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Önsöz

MEHMET ALİ TANYERİ HOCA’NIN 9 HAZİRAN 2013 tarihinde aynen yaşadığı gibi sessiz, sedasız bu dünyadan
ayrılışı üzerine kendisi için bir hâtıra kitabı hazırlamayı, böylece sevgili hocamızın da “unutulanlar” kervanına karışmasını bir
nebze olsun geciktirmeyi arzu ettik. Hâtıra kitabına girecek yazıların
hocanın bizâtihî kısa veya uzun süre çevresinde bulunmuş dostları, arkadaşları ve öğrencilerinin kaleminden çıkmasının –prensiplerini herşeyin önüne koyan Hoca’ya– daha uygun düşeceğine karar verdik. 2013
yazında davet mektuplarını gönderdik. Hoca’nın dostları, öğrencileri
ve sevenleri bu davetimize icabet ederek yazılarını gönderdiler.
Elinizdeki kitap iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Ali Tanyeri Hoca’yla özel yakınlıkları bulunan kişilerin yazdığı beş yazı yer almaktadır. İlk yazı bu kitabı yayına hazırlayanlara
ait. Hoca’dan kalan hâtıralarımızın bir kısmını yazarak Hoca’yı yâd
etmek istedik. İkinci yazı Hoca’nın biyografisini hazırlayan Mustafa
S. Kaçalin’e ait. Diğer üç yazı Hoca’yı çok uzun yıllardır tanıyanlar
tarafından kaleme alındı. İlkokul arkadaşı Doğan Hızlan ile Behçet
Necatigil halkasından gelen iki kişi: Hilmi Yavuz ve Behçet Necatigil’in kızı Ayşe Sarısayın. Bu bölümde son olarak Hoca’nın çoğu daha
önce yayımlanmamış şiirleri bulunmaktadır. Sağlığında Tanyeri
Hoca tarafından Müslüm Yılmaz’a emanet edilen bu şiirleri, Yılmaz
bir araya getirip bu kitapta yayımlanması için bize vermiştir, kendisine teşekkür ediyoruz.

TANYERİ KİTABI (İSTANBUL: ÜLKE KİTAPLARI, 2015)

—— 8 ——
ÖNSÖZ

İkinci bölümde yazar adına göre alfabetik sıralanan on iki yazının ikisi dışındakiler Hoca’nın ömrünü adadığı Osmanlı edebiyatının çeşitli konuları üzerine olup Ahmet Atillâ Şentürk, Ali Emre
Özyıldırım, Fatma Şen, Hanife Koncu, Hatice Aynur, M. Fatih Köksal,
Murat A. Karavelioğlu, Müjgân Çakır, Ömer Zülfe, Walter G. Andrews
ve Mehmet Kalpaklı tarafından kaleme alınmıştır. Abdullah Uçman
ile Rahim Tarım’ın yazıları da edebiyatla ilgili olup Modern Türk
edebiyatının iki farklı konusunu ele almaktadır.
Bu kitabın hazırlanması sırasında Ali Emre Özyıldırım, Fatih
Altuğ, Nazlı Vatansever ve Müjgân Çakır’ın yardımlarını gördük,
kendilerine müteşekkiriz. Kitabın tasarımını her zaman olduğu bizleri kırmayarak mükemmel bir şekilde yapan Ersu Pekin’e, basımı
gerçekleştiren Dergâh Yayınevi’ne Sayın Asım Erverdi’nin şahsında
çok teşekkür ederiz.
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Zâtî’nin John Rylands
Kütüphanesi 62 numarada
kayıtlı Mecmû‘ada yer alan
kasîdeleri

Yā ilāhī iki cihānda bize

Murat A. Karavelioğlu*

13

Sen sedāḍ u baḳā ‘ināyet ḳıl

Şeref-i intisāb-ı bāb-ı Resūl
Olur ümmīdüm ide Ḥaḳḳ ḳabūl

Giriş ve değerlendirme
ŞİİR YAHUT NAZİRE MECMÛ‘ALARININ EDEBİYAT TARİHİ araştırmalarında ve metin neşirlerinde vazgeçilmez kaynaklar olduğu gerçeği, bugün araştırmacıların ısrarla vurguladığı
bir husustur. Bilindiği gibi mecmû‘alar her konuda derlenmiş olabilmektedir. Antoloji niteliğinde seçme şiirlerin bir araya getirilmesi ile
meydana geldikleri gibi aynı konuda yazılmış risalelerin derlenmesiyle de ortaya çıkabilirler. Özel mektuplar içeren mecmû‘alar yanında
bir şiire yazılmış nazire şiirlerin toplandığı mecmular da çoktur. Hatta halk edebiyatı metinlerinden seçmeleri kapsayan ve yaygın olarak
cönk adı verilen şiir defterleri aslında birer mecmû‘adırlar. Bunların
yanı sıra dîvânı olan şairlerden bir kaçının dîvânının bir araya getirildiği mecmû‘alar da vardır. Böylesine geniş bir yelpazede rastlanan
mecmû‘aların, içerdikleri konular çerçevesinde araştırmacılara sunduğu veriler göz önüne alınırsa değerleri daha iyi anlaşılacaktır.
Şiir/nazîre mecmû‘aları hakkında son yıllarda pek çok önemli çalışma yapıldığından burada mecmû‘a hakkında geniş bilgi vermek yerine konuyu detaylı şekilde ele alan çalışmaların bir kaçının künyesini
vermekle yetiniyoruz.1 Bu yazının amacı ise bir dîvânlar mecmû‘asında
*

13

“īmānumuza”: Nüshada “īmānumuzda”

1

İstanbul Üniversitesi.

