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AŞIK TOKATLI NÜRİ'NİN YENİ ŞİİRLERİ VE ŞİİR DİLİ 

Doç. Dr. Eyüp AKMAN" 

Özet 

Tokatlı Nfiıi XIX. yüzyıla damgasını vuran birkaç §.şıktan biridir. Fakat pek çok aşığın 

olduğu gibi onun hayat hikftyesi de tam olarak bilinmemektedir. Buna sebep olarak da bu §şık hakkında 

çok az çalışma yapılmış olması ve bütün şiirlerinin bir araya getirilmemiş olması gösterilebilir. 

Bu araştırmamızda, Erzurumlu Emrah'ın çıraklarından olan Tokatlı Nfui'nin daha evvel 

yayınlannıamış olan yedi adet şiiri üzerinde durulacaktır. Bu şiirler on dokuzuncu asra ait olan üç farklı 

defter(cönk)ten tespit edilmiştir. Bildirimizde, Tokatlı Nfiri'nin hayatı, sanatı ve şiir dili hakkında bazı 

kısa değerlendirmelerde bulunduktan sonra yararlandığımız bu defterlerin özellikleri hakkında bilgi 

verilecek ve bu yedi şiirin Nüri'nin diğer şiirleri arasındaki yeri belirlenmeye çalışılacaktır. Aşık 

edebiyatında Nôri nıahlasını kullanan birkaç aşık bulunmaktadır. Bundan dolayı bu yeni şiirlerin Tokatlı 

Nfiri'ye ait olup olmadığı da tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tokatlı Nôrt, yeni şiirler, §şık edebiyatı 

Tokatlı Nuri XIX. yüzyılda yetişmiş birkaç büyük aşıktan biridir. Diğer 

aşıklar gibi onun şanssızlığı da hayat hikayesi ve şiirlerinin tamam olarak 

bilinmeyişidir. Tokatlı Nuri üzerine de pek az çalışma yapılmış, şiir külliyatı bir araya 

getirilmemiştir. 

Bu bildirimizde, Tokatlı Nuri'nin daha evvel yayınlanmamış olan yedi 

adet şiiri üzerinde durulacaktır. Bu şiirler, üç farklı defter(cönk)ten tespit edilmiştir. 

Tokatlı Nuri'nin asıl adı Mahmut'tur'. Tokat'ın, bir Alevi Bektaşi 

mahallesi olan Samyeli Mahallesi, Kızılca semtinde dünyaya gelmiştir.Doğum ve ölüm 

tarihleri hakkında net bir bilgi yoktur. Ahmet Talat'a göre Nuri, H. 1235/M. 1820-

H.1245/M. 1830 yıllan arasında bir tarihte doğmuştur (Onay 1933:55). M. Zeki Oral'a 

göre ise Nuri H.1240-1241/M. 1824-1825 yıllarından birinde doğmuştur (Oral 1936: 9). 

Mahmut, ilk tahsili sayılabilecek dini bilgileri babasından almıştır. Saza söze 

meraklıdır. On üç on dört yaşlarında babasını kaybeder. Derbeder bir hayat yaşamaya 

başlar. 

Şiirlerinde Nuri mahlasını kullanmıştır. Bu mahla~ı ona üstadı Erzurumlu 

Emrah verniiştir. Aşıklığı kendine meslek edinen Mahmut, üstadı Emrah gibi Sivas, 

Çankırı, Çorum, Ordu, Giresun ve Samsun 'u dolaşmıştır. 

·Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,.eakman@kastamonu.edu.tr 
' . Tokatlı Nuri'nin hayat hikayesi, tarafımızdan yazılan Türk Edebiyatı Isimlerler Sözlüğü'ndeki ilgili 
maddeden alınarak yazılmıştır. 
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Erzurumlu Emrah koluna mensup olan Nuri: de başta oğlu Arif (Muriin) 

olmak üzere Ceyhiinl, Tıfll, Enveri: ve Gayreti'yi yetiştirmiştir. Ceyhun! de Tokatlı 

Cemali, Niksarlı Bedri:, Sivaslı Pesendi'yi yetiştirerek Erzurumlu Emrah kolunun gelişip 

yayılmasına katkı sağlamıştır. 

Nuri:, Ahmet Talat'a göre H. 1299/M. 1882'de, Zeki Oral'a göre ise H. 

