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ÖZET
Kimi kaynaklarda Veysî-i Üskübî şeklinde anılan Alaşehirli Üveys
bin Mehmed (1561-1628) değişik zamanlarda yedi kez tayin edildiği Üsküp
kadılığı esnasında bu şehirde vefat etmiştir. Mezarının şehrin dışında Hacılar
Yolu diye bilinen Komanova Caddesi üzerinde olduğu bildirilmektedir.
Veysî'nin en tanınan eseri olan Dürretü't-tâc fî Sîreti Sâhibi'l-Mi'râc kısaca
Siyer-i Veysî bu şehirde yazılmıştır. Mensur olan eser, tıpkı benzeri siyer
kitaplarında olduğu gibi şiirlerle süslenmiştir. Eserde hemen her sayfada
ağırlıklı olarak Farsça olmak üzere Arapça ve Türkçe manzum örnekler
bulunmaktadır. Siyerin I. cildinde Farsça 39 beyit, iki kıt'a, 21 mısra, 17
nazm, iki rubai; Arapça dokuz beyit, 17 mısra, sekiz nazın; bir Farsça-Arapça
mısra; Türkçe 15 beyit, dört mısra ve bir nazm bulunmaktadır. II. ciltte ise
Farsça 30 beyit, beş mısra, yedi nazm, beş şiir; Arapça dört beyit, altı mısra,
iki şiir; Türkçe 14 beyit, bir kıt'a, yedi mısra, iki nazm ve iki şiirin yer aldığı
görülmüştür.
Farsça şiirlerin bazıları İran'ın tanınmış şairlerinden Hâfız, Hâkânî,
Sa'dî, Selmân-ı Sa'vecî, Vahşî-i Bafkî gibi şairlere ait iken bir kısmı da Farsça
şiirler de yazan Türk şairlerinden Mevlânâ, Ali Şir Nevâî ve Yavuz Sultan
Selim'e aittir. Bildirimizde bu şiirler, tespit edilebildiği kadarıyla
kaynaklarıyla birlikte tanıtılacak ve Osmanlı ulema / sanatçısının şiir zevkine
ne denli örneklik teşkil ettiği ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Veysî, Üsküp, Siyer-i Veysî, Farsça Şiirler.
THE SOURCES OF PERSİAN POEMS İN SİYER OF VEYSÎ-İ
ALAŞEHRÎ /
VEYSÎ-İ USKUBÎ
ABSTRACT
Veysî-i Uskubî who has been called as Alaşehirli Uveys bin Mehmed
according to some sources, died in Skopje which was the city where he had
been appointed seven times during the period he had lived there to be the Cadi
of the city.
It is claimed that his tomb is at the cityside on the Komanova Street
which also known as Hacılar Yolu.
The most famous piece of Veysî Durretu't-tâc fî Sîreti Sâhibi'l-Mi'râc in short
Siyer-i Veysî had been \vritten in this city. The piece which is mensur, just
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like in other siyer books, was enriched \vith poems. In the piece, in almost
every page, primarily Persian but also Arabic and Turkish manzum samples
do exist. In the fırst volüme of Siyer there are 39 couplets (beyit), two stropes,
21 lines, 17 verses, two quatrains in Persian, nine couplets (beyit), 18 lines,
eight verses in Arabic, one line in Persian-Arabic, 15 couplets, four lines, one
verse in Turkish. In the second volüme there are 30 couplets, fîve lines, seven
verses, fıve poems in Persian, four couplets, sixlines, two poems in Arabic, 14
couplets, one strophe, seven lines, two verses and two poems in Turkish.
Some of Persian poems which belong to some of the most famous
poets of Persia who are Hâfız, Hâkânî, Sâdî, Selmân-ı, Sâvecî, Vahşî-i, Bafkî.
on the other hand, some others belong to those Turkish poets who also write
in Persian which are Mevlânâ, Ali Şîr Nevâî and Yavuz Sultan Selim. In our
paper, these poems, some of whose sources are determined will be presented
and with the purpose of proving to which extent they stand out as examples of
poetry taste in Ottoman Ulema.
Keywords: Veysî, Skopje, Siyer-i Veysî, Persian Poetry.
Giriş
Asıl adı Üveys b. Mehmed olan Veysî, Osmanlı döneminde Aydın
vilâyetine bağlı Alaşehir kasabasında 1561 ’de dünyaya gelmiştir. 15 Ağustos
1628 yılında Üsküp’te vefat etmiştir (Öztürk, 1997: 14).
Üsküp’te bulunduğu yıllarda yazdığı Dürretü’t-Tâc fî Sireti SâhibiT-Mi’râc
adlı eseri Türk edebiyatında yazılan siyer kitaplarının en önemiilerindendir.
Eser tamamlanamayıp Bedir gazvesine kadar yazılabildiği için bu Siyer'e
zeyller yapılmıştır (Öztürk, 1997: 14). Nâbî, Veysî ve eseri için:
“...taravetli bir bahçe meydana getirip meyvesini toplamadan
dünyadan göçen Peygamber’in güzel vasıflarının bahçesinin ateşli bülbülü,
şeker dilli merhum Veysî’nin başladığı bu nağmenin yarım bırakılması irfan
sahiplerinin himmetinin eksikliği olacaktı” (Diriöz, 1994: 159).
diyerek Veysî'ye eserinden övgüyle bahsettiği yerde zeyli niçin yazdığını da