Hasan Aktaş, “Nazirecilik Geleneği ve Çağdaş Şiirimizin Ufukları,” Hece, s.
53-54-55 (Mayıs-Haziran-Temmuz 2001): 282-94; Yaşar Aydemir, “Şairlerin
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dîvân nüshaları bulunan şairlerden Zâtî’nin, bilinen Dîvân nüshalarında yer almayan birkaç kasîdesinin tanıtılmasıdır.
On beşinci yüzyılın son çeyreği ile on altıncı yüzyılın ilk yarısında yaşayan Balıkesirli Zâtî, gerek üretken bir şair olması, gerek yetiştirici yönü ve gerekse orijinal mazmûnlar kullanmada ve
yeni manalar dile getirmede gösterdiği başarı ile Türk edebiyatının
seçkin şairlerinden biridir. Dîvân şiirinin kuruluşunu tamamlayıp
gelişme dönemini yaşadığı, artık kaide ve mazmûnları belirlenerek
klasik bir hüviyete büründüğü, aruz kusurlarının asgariye indirildiği bir devirde yaşayan Zâtî, Ziyâ Paşa (ö. 1880) gibi sonraki münevverler tarafından klasik Türk şiirinin kurucuları arasında gösterilir. O bize hacimli bir dîvân, mesnevîler, latifeler, siyer, mevlid ve
şehrengîz bırakmış müstesna bir şairdir. Çok yazan bu şairin gazellerinden meydana gelen Dîvân’ı çoktan yayımlanmış olsa da bugün
itibariyle kasîdeleri üzerine çalışmlara yapılmakla birlikte henüz
neşredilmiş değildir.2 Oysa çeşitli nazım türlerinde kasîde yazan

Zâtî kadar edebiyat araştırıcıları ve okuyucular için de bu büyük
bir şanssızlıktır. Bu bakımdan kasîdelerinin bütüncül bir yayımının
yapılmasının çok gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyoruz. Zâtî’nin
dîvân nüshalarına bakıldığında kasîdelerinin ya eksik olduğu veya
hiç olmadığı görülür. Onun 100 ila 500 civarında kasîde yazdığı bildirildiğine göre bu durumun, kasîdelerin çokluğundan kaynaklandığını düşünebiliriz. Çünkü yalnızca kasîdeleri bir araya getirildiğinde bile bir dîvân hacminde olduğu görülecektir. İşte bu noktada şiir
mecmû‘aları devreye girmekte ve Zâtî’nin kasîdelerini büyük ölçüde
bize ulaştırmaktadır.
2011 yılında Türkçe yazmalar bakımından bir hayli zengin olan
İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan John Rylands Kütüphanesi’nde çalışma fırsatı bularak başta Mine Mengi olmak üzere
koleksiyona ve bazı yazmalara dikkat çeken çalışmaların ışığında
koleksiyonu gözden geçirdik.3 Mine Mengi4 tarafından ilim âlemine
detaylı bir biçimde tanıtılan An Anthology of Poetry adıyla 62 numarada kayıtlı dîvânlar mecmû‘asını inceledik.5 Bu incelemelerimiz es-

Edebî Kişiliğinin Tespitinde Mecmuaların Rolü,” TKAED, s. 464 (2001): 73144; Yaşar Aydemir, “Şiir Mecmuaları ve Metin Teşkilinde Mecmuaların
Rolü,” Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, s.19 (2001): 147-55; Bilge Kaya,
“Nazîre Mecmûaları ve Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâiri,” Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, s. 8 (2005/1): 47-56; Ömer Bin
Mezid, Mecmûʻatü’n-Nezâir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, haz. Mustafa Canpolat
(Ankara: TDK, 1995); Mustafa İsen, “Divan Şiirinde Nazire Geleneği,”
Mavera, s. 54 (Mayıs 1981): 24-6; Murat Ali Karavelioğlu, Mecmûa-i Kasâid-i
Türkiyye (İstanbul: Titiz Yayınları, 2011); M. Fatih Köksal, “Edirneli Nazmī,
Mecmaʻü’n-Nezâʼir: İnceleme-Tenkitli Metin” (Dr Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
2001); M. Fatih Köksal, “Nazire Kavramı ve Klâsik Türk Şiirinde Nazire
Yazıcılığı,” Diriözler Armağanı: Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz
Hatıra Kitabı (Ankara, 2003), 215-90; M. Fatih Köksal, Sana Benzer Güzel Olmaz
Divan Şiirinde Nazire (Ankara: Akçağ, 2006); Ahmet Mermer, “XV. Yüzyılda
Yazılmış Bilinmeyen Bir Nazire Mecmuası ve Aydınlı Visâlî’nin Bilinmeyen
Şiirleri,” Milli Folklor, s. 56 (Kış 2002): 75-94; Yasemin Ertek Morkoç, “Eğridirli
Hacı Kemal’in Câmiü’n-Nezâir’i: Metin ve Mecmua Geleneği Üzerine Bir
İnceleme” (Dr Tezi, Ege Üniversitesi, 2003); Ali Nihat Tarlan, “Eski Mecmualar
Arasında,” TDED 1, s. 2 (1946): 122-37; Ozan Yılmaz “Metin Te’sisinde Şiir
Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud
Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası,” Divan Edebiyatı
Araştırmaları Dergisi, s. 1 (2008): 255-80.
2

Özellikle burada Ali Tanyeri Hoca’nın Mehmed Çavuşoğlu Hoca’yla birlikte
Zâtî’nin kasîdelerini ve gazeller dışındaki şiirlerini yayına hazırladıklarından

söz etmek gerekir. Zâtî’nin Dîvânlarının bütün nüshalarını gözden
geçirmenin yanı sıra Türkiye’de mecmû‘alar üzerine öncü çalışmalar yapıp
bu konuda eşsiz bilgisi ve birikimi olan Tanyeri Hoca’nın taradığı sayısız
mecmû‘adaki kasîdeler de çalışmaya dâhil edilmiştir. Çavuşoğlu Hoca’nın
zamansız vefatıyla (1987) bu çalışmanın basılması maalesef kesintiye
uğramıştır. Tanyeri Hoca, uzun yıllar bir kenarda bekleyen bu çalışmanın
basımını gerçekleştirme görevini Fatma Meliha Şen’e vermiştir. Mehmed
Çavuşoğlu, M. Ali Tanyeri, Zâtî’nin Kasîdeleri ve Gazeller Dışındaki Şiirleri, ismiyle
2016’da yayımlanacak olan bu çalışmada 84’ü kasîde olmak üzere çok sayıda
şiir bulunmaktadır. Ayrıca, Zâtî’nin kasîdeleri merkezli bir yüksek lisans tezi
daha önce hazırlanmıştır. Burada şairin on farklı dîvân nüshası ele alınmış
olup mecmû‘alar çalışma dışında tutulduğundan 48 kasîde metni bulunmakta
ve Zâtî’nin kasîdelerine bir giriş mahiyeti taşımaktadır. Bkz. Orhan Kurtoğlu,
“Zâtî Divanı’nın Gazeller Dışında Kalan Şiirleri Üzerine Bir Araştırma” (YL
Tezi, Gazi Üniversitesi, 1995). Değerli araştırmacı Kurtoğlu’nun konu ile ilgili
bir de makalesi bulunmaktadır: Orhan Kurtoğlu, “Zâtî’nin Kasideciliği,” Türk
Kültürü 35, s. 405 (1997): 42-9.
3

4

5

Murat Ali Karavelioğlu, “John Rylands Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe
Yazma Şiir Mecmuaları,” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, s. 25 (2011): 179-98.