1301/M. 1884'te Samsun'da vefat etmiştir. 

Üstadı Erzurumlu Emrah gibi Tokatlı Nuri:'nin de hikaye tasnif ettiği 

veya hikaye anlattığına dair elde malumat yoktur. Nuri'nin kendi yazdığı/yazdırdığı bir 

divanı olsa da bu kayıptu. Onun şiirleri ancak ölümünden yaklaşık elli yıl soma Ahmet 

Talat Onay, daha soma Zeki Oral tarafından çeşitli cönk, mecmua ve halktan toplanarak 

bir araya getirilebilmiştir. Günümüzde İbrahim Seçkin Aydın, Nuri: üzerine bir yüksek 

lisans tezi hazırlayarak şiirlerini derli toplu bir araya toplamıştu. Fakat Tokatlı 

Nuri:'nin şiirleri bunlarla sınırlı değildir. Cönk ve mecmualarda Nuri: mahlaslı epeyce 

şiir bulunmaktadır. Bu tür şiirlere ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü Tokatlı 

Nuri:; den başka bu mahlası kullanan Tosyalı, İskilipli, Çankırılı, Ilgazlı Nud'lerin 

olduğu bilinmektedir (Onay 1933: 99). Bunlara Kasabalı Dülekzade Mehmet Niirl 

(d.1868,ö.1916) de ilave edilmelidir (Erdoğan 2011: 141-163). 

Nuri:, gezdiği yerlerde "atışma-karşılaşma"larda da bulunmuştur. 

Özellikle Çankırı' da bulunduğu yıllarda bunun örneklerini vermiştir. Bu örneklerin 

sayısı çok azdır. Nuri: "tarih düşünne"de de başarılıdır. Üstadı Emrah'ın ölümü için 

söylediği "Nuri: ne güzel söylemiş üstadına rahmet" (1277) mısrası buna örnektir. 

Nı1ri:'nin nazirecilik geleneğine de yabancı kalmadığı anlaşılıyor. Başta usta~ı Emrah 

olmak üzere, devrinin ünlü aşıklarının şiirlerine nazireler yazmıştır. Özellikle 

Erzurumlu Emrah'ın şiirlerine yazdığı nazireler bu iki . aşığın şiirlerinin 

birbirine karışmasına yol açmıştır. Bugün otuz dokuz şiir, çeşitli kaynaklarda hem 

Erzurumlu Eımah hem de Tokatlı Nuri adına kayıtlıdır 

Nı1ri:'nin ümmi bir aşık olduğu söylenmektedir. Fakat şiirlerinden, az çok 

bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır. Hece ile yazdığı şiirlerinde 11 'li ölçüyü kullanmıştır. 

Bu şiirlerinde sade dili tercih etmiştir. Şiir konularını aşk, tabiat, vefasızlık ve hayattan 

şikayet oluşturur. Nuri, aruzlu şiirlerine nazaran heceli şiirlerinde daha rahat bir 

söyleyişe sahiptir. Nürl'nin 38 kıtalık bir gönül macerasını anlattığı destanıyla, dünya 

·dilberlerinden bahsettiği 15 kıtalık destanları meşhurdur. Aynca Nün musaımnat ve 

musammat ayaklı koşma türünde de başarılıdır. Aruz vezniyle divan, kalenderi, semaı, 

selis, satranç, vezn-i ahar, murabba, muhammes, müseddes, mersiye, bahariyye, 
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ramazaniyye, terci-i bend tür ve şekillerinde şiirler söylemiştir. Nuri, 19. yüzyıl aşıkları 

gibi klasik şair ve şiirlerinden etkilenmiştir. Üzerinde Fuzuli tesiri açıkça kendini 

hissettirir. Çoğunluğu aruzlu şiirlerinde olmak üzere, şiirlerinde klasik şiirin mecaz ve 

mazmunlarına rastlarunaktadır. 

Tokatlı Nfüi'nin şiir konularının önemli bir kısmını da dini tasavvufi 

unsurlar oluşturmaktadır. Üstadı Erzurumlu Emrah kadar olmasa da onun şiirlerinde 

tasa~f terimlerine rastlamak mümkündür. Nuri gerek doğduğu mahallenin Bektaşi 
mahallesi olması ve gerekse şiirlerinde zaman zaman Alevilik Bektaşilikten söz etmesi 

dolayısıyla Bektaşi şairi sayılmıştır. Fakat unutulmamalıdır ki 19. yüzyıl saz şairlerinin 

çoğu Bektaşiliğe meyletıniş ve bu tarz şiirler yazmıştır. 