dile getirmiş
olmaktadır.
Veysî’nin kendine has üslupla yazmış olduğu siyeri, XV. yüzyılda
yazılan Darîr’in kitabından215 yaklaşık 250 yıl sonra ilk telif siyer olarak
yazılabilmiştir. Dolayısıyla Siyer-i Veysî’den önce tercüme siyerler mevcutsa
da bunların kendine has üslupları bulunmamaktadır.
Bilindiği gibi siyer, İslam tarihinin alt dalı ise de içindeki malzemenin
genişlemesiyle edebiyatın da kapsamına dâhil olmuştur. Nitekim siyerler
barındırdığı muhteva sebebiyle zamanla“Esmâ-yı Nebî”, “Mevlid".
“Mirâcnâme”, “Gazavatnâme / Megâzi”, “Maktel” gibi pek çok edebî türe
kaynaklık etmiştir.
2,5D arîr’in kitabı, Yavuz’un Mısır'ı fethinden sonra İstanbul’a getirilmiştir. 1594/95'te III.
Murat ’ın emriyle saray kütüphanesi için minyatürlü tezhipli çoğaltılmaya başlanıp III. Mehmet
döneminde tamamlanmıştır (Dikmen. 2 :
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Bu manada XVII. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında siyer türünde ilk telif
Türkçe eser, Veysî’nin Dürretü’t-Tâc fî Sireti Sâhibi’l-Mi’râc adlı kitabıdır.
Siyer-i Veysî olarak da bilinen bu eserin içinde sözü edilen türlerin çoğunun
olduğu görülür. Bu sebeple kitap, ilgili türlere bağlı olarak değişen üslup
özellikleri taşır. İlmî bölümlerinde tanımlayıcı veya tartışmalı bir anlatım,
hikâye edilen kısımlarında ise tasvirî, tahkiyevî anlatıma yer verilmiştir.
Eserde aynı zamanda “Hikâye”, “Kıssa” gibi başlıklarla müstakil hikâyeler ve
konu dışı anlatım (istitrad) bulunmaktadır. Bunlar arasında “şiir” de önemli
bir yer tutar. Manzum ve mensur olarak kaleme alınmış, başlı başına “Siyer
Edebiyatı” alanına dâhil olmuş bu metinlerin mensur olanlarında şiir bir üslup
biçimi olarak sıklıkla yer almıştır. Nitekim İslam Peygamberi adlı çağdaş
siyerin yazarı Muhammed Hamidullah kitabında, Hz. Peygamberin hayatını
yazmak için yararlanılacak kaynakları tanıtırken Asr-ı Saadet’teki Arap şiirini
de siyer kaynakları arasında saymıştır (Hamidullah: 1993: 8). İlk siyer müellifi
olarak kabul edilen İbn İshak’ın Sîretü'n-Nebî’sinde de şiir bulunmaktadır.
Türkçe siyerlerde de görülen şiir örnekleri geleneğin taşındığının
göstergesidir. Bu geleneğin XV. yüzyıl (1388)’da kaleme alınan Darîr’in
serbest tercüme denilen Tercümetü’d-Darîr adlı siyerinden başlayıp Veysî’ye
kadar devam ettirildiği görülmektedir.
Veysî’nin Siyerinin Başlıca Kaynakları
Veysî, Siyer'inde yararlandığı kaynakları yeri geldikçe belirtmiştir.
Bu kaynakların çoğu siyer yazımında klasikleşmiş kabul edilen İslam tarihi
kaynaklarıdır. Mesela, el-Vâkıdî (747-823), Kuteybe (766-855), el-Hatib
(1002-1071), Alâüddîn-i Moğultay (1290-1361 / Türk asıllı), Kastallânî
(1448-1517), Taberî (1568-1624), vb. Ancak Veysî’nin eserini yazarken
bunlardan Câmî’nin Şevâhidü’n-Nübüvve ve XV. yy. sonlarına doğru kaleme
alınan Muîni’l-Miskîn’in Meâricü’n-Nübüvve adlı eserine çokça atıf yaptığı
görülmüştür. Bu eserler lirik anlatımıyla siyerler içinde öne çıkmış olanlardır.
İçlerinde şiirli anlatıma sıklıkla yer verildiği için Veysî’nin eserini de bu
yönden etkilemiş olduğu söylenebilir.
Bilindiği üzere Fars edebiyatı sadece Veysî'yi değil pek çok Türk
şairini de etkilemiştir. Ne var ki bu etkilenme tek taraflı değildir. Türk
edebiyatı ile Fars edebiyatının uzun asırlara dayanan ilişkisi içerisinde
etkileşim karşılıklı biçimde gerçekleşmiştir. Buna dayanarak edebiyat
araştırmacıları, Türk edebiyatının Arap edebiyatından çok Fars edebiyatıyla
ilişki içerisinde bulunduğunu, İslam medeniyeti esaslarına göre oluşan Yeni
Fars edebiyatının gelişmesinde de özellikle Türk asıllı şairlerin ve Farsça şiir
söyleyen hükümdarların büyük rolü olduğunu belirtmişlerdir (Kartal, 2006:
300).
Edebiyatımızda dilinin ağırlığıyla tanınan Veysî’nin, Fars edebiyatına
oldukça aşina oluşu bu çalışmayla da ortaya çıkarılacaktır. Bu aşinalık elbette
onun diline ve üslubuna yansımıştır. Öyle ki dilinin kendi zamanında dahi
lügat yardımıyla (Öz, 1999: 1855) çözülebildiği Veysî, Osmanlının yüksek
kültürünü hakkıyla temsil eden bir örnektir.
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Siyerdeki Farsça Şiirler ve Kaynakları