Mine Mengi, “Bir Şiir Mecmuası Hakkında,” AÜDTCF Türkoloji Dergisi, s. 7 (1977):
73-8.
Bu Mecmûʻanın Mehmed Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri hocaların da dikkatini
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nasında Zâtî’nin kasîdelerini de okumuş idik. Necâtî (ö. 1509), Mesîhî
(ö. 1512), İshak Çelebi (ö. 1537), Karamanlı Nizâmî (ö. 1469’dan sonra
1473’ten önce), Ahmed Paşa (ö. 1497), Prizrenli Şemʻî (ö. 1529), Vasfî (ö. 1511’den sonra), Tâcîzâde Cafer Çelebi (ö. 1515), Amrî (ö. 1523),
Helâkî (ö. 1575-76) Kemâl-i Zerd (Sarıca Kemal) (ö. 1490’dan sonra),
Üsküplü Atâ (ö. 1523) ve Bâkî’nin (ö. 1600) dîvân nüshalarının yanı
sıra 430b-489b yaprakları arasında Zâtî’nin 27 kasîdesi, 1 murabba‘ı
ve 151 gazelinin de yer aldığı eksik Dîvân’ı bulunmaktadır.
Zâtî’nin kasîdeleri bakımından zengin bir mecmû‘a ile daha önce
karşılaşmış ve Mecmû‘a-i Kasâid-i Türkiyye başlığıyla yayımladığımız bu
mecmû‘ada şairin 50 kasîdesi olduğunu görmüştük.6 Bu mecmû‘ada
ise Zâtî’nin 27 kasîdesi bulunmaktadır. Bu 27 kasîdenin 23 tanesi Mecmû‘a-i Kasâid-i Türkiyye’de bir beyit farkı dışında aynen yer almaktadır.
Böylece İngiltere’deki mecmû‘anın, Zâtî’nin kasîdeleri için dikkate
alınması gereken değerli bir kaynak olduğu anlaşılmaktadır. Bu yazıda Mecmû‘a-i Kasâid-i Türkiyye’de yer almayan ve bu mecmû‘ada yer
alan dört kasîde ayrıntılı olarak tanıtılıp metinleri verilecektir.
Söz konusu kasîdelerden ilki 39 beyitlik bir nasihat-nâmedir.
Aruzun “mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla ve “–ak” kafiyesinde yazılmış olup redifi bulunmaz. Bu tür kasîdelerde yaygın
olduğu üzere tüm şiiri uzun bir maksud bölümü ve dua beyitleri
oluşturur. Kasîde boyunca şair, Allah’ın bir gece ilka ettiği düşüncelerden bahseder. Muhatap kendisidir ve tüm öğütleri önce kendi
nefsine yapar, fakat bir üslûp özelliği olarak aslında kendisine nasihat eder gibi görünse de okuyucuya seslenmektedir. Zâtî’nin bir
gece daldığı düşünceler dünyanın faniliği, bir günah batağı olduğu,
dünyanın İskender’i bile suya götürüp susuz getirdiği, hatta Süleyman Peygamber’in tahtını yele verdiği etrafında döner. İnsanoğlu
ömrünün her an tükenmekte olduğunu fark etmelidir. Çünkü bu

o derece açıktır ki mesela gökyüzünde hilal, hasetçi feleğin insan
ömrünü biçtiği bir orak gibidir. Her sonbaharda dökülen yapraklar, ömrün de hazana ermekte olduğunu haber verir. Bu sebeple işret âlemlerinde, meyhanelerde vakit geçirmek yerine ezana kulak
vermek, mescide yönelmek daha iyidir. İnsan, komşusu açken tok
uyumamalıdır; barış yolunu tutmalı, başkasında gördüğü kusuru
örtmeli, çirkin söze kulak vermemeli tevazuu elden bırakmamalı
ve Hz. Peygamber’in övündüğü fakirliğe ve kanaate sahip olmalıdır.
Kasîdenin sonuna doğru günahlardan temizlenmenin yolu gösterilir. Buna göre sadaka vermek, çok ağlayıp az gülmek ve hatalardan
pişmanlık duyup âh etmek günahların affına vesiledir. Nihayet şair,
cennete erişmek için dua ederek kasîdesini bitirir. Görüldüğü gibi
kasîde didaktik yönü ağır basan, baştan sona nasihat içerikli bir
manzumedir. Bu sebeple Zâtî’nin bu kasîdeyi ilerleyen yaşlarında
yazdığını düşünmekteyiz.
İkinci kasîde 29 beyit tutarında, nasihat-âmîz bir şiirdir. Aruzun “mefʻūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün” kalıbıyla, “–ât” kafiyesinde
ve “ı” redifi ile yazılmıştır. Kasîdede kıyamet günü cehennem azabından kurtulmanın yolları anlatılır. Yolun ilki de Hz. Peygamber’e
çokça salavat getirmektir. Nefsin heva ve hevesini terk etmek, hayır
ve hasenat ile meşgul olmak, insanlara karşı adaletli davranmak,
başkasının hakkını yememek, zalim olmamak, yumuşak huylu olmak, çokça sadaka vermek ve çok ağlayıp az gülmek gibi hasletler,
Zâtî’nin cehennem azabından kurtulmak için sıraladığı özelliklerdir. Kasîdede herkesin bildiği ve yerine getirmekle yükümlü olduğu
namazı terk etmemek, oruç tutmak, perhiz etmek gibi bazı önemli
dinî yükümlülükler de hatırlatılır. Zira şaire göre insan âb-ı hayatı
dahi içse ölecektir. Bu şiirin de birincisi gibi baştan sona öğreticilik
ve öğüt maksadı taşıdığı görülmektedir. Tıpkı önceki şiir gibi Zâtî,
öncelikle kendi nefsini muhatap alır ve tüm sözlerini kendisine söyler. Kasîdenin, mahlasın da bulunduğu son beyti dua bölümünü meydana getirir ve burada şair, mahlasını tevriyeli kullanarak kendisine
ve okuyucuya dua eder. Zâtî’nin olgunluk döneminde veya zor zamanlarından birinde yazdığı şiirlerinden olduğu tahmin edilebilir.