Tokatlı Nurl'nin şiir söyleme yeteneği Erzurumlu Emrah'a yakındır. 

Hatta bazı araştırıcılar "Nuri tekellümde Emrah' a bile galip gelecek irtical ve icat 

kudretine malik bir şair"dir diyerek onu üstadı Emrah'tan bile üstün görürler. İnanışa 

göre Emrah vefat ederken Nuri'ye sazını ve sözünü, diğer çırağı Tokatlı Gedayl'ye 

ise kalem ve hafıza kuvvetini bırakınıştır (Onay 1933: 59). 

NÜRi'NİN YENİ ŞİİRLERİ 

Birinci defter: 13 xl8.5 ebatlarında. 44 varak. Kurşun kalemle yazılmış 

okunaklı bir yazı. Yazının çeşidi rik'a. Mahlaslar köşeli parantez içinde gösterilmiş. 

Şiirin üzerine, şiir tür adı da yazılmış. 88 sayfanın tamamı yazılıdır. Yakın bir tarihte 

başka bir yazmadan istinsah edildiği kanaatindeyiz. Tarihe ilişkin herhangi bir kayıt 

yok. 

Defterde Emrah mahlaslı 20, Zekayi mahlaslı 6, Zarif mahlaslı 1 O, Figani 

mahlaslı 3, Gedayi mahlaslı 3, Firak! mahlaslı 4, Şevki mahlaslı 1, Fevzi mahlaslı 4, 

Nuri mahlaslı 4, Kemali mahlaslı 1, Yesari mahlaslı 1, Şem'i mahlaslı 3, Kuddusi 

mahlaslı 2, Dertli mahlaslı 15 şiire, bazı ilahilere ilaveten, Şeyh Galip, Ziya Paşa, 

Nesimi, Nedim ve Fuzuli'ye ait şiirler yer alır. 

47/b 
Fiiilatün/Failatün/Fiiilatün/Ffillün 

Dil-rüba hüsnün gibi bir yahşi suret kimde var 
Bu taravet böyle yüz böyle letafet kimde var 

Kadd-i mevzunların kadd-ı hıraman görmüşüz 
Böyle kadd amma ne kadd böyle kıyafet kimde var 

Şimdi sensin söylenen dillerde ey şah-ı cihan 
Bu nezaket bu ... bu şan şöhret kimde var 

Bir de hüsn-i tal' atın benzer sipihrin ınaluna 
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Bu sadakat hem bu kamer tal' at semahat kimde var 

Zatına vermiş Hüda hüsn-i cemali şüphesiz 
Sana ilham olunan Nurf hidayet kimde var 

İkinci defter:19.5 x 12.5 ebatlarında olup 30 varaktır. İçindeki şiirler zaman 

zaman siyah mürekkepli kalemle ara ara da kurşun kalemle yazılmıştır. Yazı çeşidi 

okunaklı bir rık' adır. Defterde her hangi bir tarih bulunmamaktadır. İçindeki şiirlerin 

başka bir defterden istinsah edildiğini düşünüyoruz. İstinsah tarihinin de yakın bir tarih 

olduğu kanaatindeyiz. Defterde Selami, Fevzi, Ruzi, Emrah, Nuri, Kemali, Turabi, 

Agah!, Meydani mahlaslı semailer, koşmalar yer almaktadır. Biz ise bu defterde 

Nuri'nin sadece daha evvel yayınlanmamış bir şiirini/koşmasını bulabildik. 

Nuri bu şirinde klasik şiirin mecaz ve mazmunlarını kullanmıştır. Diğer 

şairlerde olduğu gibi o da şiirlerinde zaman zaman sufilere, hocalara çatmıştır. Aşağıda 

verdiğimiz şiirde de vaizin kendi hakkında verdiği hükmü anlatır ve gönlünün hep garip 

olduğunu kıta sonlarında tekrarlar. 

