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350. VILINDA NEF'I

,

TULGA OCAK ..
Büyük Türk 11Iri Nen'yi 1985'dtöliinıiinÜn 350. yılında ;ıridık. 27 Ocak
1635 tarihinde, hiçiv yüzünden b~hııı
çesedi deniıe atılan ıairimiz, XVii.
yüıyılın ilk yarısmda yqamış ve "edebIyaeımızd;olwide üsıadı olarak tanınmıştır.
Asıl adı Ömerolan Nef'l ErzuruınunP.Wnler adıyla tanınan Haşankaiesi'ndedoğmuştur. Prof. Dr. Abdii~ir Karahan, şair haklanda yaptığı kıymetli MaştırmaIarla Nef'l'nin hayatını ve onun soyunu açıklığa kavuşturmuştur ı. Buna göre
NeM'nin babası Mehmed bey, dede$i Mirza Ali Paşa'dır. Babası Mehmed bey
Kars ve Mıı:ıngerd sançak beyliği yapmış,dede$i Mirza Ali Paşa ise Pa$inlersançak beyi olmuştur 2. Şiirin doğııtnu hakkında .elimizde birkayıt bulunmanıakla
beraber 10;14 H. (1626 M.) yılında SadAretegetiri~ Hafız Ahmed Paşaiçin yazdığı ka$idede otuı yıldan ben şiir sClylediğinibelirtmiş olması ve Tarihçi Aıt'nin
1000 H~ (1591 M,) yılında kaleme. aldığı '~'üI-Bahreyn"
adlı eserinde 3;
"
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şiirden şiirle uğraşan bir genç olarak baJısetmiş olması, Nef'i'nin aşağı yukan
980 H. (1572 M.) tarihinde diiıyaya geldlğinidüşiindürür4.
'
'

Iyi bi~ ıahsil IIjIrmiiş,zeki bir genç olan NeM, henüz memleketinde iken
şiir' söylemeye başlamıştır.ilu dönemde Aıt için yazdlAı "Man" rediflikasideden, önce "Darri". (zarara.mensup).mahı-m alanşaire Aırnin,"NefTf mahlaslnl
verdiği iI1laşılmaktadır 5. Nef'I'nin ne zaman Istanbul'a geldiği, gelişinde, Erzurum defterdin olan Aıt'nin rOLÜolup oiinacI~1bilinmemektedir. Yalmzd;,,,nında ı. ~hmed'den önce tahtta bulıınanlara dair bir işaret olmaması, aynca ..
Ahmet'e yazclığı sekiz keside içersinde bir cülGsiyenin olmayışı NeM'nin i.
Ahmed"n tahta geçişlnden(1603)
som l.ıanbtil'a geldiğini göstermektedir.
1609'c!a yazılan Rlyazt tezkeresinde ~f'I için "haıi divan. humiyiln.; Sıjtantde ma'eIe;' mukatı'acı$!clır "kayelmın bulunması da bu tarihten Öl)ce şiirin
isıanbula geldiğini gÖstenfığine gÖre NeM 1603-1~
yıllan arasındaisıanbul'a
gelmiş olmalıdır.

/

Nef'i ı. Ahmed"n maiyetinde gittiği Edirne'de kısa bir ııMkkIetkalışı
ve aynı şehirde IV.' Mudd döneıi\lnde'yaptığı Muddiye mü1evelliliğibir "'raf
bırakılacak olursa ölümÜlle(1044 H./1635 M.) kadar yaklaşık olarak otuz sene
,

istanbul'ifa yaşanuştır. NeM'nin bu şehirde saltanatları devri ni yakından tanKlığl