Bu makalede tespit edilip kaynakları verilen şiirler, daha önce doktora
çalışması216217olarak hazırlanan tezden çıkarılmış olmakla birlikte karışıklığa
meydan vermemek için tezdeki sayfa numaraları yerine eserin iki matbu
nüshasından biri esas alınarak verilmiştir - .
Eserde tespit edilen şiirlere gelince bu şiirlerin çoğunlukla Farsça,
ancak içlerinde 48 adet şiirin de Arapça olduğu görülmüştür. Arapça olanlar
büyük
ihtimalle
Arap
müelliflerin
kitaplarındaki
örneklerdir
(Hamidullah,1993: 8).
Çalışmada yararlanılan matbu nüshada Türkçe218, Farsça ve Arapça
şiir örnekleri bulunmaktadır. Yer alan bu şiirlerin tamamı Veysî’nin eserine
bizzat seçip koyduğu şiirler olmayabilir. Eserde “li-münşiihi”, “li-nâmıkıhi”
notu düşülerek bazı şiirlerin Veysî’ye ait olduğuna işaret edilse de (I. C. / s.
13-16-28-32-33-34-39-58-72-78-101 ; II. C. / s. 41-87) mevcut şiirlerin kime
/ kimlere ait olduğunun kesin olarak tespit edildiği iddia edilemez. Hatta
kimilerinde böyle bir açıklama olmamakla birlikte sahiplerine ulaşamadığımız
şiirlerin de Veysî’ye ait olup olmadığını söylemek güçtür. Çünkü çok nüshalı
(yurt dışı ve yurt içi tespit edilen yaklaşık 200) olan bu eserin muahhar
nüshalarında orijinaline sadık kalındığı şüphelidir. Bu şüpheyi kuvvetlendiren
ise, eserdeki şiir örnekleri arasında Nâbî’ye ait bir beyite rastlanmasıdır:
Bâtıl hemîşe bâtıl-ı beyhûdedür velî
Müşkil budur ki sûret-i hakdan zuhûr ide ( II. C. / s. 67)
1641 yılında Nâbî doğduğunda Veysî öleli 13 yıl olmuştu. Nâbî'nin
şirinden haberdar olması ve eserinde ona ait bir beyite yer vermesi bu sebeple
mümkün görünmemektedir.
Bu çalışmayla, Veysî'nin beslendiği kaynakların tespitinin yanında.
Farsça'nın XVII. yüzyılda Türk şairler üzerindeki etkisinin gözlenebilmesi de
amaçlandığı için Arapça ve Türkçe şiirler çalışmanın dışında bırakılmıştır.
Daha önce, Veysî'nin bu eseri üzerine doktora çalışması yapıldığını
söylemiştik. Burada şunu belirtmek gerekir ki, tezde Veysî'nin konu geldikçe
2,6 Öztürk, Nuran, Siyer Türü ve Siyer-i Veysî (Dürretü ’t-tâc F î SîretiSâhibi ’l-Mi ’râc), Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Cihan
Okuyucu, Kayseri 1997.
217Veysî / Üveys İbn Melımed, Dürretü’t-Tâc Fî Sîreti Sâhibi’l-M i’râc, D ârü’t-tıbaatü’lma ’mıire, Bulak 1245.
218Eserde bahsi geçen Türkçe şiirlerin tespit edilebildiği kadarıyla şairleri ve hangi sıklıkta
yer aldıkları sıralanınca Veysî’nin en fazla B âkî’den yararlandığı görülmüştür. Bunun nedeni
ise Bâkî'nin aynı zamanda bir siyer mütercimi (Mevâhibii ’l-ledünniyye) olmasıdır, denilebilir.
Söz konusu şiirler şunlardır:
Bir adet Ali Şir N evâî’y e ait şiir (1. C /s. 42); 13 adet B âkî’y e ait şiir (I. C/ s. 23-95-105-124
(3)-125; II. C. /s . 9-13-16-18-48-76); 2 adet Fuzûlî'ye ait şiir (I. C. / s. 47-121); bir adet LâEdrî şiir (II. C. / s. 19); bir adet M akâlî’y e ait şiir (I. C. / s. 95); iki adet Mustafa Mehemmed
Efendi ’y e ait şiir (I. C. / s. 4 0 - II. C ./s . 43): bir adet N âbî’y e ait şiir (II. C. / s. 67); bir adet
Nev ’î ’y e ait şiir (I. C. / s. 72); bir adet Sernâi Mehnıed Çelebi’y e ait şiir (I. C. / s. 81); bir adet
Şeyhülislâm Yahyâ 'ya ait şiir (I. C. /s . 95); bir adet V â sıf a ait şiir (I. C. / s. 76).
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verdiği beyit örneklerinin kimlere ait olduğu tespit edilmemişti. Çalışmanın
başlangıcında, belirttiğimiz nüsha kullanılarak öncelikle bu şiirlerin kimlere
ait olduğu ve hangi eserde geçtiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma
yapılırken daha çok web tabanlı araştırma olanakları kullanılmış, şairi tespit
edilenler ulaşılabildiği ölçüde eserlerine de bakılarak çalışmaya dahil
edilmiştir. Tespit edilen şiirler, şairleriyle birlikte alfabetik olarak sunulmuş
ve hangi şaire ait kaç şiir varsa belirtilmiştir. Bu şiirlerin geçtiği eserler ise
tespit edilebildiyse dipnotta gösterilmiştir. Şairini tespit edip hangi eserinde
bulunduğunu bilemediğimiz durumlarda "?" işareti kullanılmıştır. Ayrıca
şiirler tek beyitten oluşuyorsa veya mısra olarak eserde karşımıza çıkıyorsa
tamamı, birden fazla beyitten oluşuyorsa bildirinin sınırlarını aşacağından
sadece ilk beyitinin verilmesi yoluna başvurulmuştur.
1. Abdurrahman Câmî (13)
_jl (jS