çektiğini mikrofilm kopyasının elde edip yaptıkları Dîvân neşirlerinde
ve yukarıda sözü edilen Zâtî’nin Kasîdeleri ve Gazeller Dışındaki Şiirleri, adlı
çalışmada da kullandıklarını belirtmek gerekir.
6

Murat Ali Karavelioğlu, Mecmûa-i Kasâid-i Türkiye (İstanbul: Titiz Yayınları,
2011).
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Zâtî’nin, konumuz olan üçüncü kasîdesi 31 beyitlik yine nasihat içerikli manzumesidir. Aruzun “mefʻūlü mefā‘īlü mefā‘īlü
fe‘ūlün” kalıbıyla yazılmış olup kafiye ve redif örgüsü değişkenlik
gösterir. Kafiye kimi zaman “–â”, redif “–nun” olur; fakat kimi zaman da kafiye “-ân”, redif ise “–un” hâlini alır. Bilindiği gibi bu
durum, klasik şiir geleneğinde –kafiye göze göre tayin olunduğundan– büyük bir kusur olarak görülmez, ne var ki burada olduğu
gibi sıkça tekrar ettiği takdirde pek hoş karşılanmamıştır. Önceki nasihat muhtevalı iki kasîdesinde olduğu gibi bu şiirde de Zâtî
kendisine seslenir ve kendini dünya hayatına fazlaca bağlandığı
için suçlar. Oysa insan dünyaya, âhir zamanın tehlikelerine, işrete meyletmemelidir. Aksine dünyasını fakirlere adamalıdır. Çünkü
kişi bir garibin gönlünü alırsa Hz. Peygamber de onun gönlünü alacaktır. Zâtî bu kez de cennete girmenin yolunu gösterir. Buna göre
cennet isteyen, dua almalı, âlimlerin sohbetine devam etmeli, sır
tutmayı bilmeli ve dili etek gibi uzun olmamalıdır. Üstelik riyazet
ehli olmalı, yediğine dikkat etmeli ve günahını hatırlayıp feryat
etmelidir. Zâtî’nin bu kasîdesi de diğer ikisi gibi dinî içerikli, öğüt
vermeyi hedefleyen, sanat yönü hayli zayıf bir şiiridir. Nitekim gerek konunun yavanlığı, gerekse Zâtî’nin çok yazmaktan mütevellit
tekrara düşmesi bu şiirleri sıradan ve sanat değeri düşük bir hâle
sokmuştur denilebilir. Kanaatimizce şair, bunu da ihtiyarlığında
veya sıkıntılı bir ruh hâlinde yazmıştır.
Dîvânlar mecmû‘asında, Zâtî’nin başka yerlerde rastlayamadığımız dördüncü ve son kasîdesi 28 beyitlik Pîrî Mehmed Paşa (ö.
1533) medhiyyesidir.7 Bir bayram münasebetiyle yazılmış olan bu

‘ıydiyye kasîdesi aruzun “fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün” kalıbında olup redifi bulunmaz, kafiyesi ise “–ng”dir. Kasîdenin ilk sekiz
beyti, gece tasviri yapılan bir nesîb bölümüdür (beyit: 1-8). Burada
ay, yıldızlar, gökyüzü, seyyare ve sabiteler ile ilgili kısa tasvirlere yer
verilmiştir. Ardından gelen girizgâh ile (beyit: 9-12) methiyeye giriş
yapılır (beyit: 13-24). Girizgâhta bayram günü parasının olmadığını söyleyen şair, sabahleyin o cömertlik menbaının huzuruna gitmek gerektiğinden bahisle medhiyyeye başlar. Paşa’nın cömertliği,
yumuşak huyluluğu, makamının Zühre’nin bile sema ettiği bir yer
oluşu, güneşin onun isabetli görüşünün ordusunda sadece bir çavuş
olduğu, düşmanlarına karşı kahrı, ismet sahibi olması, feleğin bile
kendisine özendiği gibi özellikleri övülür. Medhiyyenin ardından
gelen mahlas beytiyle birlikte fahriyye başlar (beyit: 25-26). Burada
Zâtî, övgüyü Erjeng’in dahi benzerini çizemeyeceği bir güzele benzetir. Ona göre söz bir sevgilidir; hayıflanarak eğer zulmet şairin tabiatının aynasını kirletmeseydi, o dilberi ne de güzel süsleyeceğini
dile getirir. Son iki beyit dua beyitleridir (beyit: 27-28). Bu beyitlerde
bayram hilali göründükçe memdûhun bayramlarının mübarek olması ve izzet, şan ve şerefinin artması için dua edilir. Düşmanın beli
de hilal gibi bükülsün diyerek bedduada bulunulur.
Diğer üç kasîdeye göre bu manzume konu itibariyle daha zengindir. Medhiyye olması bakımından daha coşkulu, daha iyi kompoze edilmiş ve bunan dolayı daha sürükleyicidir. Her ne kadar klasik
bir övgü şiiri olsa da bazı güzel benzetmeler içermesiyle başarılı bir
kasîdedir. Ayrıca bu şiir, Zâtî’nin, zor kafiyelerde de kasîde yazabildiğini gösteren şiirlerden biridir.
Mecmû‘anın 443a-444a yaprakları arasında bulunan 33 beyitlik
bir kasîde, aynı zamanda şairin pek çok kasîdesini içeren Mecmû‘a-i

7

Pîrî Mehmed Paşa, II. Bâyezîd (salt. 1481-1512) döneminde Amasya’da öğrenim
görmüş, onun padişah olması ile de İstanbul’a gelerek ilmiye sınıfında
görev almış, kadılık yapmıştır. 1508 yılında Anadolu defterdarı olmuş,
Yavuz Sultan Selîm’in (salt. 1508-1520) İran ve Mısır seferine katılmıştır.
Gösterdiği yararlılıklar sonucu kendisine vezaret payesi verilmiş ve
sürekli yükselmiştir. Yavuz Mısır seferindeyken sadaret kaymakamı olarak
İstanbul’da bırakılmıştır. Sefer dönüşü yolda Yûnus Paşa’nın (ö. 1517) idamı
üzerine aceleyle çağırılarak Şam’da konaklamış bulunan ordugâha katılmış
ve 25 Ocak 1518 tarihinde veziriazam tayin edilmiştir. Bu tarihten itibaren