ve yaşadığı dört pidişatıtan üçü şiil'di. ı. Ahn'ıed(1603-1617) Bahıi,II.Osmin
(1618-1622) Firist, iV. Murid (1623-1640) Mııricll nıahlaslar,yla şiir söylemişlerdir. Nen kısa süreli ele olsa iki detı tahta geç,ıın I. Mustatı'ya (nk det.a16171618, ikinci defa 1622-1623) kaside yaz~ış,
bu padişaha ilgi göstermemiştir.
Nef1'nin, devrini yaşadığı l.Musıafa'Ya kaside yazmamış olması şiirin
samimiyetle ,takdir etmediği kişileri övmediğini, övdüğü kişnerin ele kusur kabul
ettiği hallerinigördüğüzamanyermekten çekinmediğini göstermektedir. .
NeM'nin iltifat ve nimete en fazla gark edildiği, edebi şöhretinin en
yüksek derecesine ulaştığı, tıkat 'wE', musibete en çok uğradığı devir LV. Murid
dönemidir. IV.,Murid kendisi de' şiiı'le uğraştıgı için şiirleri, bilginleri ve sanatkirları koruyan zeki bir pidişahtır. Nef'i'nin kuielelerini ve Sihim. Kazi'Slnclaki
hicivlerl beğeniyor ve şiiri iizele#leı1ce meclislerinde bulUnclıırQYordu. LV.
Murid'a aitolan:
'
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oISylemedBn;atiifiiT

,diiyıtutulum

Dam~n.;Ne,f.; ıia"

'

Biıı: keldm rıGT,4i~ nerde o F/lib.güftiiT
0lıO t_Iin idelBm emrine mürı~ o_m

beyiderinl ihtiva eden kıt'a, pi4ltahın ,NefTye ilyyduiu 1akdirhlslerini ve onudevfindekldl§er,iiıterden ayırıpne kada!'yikelttiiini .ıı.açık
bir delildir.

'

Pidiphm şiirsöylemede- y
s3ı sahibi olarak ıaıiınıladılı ,Nef'I
((af-zade FiiJI, Nev1dde Atiyt, (sant.üde Nidiıt, Veyst wl Rlyid aibi bu
ıarafındln şiddet.
devrin çoğunluju yüksek mevki sahibi de olan şijne ~
LeeleştiriimIş w hiı:Yecllmi,ıir.lluna karıılık Ni;f'fyi takdir eden dil«..nıp da
ıv. Murid gibi ona medhlyeler yaznılflardU'. Eski edebiyatımızlla nidiqiiıe
yazılan bu meclhiyeieri kaleme -ıııar

arasında Edirnell

M,

Umt, eewr Şer""

BaAdidi, Malatyalı Şehri -ılır. Nef'I'nIn kendislrıi belenmeyen wl lidilnliilderini Iddia edeıdere bırYandan~
kasldelerininfalıriyelerinde edebtiisti8ılü.
ğÜftÜilan ederken dijer yandan bul1llnlayeıinmeveıekSibinı~ KaU'sında ağır bir
dftle onları wl şiirlerini hiewıımişılr. Pidjphııı diler şiirlere ten:ih ettiği Nen'ye
dwlet erkinı da iili ııöstennişılr. by... !'ap'n.n ona ılır kasideslnegö;;cıe,.diğiar.
mağan o dönemde bir insanı ıe..in eımeye~asıyla y~k
kad;ord.r.
Net1'nin bu rahat lPt1eri 14 Zilkade 1039 (24 Haziran 1630) tarihine
kadar sürer. ikı tarihte BeşIktaş 'ta ~
kiifldlnde,N.rı'nin Slltim~ Kazi'.
"
sını okumakıa OLan iv. Murid'n ,Helıinıbqı
Emir Çelebi'nın yanında, yanma.
şına yıldınm diifme$i Sulıin'ın niec:miiayt yırınıasma sebep olur 6. Nef1'yi
derhal vaıifesinden uzaldaşllraıık bir dahalık:Me uirafmayacağna diir onctln
!öz alır. Nef1 ,intikamını hk:iv yoluy~ alma alışkanlılı YOıiIndendevrinde birçok
;iyi kendine düşman etmiş, yine hicivlerinden dolayı Gi8'cü Mehrned paşa ıara.
1dan bu olaydan önce üç defa görevinden ijZledilmiştir. Sihim~ Kazi 'sında
,iircüMehmet Paşa'ya yazdığı hicivdcı:
"

(6)
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~aimi Tarihi, c. III B. 225.