19/a 
Vaiz hakkımızda eylemiş i'l§.m 
Gel katip fermanım yaz garib garib 
Bir imdad etmezse yaradan mevl§.m 
Olmaz bu gönlümüz şaz garib garib 

Sabi\ giderisen kuy- ı dildare 
Bildir ahv§.!imi ol nazlı yare 
Vazgeçdiğim söyle ol sitem- kare 
Beyhude etmesin naz garib garib 

Gece gündüz ağlar biçare sil.il 
Nuri Hak' tan her ne gelse de kail 
Ruhum kabz eylesin gelsin Azrail 
Ulaşdırsın sazı tez garib garib 

Üçüncü defter(Çorum cöngü):Bu mecmua, adı geçen kütüphanede 25231 

demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Öcal Oğuz bu mecmuada .yer alan Yozgatlı Nazi' ye ait 

91 şiiri alınış ve incelemiştir(Oğuz 1992). Dolayısıyla bu mecmuayı etraflıca tavsif 

etmiştir. Biz mecmuanın fotokopisini gördük, orijinalini göremedik. Bundan dolayı 

mecmua ile ilgili bilgileri Öcal Oğuz' dan aktaracağız: 

"Nôzl'nin şiirleri bulunan mecmuanın dış kapağı sert karton~olup, 

kağıdı filigranlıdır. Yazılar siyah mürekkeple yazılmış olup, kullanılan yazı 

çeşidi rik'adır. Sayfa numaraları günümüz rakamları ile verilmiştir ki bu da 

sonradan konulduğunu göstermektedir. Şairlerin mahlas/arının üzeri düz bir 
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çizgi ile çizilmiştir. İlk yetmiş iki sayfa işlek bir rik'a ile kaleme alınmış, bu 

sayfadan sonra ise yazı çeşidi ve şiirlerine yer verilen şairler değişmiştir. 

Yetmiş ikinci sayfadan sonra Namık Kemal, Mithat Cemal Kuntay gibi 

şairlerin matbuata intikal etmiş şiirleri bulunmaktadır. "(Oğuz 1992: 36} 

Eot6kopisini gördüğümüz bu mecmuada bazı divan şairleri ve Nazi'nin şiirlerine 

ilaveten şu halk şairlerinin şiirleri de yer alır: Gevheri, Emrôh, Tokatlı NOrf, Ceyhun/, 

Bayburtlu Zihni. 

Mecmua'nın ne zaman yazıldığına dair bir kayda rastlayamadık. Öcal Oğuz bu 

mecmuanın tarihini "1900'1erin ilk yılları" olarak tahmin etmektedir. 

Bu mecmuayı gören diğer bir araştırıcı İbrahim Seçkin Aydın da mecmuadan 

Tokatlı NOrl'ye ait şiirleri tezine almış fakat aşağıdaki ele aldığımız şiirler dikkatinden 

kaçmıştır. 

9/b 
Failatün!Failatün!Ffülatün/Failün 

Zir-i fesden ey perü zülfün yine etmiş huruç 
Her tarafdan her biri ejder gibi göstermiş uç 

Sarınınaz ? yüz vermeye çıkmış hiliil ebruların 
Söyle zülfün düşmesin ebruvfuıa ınah-ı buruç 

İstedim bir ıyd-ı vuslat yar dem ? ağyarla 
Bilmez mi ki yarda mı ya bende mi yarabbi suç 

Baş tarafdan ağ kurup zabt etmiş ağyar ah 
Gelmez ağyarın elinden yil.ri almak vay ne güç 

Bir muamma söyledim hal ehline Nurf ınenem 
Anlamaz rumuzla anın aklı nakıs bağrı tunç 

11/a 
Failatün!Ffülatün/Failatün/Failün 

Aşığım yok bir nefes sabr u kararım sorma biç 
Taşa çaldım şişe-i namusu arım sorma hiç 

Gece gündüz ah u nil.lan eyledim bülbül gibi 
Yaş y50rine akmakta çeşınimde kanım sorma hiç 

Hiç o yar olmaz çerağ hüsnüne pervane-veş 
Yanmada yakılınada şimdi il.lem sorma hiç 

Görünen halkın gözüne sfrretiındir dil.ima 
Yoksa çoktan kalmadı cismimde canım sorma hiç 

Düşeli girdab-ı aşka şeh-i devranımın 
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Kande idrak iz'an makamım sorma hiç 