beş yıl bu mevkide kalmış, yani Kânûnî Sultan Süleymân’ın (salt. 1520-1566)
ilk veziriazamı olmuştur. Pîrî Mehmed Paşa’nın donanma ve denizcilik
hususundaki hizmetleri çok önemlidir. Hayatı için bkz. Yusuf Küçükdağ;
“Pîrî Mehmed Paşa” TDVİA, c. 34 (İstanbul: TDV, 2007), 280-81; Halis Bülbül,
“Maliye Kökenli Bir Sadrazam Örneği Olarak “Pîrî Mehmed Paşa”: Hayatı ve
Faaliyetleri” (Erciyes Üniversitesi 2009).
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Kasâid-i Türkiyye’de yer alır.8 “Ḳılmaġ isterdi felek taḫtında encüm
encümen / Yakmaġa bir deste şem‘i niyyet itmişdi Peren” matlaı ile
başlayan ‘iydiyye türündeki bu medhiyye Mustafa Paşa9 övgüsündedir ve burada 32 beyittir. 16 ile 17. beyitleri arasında, yani 62 numaralı mecmû‘adaki nüshanın 17. beyiti olarak,

Çeviriyazılı kasîde metinleri
110
Mefāʻilün Feʻilātün Mefāʻilün Feʻilün

1

Cāmiʻ-i ḳudretde par par yanmaġa pür-şevḳdür
Şemʻ-i Nāhīd ü çerāġ-ı māh ü ḳandīl-i Peren
beyti okunmaktadır. Dolayısıyla mecmû‘anın, bu yönüyle de bir katkı sağladığı görülmektedir.
Türk Edebiyatının en üretken ve hem yaşamına dair bilinenlerden, hem de eserlerinden edinilen verilerden hareketle en renkli simalarından biri olan Zâtî’nin, dîvân nüshalarında, Mecmû‘a-i
Kasâid-i Türkiyye’de ve görebildiğimiz diğer bazı şiir mecmû‘alarında
rastlamadığımız, dîvânlar mecmû‘asındaki üç kasîdesine genel olarak bakılacak olursa, nasihat türündeki bu metinlerin sanat değeri
son derece düşük, didaktik yönü ağır basan, hatta sıradan manzumeler olduğu görülmektedir. Bu kısa değerlendirme bizde, Zâtî’nin
bir kasîde şairi olarak da ele alınması gerektiği ve kasîdeleri üzerine
yapılan az sayıda ve muhtasar çalışmanın ötesinde daha kapsamlı
çalışmaların yapılması kanaatini ortaya çıkarmıştır.

Yetişdi dün gice inṣāf ile ʻināyet-i Ḥa

Didi biḥār-ı teʼemmülde olma müstaġraḳ
Ġıdā-yı rūḥa ṭaleb eyle besleme bedeni

Anuŋ burūc-ı semādur yiri bunuŋ ṭopraḳ
3

Nedür bu deŋlü ḳabā sende bāġ-ı cennetden
Ḳabūl eyledi ataŋ hemān iki yapraḳ

Cinān içinde şarāben ṭaḥūra māyil ol

Müdām elüŋde senüŋ neyler fütāde ayaḳ
5

Revā mıdur bu ki beş vaḳt eẕānı diŋlemeyüp
Ṣafāyile ṭutasın naḳş-ı penç-gāha ḳulaḳ

Bu ḳaṣrı ferş-i ruḫam ile gerçi zeyn idüŋ
Olur zemīne berāber bu ḳubbe-i ezraḳ
7

Zamāne virdi yile taḫtını Süleymānuŋ

Niçün bu devlete maġrūr olursın iy aḥmaḳ
Sikenderi ṣuya iletüp ṣusuz getürmişdür
Diseŋ zemāneye seḥḥār-ı bī-naẓīr elyaḳ

9

Saŋa yiter reh-i ḫumḫānede bulunmaz hīç
Velī ṭarīḳ-ı mesācidde ayaġuŋ aġsaḳ

Nedür bu ḳaṣr-ı muʻallā nedür bu bāb-ı ʻaẓīm
Fenāda ṣanma ki bāḳī ḳalur saŋa bu ḳonaḳ
11

Yüzüŋ yire düşürür ʻāḳıbet senüŋ bu namāz
Göŋül yabanda dögersin başuŋ yire taḳ taḳ

Cihānda ẕerre ḳadar nesne ḥāṣıl eylemedüŋ
Nicʼola ḥāl azıġuŋ yoḳ fenāda menzil uzaḳ

8
9

a.g.e., 80. kasîde.

Sultan II. Bayezîd’in saltanatının sonu ile Yavuz Sultan Selîm’in satanatının
başlarında vezîriâzamlık yapan Koca Mustafa Paşa (ö. 1512) veya Rodos
Seferi’nde serasker olan Çoban Mustafa Paşa (ö. 1529) olabilir.

10

1 yk. 435a-436a.
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13

Faḳīr ḳoŋşularuŋ aç iken senüŋ şeb ü rūz

28

Kelām-ı faḥşa ḳulaḳ ṭutma diŋle ḫoş ḫaberi

14

Yaraġuŋı göregör irişür dem-i rıḥlet

29

Cihānda irdügüŋi yaḳma āteşīlük idüp

15

Ufuḳda ṣanma görinen hilāl ḥāṣud-ı dehr

30

Müʼeẕẕin eşhedü enlāilāhe illallāh

16

Bahār-ı ʻömr ḫazāna irür diyü söyler

31

Ḥiṣār-ı maʻrifeti ṭop-ı āh ile alasın

17

Çalışma virmez ecel derdine şifā Ḳānūn

32

Aŋa ḥarāret-i mihr-i Ḫudā ide te’s̱ īr

18

Yıḳar eger bedenüŋ burc olursa ṭop-ı ecel

33

Bu deŋlü cürm ile cenetde yirüŋ olmaya hiç

19

Eger ki dār-ı cihānda olasın aṭlas-pūş

34

Ṣaçılmaya saŋa hergiz gülāb-ı bāġ-ı İrem

20

Cihānda faḳr ile Faḫr-i Cihān gibi faḫr it

35

Ġubār-ı cürmüŋi üstüŋden ayırmaḳ isterseŋ

21

Güzellerüŋ ḥaẕer it ḳāküline baġlama dil

36

Eger ki baḥr-i günehden necāt isterseŋ

22

İşüŋi tāc gibi zühd ile çıḳar başa

37

Eger ṣımaḳ diler iseŋ günāhuŋuŋ cündin

23

Pür ide pertev-i nūr-ı Ḫudā senüŋ sīneŋ

38

Muḥammed ümmetine ḳıl duʻāları ki saŋa

24

Şināverī olasın baḥr-i raḥmetüŋ dāyim

39

Muḥammed ümmetiyile İlāhī cümlemüze

25

Hidāyet ehli eger ʻavret ise pāyine düş

26

İki kişi çekişürse araya gir ṣulḥ it

27

Gözüŋle gördügini dāmenüŋle örtüci ol

Revā degül yidügüŋ ola bal ile ḳaymaḳ
Degül bu ḳāfile-i ʻömr iy ġarīb oturaḳ

Biçer bu mezraʻ-ı ʻömri müdām elinde oraḳ
Zebān olup saŋa faṣl-ı ḫazānda cümle varaḳ
Ebū ʻAlīden al iy ḥikmet ehli var sebaḳ