JyU.

Nûreş ez-cebhe-i âdem be-nümûd
Ser nihâdend melâ'ik-i sücûd219 (I. C. / s. 4)
(3jujIc- j

ûJ dlL-aj

Behem vuslat dih ma'şûk u 'âşık
Muvâfık-sâz yâr-ı nâ-muvâfık220
15)
^»1ÖÛJJİ ûU£ jL
ÖÛJjl

(I. C. / s.

^

CLlLtijLj \j

dıjû ^

Yâ şefî'ü'l-müznibîn bâr-ı günâh âverdeem
Ber-deret în bâr bâ-püşt-i dü-tâ âverdeem221
(I. C. / s. 84)
rt L5^-ûJ t."lalla
£2Jr

Ey kamer tal'at ü Mekkî matla'
Medenî mehd ü Yemânî burka'222

(I. C. / s.

85)
ilji

ül lûj

219 Heft Evreng, Sübhatü'I-ebrâr, " A A '
J
A**-* 4-AA j
û A jJ j j j j ^
c A -A i", 18. beyit
( h ttp : / / www. nosokhan. com / library / Topic / 166YErişim: 25. 02. 2016/01:15).
220 Heft Evreng, Yûsuf u Züleyhâ, " j i A 'J j
û '.34* A -*3
j A> »A A 43 d ^ Jd4 *
jl
£pLi£ Aiuij Çjljl Ij Aj S jlujiu.1 A & A * » " 24. beyit ( www. nosokhan. com / library / Topic / 16ER
Erişim: 26. 02. 2016/03: 32).
221 miitâla'a-i kitâb: mikât-ı hac. C. 35, s. 123 (http : //www. ghbook. ir / index. php ? name =
35 Erişim: 27. 02. 2016/04:00).
222Heft-Evreng-i Câmi, Siibhatü'l-ebrâr, 4A3'
pjlâ,
j çjUJ u ıü a i j j j j j
‘A*
l4 A A A 4 . (http : / / www. nosokhan. com / libraıy / Topic / 166Z Erişim: 10. 03. 2016 / 22:
31).

311

Şeb î h : s nemçü subh-ı zindegânî
Neşât-efzâ çü eyyâm-ı cevânî223 (I. C. / s.
100)

jaâı

Jİ

<^1a£ ClıiS

j j j jljJ

j j j j A c -jş.

Goft ki ey sâkî-i ebrâr-hîz
Cür'a ber-în künbed-i devvâr-rîz 224

(I.

C ./s. 100)
L-jUâi oLûç-^üLi. A*!
c_jL ^Üa j as\^ c£_ij ciıâL
Şod be-der-i hâne-i mâh âfıtâb
Yâft be-yek halka-zeden-i feth-i bâb225 (I. C.
/s . 102)
^ a u la

j

t—£ J -q C İ J j ^ J

^*ila \Jnll cLûzk

Ey be-deret mülk ü mülk-i mültecâ
" ^ 1 fûli üjll
”226 (I. C. / s. 102)
ölj j ^josj
û-Luj

Ajliu <üLâ.
ç.AjLui
Hâne be-hâne be-hemîn resm ü râh
Sâye-i Tûbâ şode ârâm-gâh227 (I. C. / s. 103)

dîûl-X-UJ ^-LutiS ç A ^ I j j J

j j j jâ' j j j lS ^ j -O
Şebî dîbâce-i subh-ı sa'âdet
Zi-devlethâ-yı rûz efzûn ziyâdet228 (I. C. / s.
105)
AjLü&j ^Uıi Lc>J^j l'^
_^İA AlLİJ&j
CjıS^j
Leb zi-du'â sîr ne-geşte henüz
223 Heft-Evreng-i Câmî, Yûsuf u Ziileyhâ, "
Aj 3& Ij İ jjjj JU » jj Ij SI j jj Cuji I S J j (jJjJ j»Ua (Aj j j J
j»Uj j j Ajâ^j jjû (jU j j
(_yit AITsS y t 1. beyit (www. nosokhan. com / library / Topic / 16EP
Erişim 11.03. 2016/00:02).
224 Heft-Evreng-i Câmî, Tuhfetü'l-ahrâr, "
Aj U j j ıiJI-jj (jLujl jl AS £İ jx j lii-a j j j»jJ jjjj
o*; ‘ijjfA jU j j j c J 5U u ttil j l j JİL", 13, Ve 14. beyitler (http : // www. nosokhan. com
libraıy / Topic / 1 6CR Erişim: 15.03.2016 /10:01).
225 Heft-Evreng-i Câmî, Tuhfetü'l-ahrâr, " cW ^ f A j b j j ü l u ı j (jU»j| J as £İj *j >cji*a j j (»j j Caj
o u ıiu jf AjUj (5j ıSıÛL».
j ' J AiL" 27. beyit ( www. nosokhan. com / libraıy / Top/c
76C7? Erişim: 15.03. 2016/11:43).
226 Heft-Evreng-i Câmî, Tuhfetii'l-ahrâr, " lW ‘^ • ‘Aj L j j ı^JLjj (jU»jl j l AS j r l j u
j J j»jJ Caj
(j j j iİ j j ^Aj Lj
c J iU i j Usİ j l j jjlj" 24, 25, 26. beyitler ( www, nosokhan. com / libraıy
T opic/ 16CR Erişim 15. 03. 2016/13:33).
227 Heft-Evreng-i Câmî, Tuhfetü'l-ahrâr, " l W ^ aAj L j j iİİL j j (jU»j| j l AS ;r lj* j
j j ?j j
Hja .j! ^ ü j j ^ajL j j j cjfcU uU il j l j süj " 27. beyit ( www. nosokhan. com / libraıy / Topic
16CR Erişim: 15. 03. 2016/13: 39).
228 Heft-Evreng-i Câmî, Yûsuf u Ziileyhâ, " j ' J 'S**j *Aj Lj <j j j »2I j j i U j jJ I j j i j jj ^ 1as j j ^I j »j >j j
fAj L (jîjâ
IS (jijfr » j j i j l (jl j jâ £İj*-«", 7.ve 2.fce^ 7wwıv. nosokhan. com / libraıy / Topic
16EFErişim: 15. 03. 2016/14:42).
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Vakt-i tazarru' ne-gozeşte henüz229 (I. C. / s.