Vuslat-ı dildarıyla bir gün feyiz-yab olmadum 
Anın içün Nuriyfi hatır [ u] hi\lim sorma hiç 

18/a 
Fiiilatün/Failatün/Failatün/Failün 

Hi\limi cananıma arz eylesem şekva çıkar 
Etmesem sabr [u] tahammül etsem istiğna çıkar 

Ah ne müşkil derd imiş dilde muhabbet saklamak 
Söylesem diğer süküt etsem diğer mana çıkar 

Bir hakiki iltifatın görmedim görsem bile 
Ruz ise asan hülya şeb ise rü'ya çıkar 

Ben ne rütbe ağlasam olsam talebkar-ı visfil 
Merhametsiz kafirin ağzından ancak ıa çıkar 

Kabre girsem de kalur aşkın benimle payidar 
Yani ben ölmekle benden sanma bu sevda çıkar 

Neylesün fenn-i Felfüun olsa Nuri nevadır 
Çünkü bezm-i hüsnüne akil giren şeydi\ çıkar 

73/b 
Mef ii Iü/ Fa i ıa tün/fa i ıa tün/fü i !ün 

Meyhilne-yi bfilada zarım ziyade saki 
Her kimseden ziyade ver bana bade saki 

Gül geldi, geldi bülbül ağladı !ille sünbül 
Gel içelim mey mü! bu hoş hevada saki 

İşte bu mey suludur şerbeti gam doludur 
Meyhanenin gülüdür yetiş imdade saki 

Hor bakma ehl-i hale hiç bakına kil ü kille 
Bir çay doldur şekerli bir bade sade saki 

Sahba-yı meşrebinden ya cay-ı gabgabından 
Bir bfise ver lebinden erdir murada saki 

Ver Nuri'ya arakı dil eylesin mezakı 
Kalsun bu neş'e-i baki irdir murada saki 

74/b 
Me fa i !ün/ Me fa i !ün/ Me fa i !ün/ Me fa i !ün 

Beni bir fazıl u danaya vasıl eyle ya Rabbi 
Dıraset mesleğinde pir-i kamil eyle ya Rabbi 

Gabavet nakşını zail idüp uzak ..... 
Zekavette kılıp mevsuf u §.kıl eyle ya Rabbi 
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Nedir bu fani dünyada benim gafletle aramım 
Kerem kıl kasr-ı bahr-ı ilme nfül eyle ya Rabbi 

...... alemi seyran etmeye meyi etmeye diller ganu 
. Dıraht-ı ilm [ü] irfaniye mil.il eyle ya Rabbi 

Serir-i ilme cil.lis eyleyüp tedris-i tefhimi 
Bu abd u aciz-i miskine hasıl eyle ya Rabbi 

İnayet kıl kulun Nuri' ye şah-ı enbiya hakkı 
U!ı1m-ı hil.temi'n-nebiye kil.il eyle ya Rabbi 

Sonuç: .Aşık edebiyatında Nuri mahlasını kullanan birkaç aşık/şair 

bulunmaktadır. Bu şiirlerin hangisinin kime ait olduğunu tespit etmek güçtür. Hatta 

Erzurumlu Emrah'ın pek çok şiiri de Tokatlı Nuri'ninkilerle karışmıştır. Bu konuda 

elimizde ayırt edici somut kriterler yoktur. Fakat Nuri mahlaslı şiirler içinde söyleyiş 

gücü ve edebi değeri yüksek olanların Tokatlı Nuri'ye ait olduğu rahatça söylenebilir. 

Yukarıda verdiğimiz aruzlu şiirlerde pek çok aruz hatası yer almaktadır. Bu da 

normaldir. Çünkü halk şairleri divan şairlerine özendiklerinden şiirlerinde bu vezni pek 

başarıyla kullanamamışlar, hecede başarılı olmuşlardır. 

Bazı kelimeleri okumakta güçlük çektik, bunların başına veya sonuna üç 

nokta, soru işareti koyduk. Varsa okuma hatalarımızın görülmesi için metnin sonuna 

şiirlerin tıpkıbasımını ilave ettik. 

Üç farklı defterden elde ettiğimiz yedi şiir, ilerde Tokatlı Nuri üzerine 

çalışacaklara ve Nuri külliyatına sağlanan bir kazançtır. 
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