ʻUyūn-ı ʻibret ile ḫāk olan bedenlere baḳ
Saŋa naṣīb ola ṣanma cinānda istebraḳ
Bütün cihānı virürlerse alma sen aylaḳ

Hezārı bend ile uçmaḳdan alıḳor o ṭuzaḳ
Yirüŋi ṣaff-ı niʻāl itme nitekim başmaḳ
Olursa ṣubḥ gibi alnuŋ açuġ u yüzüŋ aḳ
Ṣalāḥ u zühdi eger idinürseŋ iki ḳabaḳ

Ḳomadı ẓulmet içinde Sikenderi ḳısraḳ
Bu ḥāleti görüben çalma anlara ṭırnaḳ
Dime işitdügüŋi aġzuŋ olmasun yıpraḳ

Bu gūş-dāre-i pendi yüri ḳulaġuŋa ṭaḳ

Eger ki yaḳmasa od irdügin yimezdi çomaḳ
Didükçe sözini taṣdīḳ it götür barmaḳ

Eger ki kibr ara yirde olmaya ḫandaḳ
Eger tevāżuʻ ile ḳalbi ṭutasın alçaḳ

Meger ki irişe Ẕātī saŋa ʻināyet-i Ḥaḳ

Eger ki dökmeyesin cürmüŋ aŋduġuŋca ʻaraḳ
Tażarruʻ eyle Ḫudāya sirişküŋ it ırmaḳ
Taṣadduḳāt ile dār-ı tevbei idin zevraḳ
Sirişki leşker idin āhuŋı idin sancaḳ

Muḥammedüŋ ʻalemi sāyesinde ola ṭuraḳ
Naṣīb ola dilerüz bāġ-ı cennete varmaḳ
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15

Girmez ḳulaġuŋa senüŋ āvāze-i nāṣıḥ

16

Ger bunda göŋül yaparsaŋ ḳaṣr-ı cinānuŋ

17

Ẓulm atına çignetme ili ol ḥaẕerüŋle

18

Bostān-ı ḥużūr ola yirüŋ serv-i sehī-vār

19

Bir ẕerre ḳadar görmeyesin ḳahrını dehrüŋ

20

Eyler ṣadaḳa ʻömri ziyāde dimiş Aḥmed

21

Ġasl eyler iseŋ yaşuŋ ile çirk-i günehden

22

Ḫoş maḥrem idi ʻömr eger olmasa fānī

23

Ṣunar saŋa cām-ı eceli sāḳī-i devrān

24

Gör kim nice ḥālet ḳomış Allāh ecelde

25

Dil baġlama iy ṭūṭī-i cān mıṣr-ı cihāna

26

Bāl açuban uçmaḳ dileme ḳaṣr-ı günāha

27

Vaḳtüŋ ḫoş ola rūz-ı ḳıyāmetde be-ġāyet

28

Perhīz ü ʻaṭāyı idelüm üstümüze farż

29

Olmaya senüŋ ehl-i velāyetde naẓīrüŋ

Mefʻūlü Mefāʻīlü Mefāʻīlü Feʻūlün

1

Oddan bulasın rūz-ı ḳıyāmetde necātı

2

Ḳıl ḥubb-i Ḫudāyile hevā vü hevesi def ʻ

3

Ḳıl himmetüŋüŋ kāḫını eflākden aʻlā

4

ʻĀlemde eger ister iseŋ ʻādet-i ahsen

5

Tā ẕātuŋ ola cāme-i cennetle mülebbes

6

Elden ḳoma inṣāf ile ʻadli ki cihānda

7

İnsān arasında ki melek-ḫū olasın sen

8

Her kim ki ola ʻālem-i tecrīd Mesīḥi

9

Ḳılma biregü ḥaḳḳına meyl olma ṭaleb-kār

10

Berd-i günehüŋ cān u dil olursa zükāmı

11

Olur leke-i cürmi göŋülden yuyup ırmaḳ

12

Saʻy eyle ṭavāf eylemege beyt-i Ḫudāyı

13

İskender olursaŋ da eger sed yapamazsın

14

Sengīn dilüŋüŋ vaṣfını ẕikr eylese vaṣṣāf

11

Yüz şevḳ ile vir Faḫr-i Cihāna ṣalavātı
Ḫorşīd-i cihān-tāb ile ref ʻ it ẓulümātı
Tā kim bulasın ḳadr-i refīʻ ü derecātı

Elden ḳoma var luṭf ile ḫayr u ḥasenātı
Var ḫilʻat idin cümle-i maḥbūb-ı ṣıfātı
Tā mülk-i cinānuŋ virile saŋa berātı
Lāyıḳ yirüŋ olursa sipihrüŋ yidi ḳatı
ʻÌsā-veş ider mürdei iḥyā nefeḫātı

Fikr eyleyü ṭur ḳāḍī-i rūz-ı ʻaraṣātı

Anlara irişmez gül-i cennet nesemātı
Māt eyler ise yaşuŋ eger Nīl ü Fırātı

Yiterse gücüŋ eyle müşerref ʻArafātı

Üstüŋe ṣalar ebr-i ecel seyl-i memātı

Olursın o dem saḫt gelür göŋlüŋe ḳatı
2 yk 436b-437a

Ammā ki girür çeng ü çeġāne neġamātı
Maʻmūr ola ṭapuŋ içün cümle cihātı
Cünd-i ecel üstüŋe ṣalar ʻāḳıbet atı
ʻĀlemde uṣūl ile iderseŋ ḥarekātı