107-122)

Ey zi-vücûd-ı to nümûd heme
Cûd-ı to sermâye! bûd heme2
29230 (II. C. / s. 51)
2. Âzerî-i Tûsî (1)
jUj jiJ İS ^ a (ja-

L
S
'

~-r-~ dıl^at^o^\.s-ı ■

r- j.^-ü

E's-selâm ey hâdî-i Hak Mehdî-i âhir-zamân
Mihr-i 'âlem-tâb-ı subh-ı ma'delet necm-i
had!231 (II. C. / s. 124)
3. Bûsirî (1)
l^ J

£_L c^.

AflSSü

^.lâ. ^İC-

j
Ve kaddemetke cemî'ül-enbiyâ bihâ
Ve'r-rusülü takdime mahdûmin

'alA

hademi232 (I. C. / s. 102)
4. Emîr Hüsrev Dehlevî (1)
(j

L.İUU <

•lSJ^
Bark-sıfat cüst be-püşt-i Burâk233 (I. C. / s.

101)

CİLUİİ

5. Enver! (1)
j!
.jjl
în henüz ez-netâyic-i seherest234 (L C. / s.

22)

6. Feyz-i Kâşânî (2)
b j J Cııalc. j S

o^iaâ o^>laâ

229 Heft-Evreng-i Câmî, Tuhfetü'l-ahrâr, " 3 di**2* 3 üfc L^ “ iA J2* J j
ı> k )j
W J j ' ‘‘“ m
is j
ûAH 'j" 75. 2>eyıf (Tıftp ; / / w m nosokhan. com / library / Topic /
16D1 Erişim: 15.03. 2016/15: 34).
230 Heft-Evreng, Tuhfetü'l-ahrâr.
ıY <j Ü j " 20, 25, 27, 32. beyitler (http : / / ganjoor. net
/ jam i / 7ourang / 7-3/sh2 . Erişim: 16. 03. 2016 /16:14.
231 Der-movrid-i Hazret-i Mehdi. 2. beyit (http : // www. hadith. net / post / Erişim: 16. 03.
2016/11:34).
232 Kasîdetii'l-bürde e'l-imâme'l-Bûsirî, Ecmel-i manzûnı min kasâ'id f i medh-i Resûlü'llâh
sallallâhii 'aleyhi ve âlıhi (http : madineh. net / ?p = 216 Erişim: 15. 03. 2016 /1 1 : 26).
233 Emîr Hüsrev Dehlevî, Dîvân-ı Eş'âr, M -16/ 7, 1. mısra. Diğer mısra: 3 j '
$ * ( http : //ganjoor. net klıosro gozide / masnaviatkh / s h ! 6 / Erişim: 15. 03. 2016/11:02).
234 Enverî, Dîvân-ı Eş'âr. Kas.:
j £y.ıll j^aU uıaU a
j j " K-27/3, 2. mısra. 1.
mısra:
U
" hap : ganjoor. net / index. php Erişim: 20. 02. 2016 / 02: 35).

313

Katre Katre mî-çeked ger 'âkıbet deryâ
şeved235 (I. C. / s. 79-112)
7. Firdevsî (2)
^bjjl jjj
j»l£ _)jj çûjb

Jljj

Ber-âvered şemşîr-i tîz ez-niyâm
Be-zed ber ber-bâre-i tîz-i kâm236 (II. C. / s.
83)
AÛSjj ÎXş —
bji
Neheng-i belâ ber-keşîd ez-niyâm237 (II. C. /
s. 90)
8. Gıyâseddîn-i Handmîr (3)
jLojj jl Jul

3

(JjK 1
—
1
J ^Uuj Jujbııj

Fürûd âmed ez-samân-ı Cebre'îl
Resânîd peygâm-ı Rabb-i celîl238

(I. C. / s.

3 1 ).
tjU *

f \ d lu U J

Fermûde-i mâdereş der-zamân
Be-bestem eymen be-hidmet-i miyân239 (I. C.
/s. 37)

Be-sâl dihem 'amm-ı hayrü'l-beşer
Ki der-hidmeteş 'öınr bordî beşer240 (I. C. / s.
91)
9. Hâfız (5)
jU/ı AL«jlû (jlaula jUj dÛJ
JıLu Jüj5İ «.aûjjl Cı£jU Jl

Tenet be-nâz-ı tabîbân niyâz-mend me-bâd

235 Feyz-i Kâşânî, Dîvân-ı Eş'âr, gazeliyyât, G-382 /3 , 2. mısra. 1. mısra şöyledir: " j» J fda. lj!
iI u jj J ıjjZ 13
( http : / / ganjoor. n e t/ feyz / divanz / ghazalz / sh384 / Erişim: 10. 03.
2016/14:38).
236 https : //www. vajehyab. com / dehkhoda /
Erişim: 18. 03. 2016/11:46.
237 Firdevsî, Şahnâme, 9. kısım,
j ' Cİ&J J lp J '^ 4
", 42. beyit, 1. mısra ( http :
ganjoor. n et/ ferdousi / shahname / kkavoos sh9 / Erişim: 20. 03. 2016 /18:36).
238 Gıyâse'd-dîn-i Hândmîr, Târîh-i Habîbii's-siyer j î Alıbârî Efrâdi'l-beşer, C. 1, s. 609 ( http :
/ / www. ghbook. ir / index. php? name 07. 03. 2016/10: 20).
239 Gıyâse'd-dîn-i Hândmîr, Târîh-i Habîbii's-siyer j î Ahbârî Efrâdi'l-beşer, C. 1, s. 609 ( http :
/ / www. ghbook. ir / index. php? name 07. 03. 2016/10: 29).
240 Gıyâse'd-dîn-i Hândmîr, Târîh-i Habîbii's-siyer j î Ahbârî Efrâdi'l-beşer ( http : / / download.
ghbook. ir/dow nloads/ htm /12000 8823 -f - 13920707 - tarekh-habib-alser-koli.htm Erişim:
10. 03. 2016/23: 03).
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Vücûd-ı nâziket âzürde-i gezend me-bâd241
(I. C. / s. 42)
J3

lSj'jâ

Ji

lSM
2 lS'