üçiincii de''atlur bu.{l,* beliinn mre malinun
Kiyohire &.i,,1~atlititdi
olml,:1.enrena -1I""nl 7
diyerek bl8lU açıkı.,. Görevden uledilmeleri hiç bir zaman uzun 5Üm1eyenNef'i
bu defa cıa affeclilerek Edlrr., Mıridiye ~ııiliiine
tayin olunur_ Husrev
Paşa'nın 1040 H. (1631 ,..,ryıııiıcıa.BaIdid
üzerine yiJrüyÜfÜn6ıisebetiyle
ıv. Murid'a hitaben yazdığı:

M.ı,ofl.r

ola .-r-diruii

~ ,aA'nşelı.. pT .

Ne Tebrizi "oya ŞiIı~ ı-ıb<ışo ne ŞIntz.

ııiadalı kasideSini N.f'I Olvam'!1ln. CMf tamından Jsıinsah ecfden nOsIıasında
"Edime'de Muridlye mütevellisi iken i$!taneye göndermişıli8''' bqhil'll taşır.
Edirne'den gijııc:lerdijini..,Iadıitmız bu ka$idedeşiir artık kimseyi hicvetmeyece-

ğini,.eğer,miisadebuyndu_ belan .~leYIIn!z talihinibl~ni

ten_ p~wı

q

k;ı/n:ı4tan duyduğu ıIerIniIZi8ı~

söyledik-

belirtir:

JJu 8Ii/lI4enlılıdum.oı...n
IıimoeyilıM:v it~iim
Vİr.;ydi/if,,,,,iciiUt lıM:Vid.rdlim
""lı'" na

m,
ı

B.m diiritılizW-tl""'eIı.;~t-penTılıuiid.tm
Nicelıh:v it~lim blrb(iy/e tiaddiirii çeb-endöz.
Firii!ı~ plidifllaum/4di/iii! şe"" id
m derdiin
Bu da bir derd-i II/Jer Irim ne yan uır ne ,dem.eiiz.

.

1043H. (1634 M.)'deSııltan ~id'n

Edirne'yegelmesiüzerineNeM

onu şu beyideıte kuşıl."
M~ıı
e;ı padişllh
lidil ii ii:1i-ilej8d
. Olıl\, ı-frf/Ii;ıı. ,elı,..; Edrene re,k,i bilDa

_

Deı1let ii ~bIiI iled/Jri/' .-ıim
oieun
Gerçi 0/rıılfbhtimlin
etı4Gduifıı diirii'-d/ı&l
i;libullbıi 'ıyd üşebi
MWde-i teşflfliiiitdi
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N.ı..i

T.ıI~i, c.1II s.224.

l1ııdroldı

gUyll b4lIJlnun

dillerilı oı..nlü
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NEF,r

Nef'i'nin padi~la Edime'de karşdaşmasından sonra ne zaman Istan.
bul'a dönebildiği bilinmemekle beraber,kısa bir müddet sonra döndüğü tahmin
edilebilir. Şairin istanbul'daki en son görevi "cizye muhasebeciliği" olmuştur 8.
Naima, tarihinde, NeM'nin kaıllne."KatI-i Nef1.. şa"'" başlıldı özel
bir bölüm ayırmıştır:
Sultan Murad Jlan Hazretlerine tekorrül1kub idiil1
,
_. JÖy/eyül1hayli .rnülte"
medhinde nice kaşiJid ve ok ve cirid atd.k1<lnrula
larihler
(it olmuş idi. Lakin merkum .hicv viJdiBindeIfqe( l1ed-.:e.l1ariolup aB1'IruIa.oltm
vüzeriJ-:)I..lıiriJmunhedm.; .rzltınF14
ekal1ire horf-endôzı.k ve ulemii-:)l.wm""
cesaret idül1 meşalUr'; vaktiin. ekBerini hicv itmiş idi. Su/tan MuriJd HiJn Hozret/eri meclis'; ha.nMII lariH' tdellüf _elinde letaile ma fl olm.,m giJhice
NefT'yi getürtül1 l1/J'z.hicv;yaım istimii' iderdi'" diyen Naima, Nef'I'yi hicivIeı:iile dOvrinileri gelenlerini rencide ettiği için suçlar. Ayrıca LV. Murad'ın hicve
/'