Her kimseyile luṭf ile eyle kelimātı

Luṭf eyle Ḫudā ʻömrüŋe virsün berekātı
Pāk ide vücūduŋ yem-i raḥmet reşeḥātı
Ḫoş ḳaṣr idi bu ʻālem eger olsa bāḳī

İçdüŋ ṭutalum Ḫıżr gibi āb-ı ḥayātı

Her kim ki yüzin gördüyise gitdi ḥayātı
Zehr ile murabbaʻdur anuŋ ḳand ü nebātı
Olmaya yirüŋ tā ki cehennem derekātı
Ṭoḳuz felege virme bu beş vaḳt ṣalātı

Farż itdi Ḫudā çün ki bize ṣavm ü rekʻātı
Ẕātuŋdaki meẕmūm ṣıfāt olmaya Ẕātī
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312

14

Ḥaḳ yolına dünyāŋı revān it fuḳarāya

15

Göstermeye devrān saŋa eksükligi hergiz

16

Maḥşerde şefīʻ ola saŋa şāh-ı ġarībān

17

Anlar ki yıḳıḳ dilleri bunda yapa yap yap

18

Bir ḫūb feżā-vār aŋa her cān diler uçmaḳ

19

Uçmaġı ṭaleb eyler iseŋ ṭurma duʻā al

20

İster iseŋ eger kim ṣorusuz cennete girmek

21

Kūtāh ola yaḳaŋdan ilüŋ desti ser-ā-ser

22

Barmaġa ṭolayıp anı il çekdi çevürdi

23

Maḥrem bulınur ṣanma ki esrāra cihānda

24

Cehd ile riyāżet perini açup uçarsaŋ

25

Cennet çemeni ayaġuŋ altında ola ferş

26

Eyle yüri Fettāḥa tażarruʻ ki senüŋçün

27

Yoḳ sende es̱ er ʻışḳdan āh eyledügüŋce

28

Çek tīġ-i maḥabbetle göŋül ṣadrına şerḥa

Mefʻūlü Mefāʻīlü Mefāʻīlü Feʻūlün

1

Cibrīl-i ḫıred didi seḥer gūşına cānuŋ

2

Gūyā dil-i cāhilde maʻānī vü maʻārif

3

Ḳaldı bu yaŋa ḫidmet unutduŋ oyalanduŋ

4

Yapışmaya tā yaḳaŋa ṭamuda zebānī

5

İy ḫāce eger itmez iseŋ ḳalb ile bāzār

Yiridür eger ʻarş-ı ʻulā ola mekānuŋ

Yoḳdur bu cihānda es̱ eri mihr ü vefānuŋ
Bu naḳş-ı nigārına baḳup deyr-i cihānuŋ

Elden ḳoma var dāmenini ḫavf ü recānuŋ
Bir ẕerre ḳadar olmaya ʻālemde ziyānuŋ

6

Dünyā bir ikiyüzlü çepel ḳahbeye beŋzer

7

Hārūt gibi olmaya tā başuŋ aşaġa

8

Billāhi cemīlüŋ var iken ẕikr-i cemīli

9

Var ṣanursaŋ bezm-i meyüŋ ẕevḳ u ṣafāsı

10

Mescidde namāz içre rükūʻ itmede ʻāciz

11

Ṣıdḳ it bu ḥadīs̱ e yüri şekk itme ider red

Aldama senüŋ yüzüŋe güldügine anuŋ

Meyl eyleme ḥüsnine bu seḥḥār-ı zamānuŋ
Elfāẓ-ı tesbīḥe yine fetḥ ola dehānuŋ
Cennetde yüzin görmeyesin ẕevḳ u ṣafānuŋ
Bir bula zebānuŋda biri lafẓ-ı ḫaṭānuŋ
Sedd-i ṣıdḳa cündini Yeʼcüc-i belānuŋ

12

Ḳavs-i keremi ḳur yüri ḫayr oḳlarını at

13

Ṣu gibi revān ola cinān bāġına rūḥuŋ

12

Bir gün ola ḳalmaya ḳamu nām u nişānuŋ
Olursa revān Ḥaḳ yolına rūḥ-ı revānuŋ

3 yk 437a-438a.

Maḥşerde Burāḳ ola senüŋ taḫt-ı revānuŋ
Māh-ı felek-ārā gibi başḳa yime nānuŋ

Göŋlin ele alursaŋ eger kim ġurabānuŋ
Maʻmūr ider ḫānelerin şehr-i beḳānuŋ
Cehd eyle ki şehbāzı olasın o feżānuŋ
İltür seni uçmaġa per ü bāli duʻānuŋ

Ḳıl ṣoḥbetine meyli dem-ā-dem ʻulemānuŋ
Dāmen gibi dervīş uzun olmazsa zebānuŋ
Egr’olduġıçün başı ḳıçı ḳatı kemānuŋ
Sen maḥremüŋe ḳılma ʻıyān rāz-ı nihānuŋ
Sulṭān-ı cihānı olasın ehl-i semānuŋ
Ger ʻarşa ire cürmüŋi aŋduḳça fiġānuŋ
Meftūḥ ola bāb-ı ḥaremi bāġ-ı cinānuŋ
İrmez ise eger küngüre-i ʻarşa duḫānuŋ
Bu ṣafḥa-i ʻālemde bedīʻ ola beyānuŋ
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29

Dökerse hevā ḫāke yüzüŋ ṣuyını Ẕātī

10

Ḳalbler yarar anuŋ ġamzesi tīġ alup ele

30

Ḥaḳḳuŋ saŋa tā ʻavni ire eyle ʻibādet

11

Ben o ḫorşīde nice beŋzedeyin māhı ki var

31

Maḥşerde şefīʻ ola saŋa tā ki Muḥammed

12

Bir ʻaṭā baḥri kerem kānı seḫā menbaʻıdur

13

Ḥātim-i devr [ü] zemān Pīr Muḥammed Paşa

14

Baḥr-i keffi ki anuŋ bād-ı seḫādan ura dem

Od ide cehennemde senüŋ Taŋrı mekānuŋ
Cān ile cinānı ṭaleb eylerse cenānuŋ

Ṭut emrini vü nehyini cān ile Ḫudānuŋ

4

13

Feʻilātün Feʻilātün Feʻilātün Feʻilün

Baġlamış ger yeŋi ṣaf ḳılmaġa ʻuşşāḳ ile ceng
Māh ile anuŋ arasında hezārāŋ ferseng