Ey kabâ-yı ser-fırâzî râst ber-bâlâ-yı to241242 (I.
C ./s. 74)
jl

^»jljl jt$A
=>.j-i

j
jl j

süj

Fâş mî-gûyem ü ez-gofte-i hod dil-şâdem
Bende-i ’aşkem ü ez-her dü-cihân âzâdem243
(I. C ./s. 7 7 -II. C ./s. 13)
I S İ^ <>
ts ".3

j

! ts -^ -

J ^
J “j ' j
iy> H j 4-ş> < - A ^

Fehm râzeş ne-konem û garbî men 'acebî
Lâf mühreş çe zenem men Habeşî û Kureşî244
(I. C ./s. 125)
10. Hâkânî (1)
(jjjjlj l j

ti

j *&l

^ 4Ü J J j * t S j j J

J -2

Sübhânallâh zi-fark-ı ser-tâ-pâyeş
Der-kalb-i ârzû-yı men rîhteend245 (I. C. / s.
45)
11. Keykâvûs bin İskender (1)
lliâfrj

il

I.İ3
J4
_
a
. —
O

J L lb / j~v ı a j H n ^ n i

\ \ \ı*n \ j

Ger şîr şeved hasm çe peydâ çe nühüft
Yâ şîr be-şemşîr-i sühan bâved goft246 (I. C.
/s. 84)
12. Mansûr-ı Hallâc (1)
ı

.-j

a" w.-j \

4jCj

ol

j C * j I _)

Ah ender-zamâne mahrem nîst
Hîçkes-râ zi-hâl-i men gam nîst247

(I.

C. / s. 77)
13. Mevlânâ (1)
241 Hafız, gazeliyyât, G-106 1 ( http : / / ganjoor . net / hafez / ghazal / sh!06 / 07. 03. 2016 /
11: 44).
242 Hâfız, gazeliyyât, G-210 1 t http : ganjoor. net / hafez / ghazal / sh410/ Erişim: 10. 03.
2016/11:10).
243 Hâfız, gazeliyyât, 1. beyit t https: fa. wikisource. o r g /w ik i/ Erişim: 10.03.2016/13:31).
244 Hâfız. (http: / / parsi. w iki dehkhodaworddetail Erişim: 16. 03.2016/12: 56).
245

?

246 Kâbûsnâme, 'unsurü'l-me’âli-i Keykâvûs ( http: / / dailyopensociety.com / archive /1 3 9 2 /1 1
/ 06/26981 /Erişim : 10.03. 2016 '16: 54).
247 Dîvân-ı Eş'âr-ı Marısûr-ı Hallâc. Tb-3 ( http://w w w .nosokhan.com /Iibraiy/Topic/O ZR E
Erişim: 10. 03. 2016 /1 3 : 50
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^L ujoIJJ

İmrûz cemâl-i to sîmâ-yı zikr dâred248 (I. C.
/ s. 59)
14. Muhteşem-i Kâşânî (1)
jUj^J
Lı—a ^1
ıjG “J i

6 ^ j ' cs^*i

j

Ey sabâ derd-i men haste be-dermân be-resân
Ya'nî ez-men bostân-ı cân u be-cânân beresân249 (I. C. / s. 82)
15. Molla Lutfullâh Nişâburî (1)
L-ûli. j ^)jJalA
ji. j
^Lûl
L_ılUa ^1 (jjl (_slc. jJja.
j^ l
îmâm-ı ins ü cinn müşkil-güşâ-yı hâzır u gâ'ib
Emîrü'l-mü'minîn Haydar 'Alî îbn-i Ebî
Tâlib250 (I.C ./s . 113)
16. Nizâmî-i Gencevî (4)
jU J J j C lia j l JA İİ .lü lj

eLıllu:^)
Ne-şod ender-ân müddet-i dîr bâz
Be-tâc-ı risâletserî ser-fırâz251 (I. C. / s. 33)
■

lLiZ\juji

jUâl

dluJJJJ o j& j

jl^jâ

Sa'âdet bergüşâd ikbâl-zâdest
Kur'ân-ı müşterî der-zühre peyvest252 (I. C. /
s. 54)
^jjLû o.liılnaV
i
Burâkî şitâbende mânend-i Burâk
Sanâmeş çü hûrşîd der-nûr-ı gark253 (I. C. /
s. 101)
jl

iğ j û jl

Ajji jU
a.

jl ^Ijl 'jjA pı
Çonân şod ki ez-tîzî-i kâm-ı û

248 Mevlânâ, Dîvârı-ı Şems, gazeliyyât, G-592/1 ( http: / / ganjoor. net / moulavi / shams
ghazalsh / sh594 /Erişim: 10.03.2016 / 09:45).
249 Muhteşem-i Kâşânî, Dîvân-ı Eş'âr, G-263 /1 , 4, 5, 6 ( http: / / ganjoor. net / mohtashanı
divan-moh/ ghazal-moh / sh463 / Erişim: 10. 03. 2016/16:37).
250 Molla Lutfullâh Nişâburî, der-medh-i Emîrü'l-mü'minîn, 1. beyit ( http : / / ical. ir / index.
php? option = com Erişim: 15.03. 2016/16:28).
251 http : / / www. beytoote. com / religious / sıındries / mission - province. html.
252 Hüsrev ü Şîrîn bahs 20 Efsâne-serâ'î dih duhter, beyt 20 (http : / / ganjoor. net / nezami /
5ganj / khosro-shirin / sh40 / Erişim: 10. 03.2016/ 09: 00).
253 Nizâmî, hamse, şeref-nâme, bahs 2, der-mi'râc-ı Peygamber-i ekrem, 10. ve 12. beyitler
(20120413170559-5173-719. docx Erişim: 15. 03. 2016/16:45).
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Sebak bord ber-cünbiş-i ârâm-ı û254 (I. C. / s.