düşkün olduğunu, huzurundakileri latife sOylemek için zorladığını belirtir.
Nef',

.

Sihaı:n< Kata'sıooa:
l'ti/fiidumca ;azii eyledüm inşiibllııh
Şııl1l1ilür yo" yire ben kimseyi .oomem /J kÖPek

cl.!;c.,.-. ;' ',..,.:4 ır',...,;.s , ;' ..:.~
Felegi Iıicv iderüm ceıirinigöI"Bem ii köpek

10

diyerek haksız yere kimseyi hicvetnıediğini söylemesine rağmen,çağdaş!
NeM'nin dost düşmanayırt etmeden herke$!hicvettiğini şöyle belirtir:

Sa'!

Merdum-<iziiriiF14 ser-dGr olBım ey Nef'f nbb
Cümle ii \Iii vü e1}ibbil heb yıınumıı birdiir

7'/lmllJYub d_öndicv
iIe,ça/arim herkesi
ŞÜTetün imin amma şiretüii l1~irdür
.

.

Devrinde büyük bir düşman gul'UbutOplayan Nefı, Sihaı:n< Kata'sında
devlet ricmi.yanındaulemayı da hicvedenık Kar$ısınaalmıştı,.
Bu yüzden "ulema
.
düşmanı" olarak tan..an şair:
(8)
(9)

(10)

Naimi Taribi, c. ın .. 224.
. Naimi Tarihi, c. nl.. 223

/

Sihim..Kazi;_ yazma..

s
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TUIrı> Oeak

.

EIaI,;"mÜii Ii'"1 ~urbGnıy Aırah bilii,
Ey g.nezler hffIefiz'i/mii;;üz i.biit idiiniiz

diyerek hakiki ilimehlinin kulu ~i
olduğunu, henüz ilmini isbat etmemişlere,
alim geçinenlere hüctım etUtini belirtir. Böylece Nef'I etrafına birçok güçlü
düşman toplamıştır; ii.. Osman" döneminden baŞlayarak Nef'I'nin hk:.ettiği
devrin ileri gelen kişileri oıuı kadinin vkib olduğunu söylemeye başlanı,şlar.
dır. Nef1'nin Sihan.. Kazi'sında <evab ol~
yazdığı bir hiav kıt.asın n 'Kaf.
zide Faizi'nin söylediği açıkça' anlaşılan i i Farsça bir beyit çok meşhurdur:

- ~ . r\..; .,;.".-!.o~

~'J;;
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Katlini vkib gören kuvvetlidüşmanları olan Ne"'nin ölümü hakkında
çeşitli rivayetler vardır. En yaygım !!ayram paşa'yı hk:vettiği için, pidişahtan
alınan izin üzerine, boğdıruJup denize atddığıdır. Tarihinde Nef1'nin ölümüne
geniş yer veren Nalm,i, padişahınyeni bir hicvin var mı diye şaire Bayram Paşa'ya
yazdığı hievi söylettikten sonra bu hk:vi Paşa'y.ı verip onun isran üzerine Nef"nin
öldürülmesine izin verdiği rivayetinin hakikate yakın olduğunu buna /<arşılık,
halk arasında söylenen padişahın özel.lisinde,
israr edip Bayram Paşa'yı,
,şairi zorlayarak hicvettirmesi üzerine, bunu haber alan paşa'nın halk arasında iti.
barının kalmadığlRlbelirımesi ve .şiirin katline izin istemesi.üzerine ~atline izin
verildiği rivayetinin asllOlmadığıRI belirttiktensonra "hicv'; viizerôya rızô vinnek
m(iluka ,ôyelte ma'nı değii/dür" der 13 Nef1'nin Bayram Paşa'y; hicveden
şiirlne de henüz rastlanmamıştır.
ısmail il!'lig, 1040 sene$inde
t1g.jgaziIH pidişahl ile katı olundu"
der 14. Katip Çelebi ise,l044 seneıindeSultinMurid Hanın kılıcı ile katı edilmiş
(11)

