F): Göz. 
Sirişk (F): Gözyaşı. 
Lale-gt1n (F): Lale renkli, kırmızı, al. 
Der-name (F): Mektup. 
Tahrir (A): Yazı yazma. 
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Benüm merdüm-i dil-hasta-i çeşmüm dem geçürdi; cüz sirişk-i lale-gün der-name tahrir ey
lemez. 

Benim gözümün aşık gözbebeği, zamanı geçirdi; azıcık lale renkli gözyaşıyla mektup ya
zılmaz. 

Burada ağlamakla çok zaman geçiren, ağlamaktan artık gözünde nerdeyse yaş kalmayan 
bir aşığın durumu anlahlıyor. Çünkü şair, kan rengindeki azıcık gözyaşıyla mektup yazılama
yacağını belirtiyor. Aslında burada abarhlı bir anlatım da söz konusudur. Gözyaşının kan gibi 
akması ve bunu mürekkep gibi kullanıp aşığın mektup yazmayı düşünmesi abartıdır. Fakat 
aşığın sevgisinin şiddetini yansıtması bakımından da önemlidir. 

Kumrı vü bülbül okur Hak zikrini her dem velf 
Ahmed ibni Veys okur bu sözi takdfr eylemez 

Kumrı (A, Çoğulu Kamari): Kumru, dişisine "kumriye", erkeğine "sakhar" derler. 
Bülbül (Kimi kaynaklar Farsça, kimisi de Arapça olduğunu yazar, hatta Çoğulu Arapçalaş-

tırılarak "Belabil" şeklinde de söylenir. Güzel renkli, ötücü bir kuş; andelip. 
Okımak (T): Çağırmak, çağırmak, davet etmek; söylemek, demek; anmak, yad etmek. 
Hak zikri (A; T): Allah'ı anma, zikretme. 
Her dem (F): Her zaman, daima, sürekli. 
Veli (F): Fakat, lakin. 
Veli (A): Sahib, malik, evliya, muin, muhafaza eden; küçük çocuklarµı halinden sorumlu 

kimse; sıdık, baba; babanın babası, cedde de denir. 
Ahmed ibni Veys: Bu gazeli yazan şair, Sultan Ahmed bin Veys. 
Takdir (A, Kadr' den): Kadir, kıymet bilmek; değerini, kıymetini, gereğini anlamak; kader; 

düşünmek, 

Takdir etmek (A, T): Bir şeyin değerini bilmek. 
Kumrı vü bülbül, her dem Hak zikrini okur, veli Ahmed ibni Veys bu sözi okur, takdir ey

lemez. 
Kumru ve bülbül, daima Tanrı'yı zikreder; fakat Ahmed bin Veys bu sözü okur fakat an

lamaz, değerini bilmez. 
Bu beyitte şair Ahmed bin Veys, bir bakıma kendisini eleştiriyor, tasavvuf düşüncesine uy

gun olarak kendi benliğini hor, aşağı görüyor. Ahmed bin Veys, Tanrıyı zikrettiğini, fakat kuş
lardan farksız biçimde bu sözleri değerlendiremediğini belirtiyor. Aslında takdir edememesi 
de doğaldır, çünkü takdir Tanrı'nındır. Şair mutasavvıf bir yapıda olmakla birlikte dinin gere-
ğini de biliyor. ,. 

Sonuç 
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Dini ve tasavvufi, bir bakıma felsefi konulu diyebile

ceğimiz bu şiirin, gazelle benzeyen nazım adlı nazım şekliyle yazıldığını söylemek müm
kündür. Gazeldeki aşıkane konu ve anlatım bu şiirde görülmüyor. 

Ahmed bin Veys'in bu gazeline Namusi, Ahi, Zeyni, Mukimi ve Ömer tarafından beş na
zire yazılmışhr. Nazire şiirin, örnek alınan şiire benzediğini düşünmek doğaldır. Klasik 
şiirimizdeki nazireler, mutlaka örnek alman şiirle aynı kafiye ve vezinde olurlar. Bundan 
başka anlatımda da benzerlikler bulunabilir. Bu düşünceyle Ahmed bin Veys'in şiiriyle na
zireleri karşılaştırdığımızda bir iki ibarenin dışında anlatım benzerliği tespit edemedik. Budu-
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rum, kanımızca nazire yazan şairlerin başarısını gösteriyor. Ayrıca··nazire geleneğinin kuru bir 
taklit olmadığını kanıtlıyor. Bu tespitin klasik Türk şiiri geleneği ve edebiyat tarihi açısından 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 

"Eylemez" redifli şiirlerin Sultan Ahmed bin Veys'ten once de yazılıp yazılmadığını 
öğrenmek için baktığımız Yunus Emre Divanı'nda "eylemez" rediflerinin kullanıldığı iki şiir 
tespit ettik (Tatçı 1990: 119-122). 

Ahmed Bin Veys'e yazılan bu nazirelerden başka pek çok şair tarafından "eylemez" redifli 
şiir yazıldığını da tespit ettik. . Fakat bunları incelemek, bu bildirinin sınırlarını aşacağından 
konuyla ilgili vereceğimiz bilgileri burada sonlandırıyoruz . 

. : 
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