114)
17. Sa’dî (8)
jjjb jS jja j

j

Her kocâ çeşmeî büved şîrîn
Merdüm u murg u mûr gerdânîd2
54255 (I. C. / s.
8)
j j i jjb g-jâj ji (jiu 4jeîij

'İlâç vâkı'â pîş ez-vukû' bâyed kerd256 (I. C. /
s. 36 - 79)
j j j j Jj p -

jl

Ez-seng-i girye hîzed rûz u dâg-ı yârân257 (I.
C. / s. 48) ^
Jj j * "

vjtV *

t JJ2

Eğer yek-ser-i engüşt ber-ter perem
Fürûg-ı tecellî be-sûzed perem258 (I. C. / s.
104)
dujâ A
jjjJ
A
jL«jb j jl sljjJ

jUş^
aS

Çonân germ der-tîh-i kurbet berend
Ki Cibril der-râh ez-û bâz mâned259 (I. C. /
s. 104)
jl j diuil jj jc. jL
^5Lp

jûj

jjj diUijJ AS

Peder ki yâr-ı ’azîzest râz-ı dil me-güşây
Ki dost nîz be-gûyed be-dostân-ı dîger260 (II.
C ./s. 61)
254 Nizâmî-i Gencevî, Şerefnâme (20120413170559-5173-719. docx Erişim: 15. 03. 2016/
16:37).
255 Sa'dî, Gülistân - Bâb-ı evvel der-sîret-i pâdişâhân-hikâyet-i şomâre 13 ( http : / / ganjoor.
n et/ saadi/ golestan / gbabl / s h l3 / Erişim: 07. 03. 2016/10:00).
256 Sa'dî "mevâ'iz", kıt'aât -1 3 ( http : / / ganjoor. net / saadi / mavaez / ghete2 / s h l3 / 07. 03.
2016/10:18).
257 Sa'dî, Dîvân-ı Eş'âr, gazeliyyât, G-250/1 ,2 . mısra, (http : / / ganjoor. net / index. php?s 07.
03. 2016/13: 56).
258 Sa'dî, Bûstân, der-neyâyiş-i Hudâvend, Fî-na't-ı seyyidi'l-mürselîn 'aleyhi's-salavâidi'sselâm, 15. beyit (http : //ganjoor. net saadi / boostan / niyayesh / sh2 / Erişim: 15. 03. 2016
/1 3 : 48).
259 Bûstân-ı Sa'dî, Şeyh Şerefü'd-dîn maşallah ibn-i ’A bdullâh Sa'dî-i Şirâzî, Fî-na't-ı seyyidi'lmürselîn ’aleyhi's-salavâtii's-selâm. 11. beyit (http : / / mayadin. tehran. ir / Portals / O /
Document /1391 / eb / boostam - sadil.pdf Erişim: 15.03.2016 /14:33).
260Sa'dî, Mevâ'iz-iSa'dî. der-medhisâhib-iDîvân (http: / / www. nosokhan. com / library / Topic
/ OCLB. Erişim: 16. 03. 2016 17:16).
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^jb^aij ^)l (JLû
£

Aj .—

.ibb La j S , j j j .—
aJr- '—s'

jl jl
jr!j J

Ez-ân taraf ne-pezîred kemâl er noksân
Ve z'în taraf şeref-i rûzgâr-ı mâ bâşed261 (II.
C. / s. 77)
18. Sâ’ib-i Tebrîzî (1)
jjisk jbb j Xû j Üj A^JİJİa.

jlj

jS Aıkbl jb jb jl Jjj c£jb Ijjb

Râz-ı hod çendân ki be-tevânî rne-gû bâyed
hod
Yâr-râ yârî büved ez-yâr yâr-ı endîşe kon262
(II. C ./s. 61)
19. Selmân-ı Sâvecî (5)
jjj ^ b u . j j jja. J j i jS. j j
jU.
Jjj Ij£ Jt, JiLa jb

^

Cân-ı şîrîn ger kabûl çûn to cânânî bûd
Key be-cânî bâz mând her kirâ' bûd263 (I. C.
/s . 15)
ja.

jl 5o

j

^ Jajj jl JJA a
£
jû
Ij.1^.

-kaİ

Kaht tâ hadî ki merd ez-fart-ı bî-kûtî çü şern'
Cism-i hod-râ sûhtî der-âteş ü bordî be-kâr264
(I. C ./s. 38)
Jjj -lA
İjâ. jJİa. JjJ jjja. Jjj jl$jk b
ûjj J
lA
Ijâ.