Doç~ Dr. Tu1gaPcak
F.ıak.Derg.c.I,s.
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Nen
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öldürmek gibi vaqptir. ,
Naima, ayni yn~
İsmail Bdig, ''Nuhbctü1.a.ar''
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katii, dört mezhep".de e_,

e.ııenk y,ı.......

0IÜmiiDiIn 550. yıl

NErf

ı5. Prof. KÖ!lıütü, esldmecıniıalaniı birinde Nen'nin kale'
olduğunu kaydeder
minden Çıktıitı iddia edilmişiV. Mu!id aleyhinde çok aiır bir isnat taşıyan bir
kıt'anın vaılığından bahseder 16. Pı;of. Dr. Karahan da bah$e<lilenbu hicw Raif
ı7. Bizim de bir.balka kaynakYelkeııc:i'ye ait bir yazına mecmuada rastlanmıştır
tan elimizegeçen iv. Muı'ad hakkındaki bu kıt'a, ifade ve üslup bakımından
Nen'nin .hicivlerine çok benzemektedir.IV. Murad'ın çok takdir edip sevdiği,
özel meclislerine aldığı, kaside ve "'iciv yazınası için görev verdiği Nef'I'yi Bayram Paşa'nm hann için öldürülmesineizin vermesi bizeuzak bir ihtimal gibi "ımektedir. ısmail Belig ye Kitib Çelebi'nin de üS1Ükapalı oıarak belirttilderi gibi,
p3dişaha yazılmtş bir hiciv dolayısıyla öldiiriilmüf olması daha akla yalan "ımektedir. Eğer eldeld kıt'a Nef'l'nin ise veya düşmanlan tarafından Nef'I'ye isnatedilmişse şairiiı ölümüneeıdeki bukıt'a yol açmış oIınahdır.
,
Istanbul ~aııeleri
Yazma Pivanlar Katalojuna geçmemişSilleyma. niye ~anesi
M. Arif - M. Mur3d Kitapl"*, 246 noAa kayıdı, 1063'de Piyarbakırda istinsah edilmiş bir Nef'i divanı niishasımn balında "Hicv~ Nef'I biibram.r Sultan Murad ve sebeb-i kadeş" başlığım tapyan "anlar da bundan"
redifli hiciv kıt'aşınm ifade düp!Ideri, bu klt'amnhiçiv ustası' şaire aidiyet ihtimalini oldukça zayı1latmakıadır.lstanbul ÜniYCrsitesiKütüphanesiT.Y. SS11'de
kayıtlı Net'! divanl nüslıasınınbaşında aynı manzumeyi başlıksız ve biraz değişik
bir şekilde görmekteyiz.
Hangisebeple öldiiriildüitüheiıüzkesinlik kazanmayan Nef'i'nin öldi8iil.
mesi görevi Bayram Paşa'ya verilın", o da çavuşbaşı Boynu !;ğri Mehmed Ağa
vasıtasıyla şairi 27 ocak 163S Şaban .1044 tarihinde sarayınodunlujunda
boğ.
durtarak cc",dini denize attıımıştır.
Nef'!'nin ölUmünedüşürelentarihler onuii hiciv yüzünden öldürüldiiğünü
doğrular:
/

(15)
(16)
(17)

Kitip Çelebi, ''K.qIi'z-ııÜD\m'' c. i. s. S17
.