Gitmege eyle maḳāmına seḥer-gāh āheng
Virdi ḫorşīd kefi cūd u seḫā laʻline reng

Ḥūtdan ġarḳ ola ʻālem gühere ta ḫarçeng

1

Milket-i Rūma ġulüvv itmiş idi leşker-i zeng

15

N’ola baġışlar ise sürʻati ʻazmi felege

2

Hind sulṭānı içün döşemek isterdi nücūm

16

Biŋ ṣafā ile maḳāmında ider Zühre semāʻ

3

Bu felek dūşına götürdügi zerrīn yatuġı

17

İy göŋül ṭopdur ol zengüŋ içinde bu zemīn

4

Gūşe-i ṭāḳ-ı felekde yine ḳaṣd itmiş idi

18

Tīġ ile ṭutmuş iken ʻālemi sulṭān-ı nücūm

5

ʻAcebā ʻıyd mı ki irte diyü ṭurmayuban

19

Luṭfuŋuŋ ḳulzümüne yidi deŋiz bir ḳaṭre

6

Māh-ı nevdür şafaḳ içre görinen yā Zühre

20

Ejder-i ḳahruŋ aġusına naẓer düşmenüŋe

7

Baḥr-i laʻl içre ṣalup zevraḳ-ı zerrīni hilāl

21

Şāhbāz anlara ʻālemde ẓafer bulmaya hiç

8

Aḳçe pul yoḳ nice varam irdüm ʻıyd-gehe

22

Çūb-ı zerīn ile ḥācib gibi ḳapuŋda ṭurur

9

Ḳalʻa-i çeşmümi almış gelüben leşker-i ḫāb

23

Öykünüp ʻazmüŋe artuḳ ḥarekāt itdi felek

24

Gül gibi her kime kim muṣḥaf-ı ḥüsnüŋ açasın

13

Ḳaṣd itmişdi şihāb atmaġa her yaŋa ḫadeng
Luṭf ile taḫt-ı felek üstine bir naṭʻ-ı peleng
Düşürüp yire dökülmüşdi şerāb-ı gül-reng
İtmege ḫūşe-i engūrını Pervīn āveng

Leşker-i şüphe ile eyler idi ʻālem ceng

ʻIyd şevḳına alupdur ele gülzārda çeng
Didi ʻayyāşlara ʻişrete eyleŋ āheng

Bār-ı ḥayret beni ḳılmışdı ḳatı vālih ü deng
Görürin geldi benüm yanuma bir dilber-i şeng

4 yk. 446a-447a

Merkeze ḥilmi anuŋ çün ki ʻaṭā ḳıldı direng
Meclisinde ki anuŋ çengine çengi ura çeng
Ḳadri şehbāzına bu çerḫ-i muʻallā bir zeng
Āṣefā leşker-i rāyuŋda senüŋ bir serheng

Āteş-i ḳahruŋa bir dāne şerer heft direng
Şehddür mār dehānındaki ḳattāl-i şereng

Ger maʻādan idine ʻismetüŋi kebk ü küleng
Altun üsküf geyüben şāh-ı zümürrüd evreng
Gömgök oldı bedeni encüm üşürdi aŋa seng
Ḳālini ferruḫ idersin anuŋ iy ferruḫ neng
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25

Ẕātī bir medḥ nigārını getürdi saŋa kim

26

Söz nigārını nice zīnet iderdi görseŋ

27

Çıḳa geldükçe meh-i nev elüme ḫançer alup

28

ʻIyduŋı Taŋrı mübārek ide ḳadrüŋi mezīd

“Târîhi Ferdî arz ider”:
Arayıcızâde Ferdî Hüseyin’in
tarih şiirleri

İdemez resmini yüz cehd ider ise Erjeng
İtmese ẓulmet anuŋ āyine-i ṭabʻını jeng

Leşker-i sübhenüŋ olduḳça cihān başına teng

Müjgân Çakır*

Māh-ı nev gibi ola düşmenüŋüŋ ḳāmeti çeng

İSTANBUL DOĞUMLU OLAN FERDÎ’NİN ASIL ADI
Hüseyin, babasının adı ise Abdullâh’tır. Arayıcızâde
lakabıyla tanınan Ferdî’nin adı Şeyhî Mehmed Efendi’nin
(ö. 1732-3) Vekâyi‛ü’l-fudalâ’sında Arabacızâde şekliyle kayıtlıdır.1 Tahsilinden sonra bazı paşalara kethüda olan Ferdî Kahire’de şehir havalesi ve mukabelecilik görevlerinde bulunmuştur.
Dîvân efendisi ve sipah kâtipliği de yaptıktan sonra, maliye tezkireciliğine tayin edilmiştir.2 Nüktedanlığı sebebiyle Râmî Mehmed Paşa’nın (ö. 1704) dikkatini çekip onun çeşitli ihsanlarına
nail olmuştur. İstanbul’da ölen Ferdî’nin ölüm tarihi Belîğ’in (ö.
*
1

2

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
Ferdî’nin ismi kaynaklarda genel olarak “Arayıcızâde” şeklinde kayıtlıdır.
“Arayıcılık” Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde “Esnâf-ı arayıcıyân” başlığı
altında şöyle anlatılıyor: “Bu tâ’ife çöplük subaşısına mensûbdur. Kârları
nefs-i İslâmbol içre cemî‛-i hânedânlarda ve şâh-râhlarda ne kadar mezbele
ve hâr [u] hâşâk var ise zenbîller ile taşıyup deryâ kenârında tekneler içre
yıkayup içinde akça ve mankır ve gayrı gûne eşyâ bulup kifâflanırlar.
Ammâ ba‛zı mahalde istifân ve sorguç ve cevâhir kuşak ve zî-kıymet hâtem
taşlarından düşmiş cevâhir makûlesi zî-kıymet şeyler bulurlar kim ta‛bîr
olınmaz. Bu tâ’ifenin Tâhir subaşıya senevî altmış bin akça ‛avâid virüp
İslâmbol içre arayıcılık iderler. Pîrleri Verrâd-ı Berberî’dir…” Bkz. Evliya
Çelebi Seyahatnâmesi, haz. Orhan Şaik Gökyay, c. 1 (İstanbul: YKY, 1996), 221.
Bu bilgiler doğrultusunda Ferdî Hüseyin’in atalarının bu taifeye mensup
olabileceği ihtimali gözardı edilmemelidir.

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-fudalâ, haz. Abdülkadir Özcan, c. 4 (İstanbul:
Çağrı Yayınları, 1989), 470.
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