jl£ dnâlc. Ij 4-û
A

Tâ cihân bûd çonîn bûd çonîn hvâhed bûd
Heme-râ 'âkıbet kâr hemîn h“âhed bûd265 (I.
C ./s. 93)
0j£

jJ; A
İIjc. j j j j ASbıbji jbû

jLbâl ■S
~
-i ı'^ı ^j&

l^jA

Namâz-ı şâm ki zerrîn gazâle der-pes-i kûh

261 Sa'dî, Dîvân-ı Eş'âr, gazeliyyât, G-192 2. Selmân-ı Sâvecî-Dîvân-ı Eş'âr-gazeliyyât-gazel
150, 6. beyit (http: / / ganjoor. net/salm an saadi Erişim: 18. 03. 2016/11:13).
262 Beyt-i nâb ez-Sâ'ib-i Tebrîzî (http : / lrahnema. blogfa. com / post / 183. Erişim: 16. 03.
2016/17:07).
263 Dîvân-ı E ş’âr-ı Gazeliyyât, G-209 (http: ganjoor. net/salm an/ divanss / ghazalss/ Erişim
17. 03. 2016/10: 10).
264 Selmân-ı Sâvecî, Kasâid-i Selmân-ı S âvecî. Kasîde-i şomâre-i 22, der-beyân-ı evza'-ı nâmünâsib-i sâve 22, 24. beyit (http : anjoman tebyan.net/ 07. 03. 2016 /1 0 : 58).
265 Selmân-ı Sâvecî, Dîvân-ı Eş'âr, Tiirk:;.- â: şsmâre-i 2, ta'ziyyet-i hür (http: //ganjoor. net
salman / divanss / tarkibatss / sh4 Erişi". 1' '>3. 2016 / 23: 15).
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Nühüfte geşt ü hevâ gerd 'azm müşg-efşân266
(II. C. / s. 18)
jdlc.
ylû (_$bb
j*J' ÖU2
-bjjâ
Bâbâ-yı şefı'-i her-dü-'âlem
Ferzend-i halef-terîn-i âdem267 (II. C. / s. 25)
20. Vahşî-i Bafkî (2)
ljjljjİJ dulaez

jbj jjd.

Ijjb jJâ fr^jbo j£ di) ii. Jâ (jja.

Hîz-i û be-nâz-ı cilve dih kâmet-i dil-nüvâzrâ
Çûn kadd-i hod bülend kon mâye-i kadr-i
nâz-râ268 (I. C. / s. 44)
-Şii jjlc- (_gbSjj L_U
İ lİLallâ Jaj3 j
g p. J bl

4,

2~. ûbjjJ

Zi-fart-ı zulmet-i şeb tengnâ-yı 'âlem-i hâk
Siyâh şod çü şebistân-ı hâtır-ı cuhhâl269 (I.
C ./s. 112)
21. Yavuz Sultan Selim (1)
U ^JLalul j Jjji ^ jjl j ıjZJ$ JSjji jJİ
^jbîijjj dıuılgJa dn»..a>
în sefer kerden ü în bî-ser ü sâmânî-i mâ
Behr-i cem'iyyet-i dilhâst perîşânî-i men270
(I. C. / s. 47)
SONUÇ
Görüldüğü gibi Veysî, şu ana kadar tespit edebildiğimiz bu şairlerden
en fazla Abdurrahman Câmî’den (13) yararlanmıştır. İkinci sırada Sâdî (8),
üçüncü sırada da Selmân-ı Sâvecî (5) ve Hâfız (5) gelmektedir. Siyer*deki
kaynak kitaplar ise şunlardır:
Kasîdetü’l-Bürde
1 / Şahnâme 1 / Hamseler 14 / Dîvânlar 45 /
Tarih (1er) 1 / Şerh (ler)l
Henüz tespit edemediğimiz şiirler olduğundan bu sayı şu ana kadar
ulaştıklarımızla sınırlıdır. Veysî’nin en fazla Dîvânlardan yararlandığı ikinci
olarak da hamselere başvurduğu söylenebilir. Eserdeki manzum kısımların

266 Selmân-ı Sâvecî, Kcısîdehâ, Zihî nihâl-i kadret serv-i cûybâr-ı revân, 55. beyit (http: / / www.
ayeneh. net / poems / Erişim: 16. 03. 2016/14:19).
267 Selmân-ı Sâvecî, Dîvân-ı Eş'âr. Terkîbât, 2. bent, 1. beyit (http: / / ganjoor. net / salman /
divanss / tarkibatss / shl / Erişim: 16. 03. 2016 /15:14).
268 Vahşî, giizîde eş’âr, gazelhyât, gazel 8 (http: //ganjoor. net / vahshi/ divanv / ghazalv / sh8

0-

269 Vahşî, Güzîde-i E ş’âr, Kasa id. kasîde-i şomâre-i 29, der-sitâyiş-i Hân Ahmed, 4. beyt(http:
//ganjoor. n et/ vahshi / divanv ghasidev / sh29 / Erişim: 15. 03. 2016/16:11).
270

p
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nazım biçimleri şunlardır: Berceste Mısra 1 Gazel 24 / Kaside 9 / Mesnevi
19 / Musammat 1 / Rubâi 1 Terci-i Bend 2 / Terkîb-i Bend 1
Buradan da Veysfnin en fazla gazel ve mesnevi nazım biçimlerini
kullandığı görülmektedir.
Elde edilen malzemeyle ilgili değerlendirmelerin tamamı sayfa
kısıtlaması sebebiyle gösterilememiştir.
Bu çalışmada Siyer-i Veysi'deki manzum kısımların önemli ölçüde
kime ait olduğu ve nitelikleri belirlenmiştir. Bunların içinde Fars şairlerden
Abdurrahman Câmî, Sâdî, Selmân-ı Sâvecî, Hâfız; Türk şairlerden Bâkî öne
çıkmıştır. Ağırlıklı olarak Farsça manzumelerin tercih edilişi Veysî’nin kişisel
zevkinin yanında Osmanlı coğrafyasında o zamana kadar siyer okumalarının
daha çok “hasâis” denilen metinler üzerinden yapılmasından kaynaklanıyor
olabilir. Böylelikle Veysî’nin geleneği temsil ettiği anlaşılmaktadır.
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