Prof. Fuat Köprüu.
Prof. D,. Kanhan;

.

"Etki

"N.n"

Ş_o

İ.ıt..

DInD Eddıiy'"

.

Aatolojioi"

İst. 1914

""*-

7.

-

Geçdi Silıim.. Kaii

.

Niıılehiin ,eldibır. BI.likı; diditanlJjn
Ah am l!ı;Ydl!elek Netf gjbi..tiıU

.

~<ıtline oldı lebeb hiçuı'loele Net1'rrik.

ıııerı'nin. bilindiği gibi. iiçmanzum ..ri bulunmaktadır:

.

1. Türlıçe Diuôn~
2. Fa_
Diulinı.
3. Sihiim.. Kazli jR.'

.

.

Bu manzum eserlerin Yanı sıra saffet S 1 kı (Bilmem) ıııerı ve Sihim..
Kaza.. adlı eserinde şiirintw.is Efendi 3637 no.da kayıdı bulunm bir mikışeatından bahseder 18. Biz bu kütiiphaıledeböyle bir yazmaya rasıaıamadık. Buna karşılıklstmbul Üniversitesi KütilplıanesinOOaynı nunıarıııa (TV. 3637'00) kayıdı
bir YilZmanınilk sayfasında ..MiinJeat.. lIIef'he GiYiMAri ye Sahbi.ftim Riyizi"
başlığı kayıtlı ise de "Mi8ışeat.. iilen. adı aIt~
ilk kısımda l\Ief'i'ye ait ancak
bir mektup tesbit edebildik. "1IIef1EfendiTarafında\ıHasan Bey Onst'ye Tesvid
Olunmuştur" 19 başlığını ıaşıYm bu mektııbUndışınclaldmektuplann Nen'ye
ait olmadııdarı açıktır. Devrbı şair ka.tdarından olan Ünsı'nin l\Ief'i'ye yazdığı
bir medhive kıt'uına 20 karşılık olarak şiirin gayet mirışiyine bır üsluplaOnsi'ye
gölJdennişolduğubu
mektupla.Onsı'nin yazdığı medhiye kıt'asına ıeşekkli"
ederek duyduğu sevinı:i belirttikten scınraMolla Naziri'nin divan..ı istemektedir.
lIIen'ye ait olan bir tek mektup da şiiri nesirdeki bapns..ı değerlendirmek için
yeterli değndir. Nef'i. Tıirkçe divanın da nesim ilsilenmediğini şöyle belirtir:
T_ül.."lemem
infiiyo .."lelem yo~
~ii..bbil]iiM f.1ı llird idordiil1fJJml
.

.

.

Nefi1'nin şiirdeki kudretini gösteren en önemli. eseri ~ii ki Tıirkçe
divanıdır. Nef'i divanı ilk önce Mısır Bulak mad>aamda 125;1 H.de, sonra Istınbul
,

..

.

'

(18)

Saffct SuU<..(BiIm ). ''Neri ye 8ibA

(19)

Mbtc

(20)

i., 19.5.

,

u

nite KıP.
T.Y. 5637,... . 26 a
.
Doç. Dr. Tulp Ocak. "N.n jtorıusuı>c!a
Voaiiki Bdgo" ı-..pe
Ner...ist.

.

Dcq. c. LO, 1;4, 19814
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Ceride-i Havadis matbaasında 1269 H.de b..ılmıştır. Babilıg., islam Ansiklopedi$inin ingilizce Ilk ba$klSlndabu divanıı ı~ir tarafından Siham~ Kaza adının ~rilmiı olduğunu söyleyerek ıairin Iki ayrı oserini yanllll/kla birleltirmiştir. OLdukça tam bir, divan nüshası esas alınarak ilk defa Bulak'tı basılan divan ikinci
<jefa ıstanbul'da basılırken bu ilk bask;,üzerimleıı ımılmıı f)I..,aııdır. Ş~irin her
iki diva..daı da bulunmayan
bazııiirleri 5Onr;ıdançeşitli k'lıiler tarafından yayın.
lanmııt... 2 .

Daha hayatta iken mürettebbir divan tertiplemiı OLanNef'i'nin Tirkçe
div.ınının eski harflerle basılı olan bu illi b;ı$k1S1'dilinda yeni harflerle bu divandan Prof. Dr. Abdülkadir Karahan tarafmdan seçnıeler yayınlanmııtır 22.
Doçentlik tezimizi h;wrlarken çeşitli. yalınaları karplaştırarak 'elde et- '
23 Nef'I'nin Tıirkçe divanınınmuhteVasııöyledir:
tiğimi~ basıımanı metne göre
2 mat, 1 Mevlana medhinde kaside, 60 çeşitli devlet"biiyliği8ıe yazılmıı kaside,
terkib.; bendtarzı bir saki-nanıe, 2 miiseddes,LV. M...ad~n hattı meılıinde kısa
bir mesnevi, iV. Muıid'ın ol<atııı için, KandiUi'deyaptırılan ki1sriçin ve LV. Murad"n yaptırdığı bir Çeıme için dijşüriilentarih kıt'aları, Canıbek Giray, Tabıbaz, Es'ad Efendi, Yaıya Efendi, hmail >Ağa, Musa Çelebi"" kendi medhinde
(fahriye) kıtalat, 143 pzel, ii. Osman tahtı tarifinde, ve Şer'!'; Bağdidi vasfında
iki kısa kıta Halil Pala vasfında bir riibat ile 13 matla, S ıübai bulunmaktadır.
Nef'I'nin Farsça divan, basılmamııt... Ali Alptekin tarafından hazırla24 Prof. Dr. Ali Nihat
nan "Net'!, Farsça Divanın Tenkitli Neşri" isimli lisans tezi
Tarlan tarafından esas alınarak Türkçeye çevrilmiltir 25. Nen'iıi.. ana dUi Tii'kçe
kadar Farsçaya hakimiyetini giisteren iıqtan bap ıran şairl Örfi etkisinde olan
bu divanının muhtevası şöyledir: 8 naat, 4 Mevlana medhiyesinde kaside; Sultan
Murad, Şah Selim, Hiiwn Gir.ıy Han, Şeyhülislanı
Mehmed Efendi vasfın~
4 kaside, 1 sakiohame, 1 kendi medhinde kıt'a (falıriye), 21 gazei, 171 riibii Vardır.
(21)
Prof. Kani! Edip Kihkçüoğju ''N.f'i'ninBi1innıcy... JI~
Şiiri" aT ı:.,P. noq.,

c.~~
Dr. Naimüddin, -.c.
Doç. Dr. TulgaOcak,

(22)
(23)
(24)
(25)

.

''Nef'i'mn Bilinmeyen Şüdeti",JOIII'D8I of TurkülıStudics,

vol 4, 1980
Prof. Dr. KaraIıan ''Nd'! DivaıuodıuıSeçmelcr"
Pr. TulgaO<ak ''N.n.., 11itkçe Ilham" haoimamJf doçontlik tezi
Ali AJptokin ''N.n,ponçallhama
T...tıt6 Ncıri"
Prof. Dr. Ali Nihat Tarian, ~'Nof''ıWoPonçaPIv... Toıdimai" bt. 1944.
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Hicl" edebiyatımızın en nıefh...r .eserlerinden OLan Sihim~ Kazi da basılmamıştır. Saffet Sldkı,NeM wı Slıim~ KazıSı adlı kitabında şiir hakkBlda bazı
2<;
.
incelemeleri wı hiçivlerden seçmeleri yayınlamıştır

.

Net',Silıam~ Kaza'sindakaside, kıt'a ve terkib-i bend tarzında ance
babasından başlayarak GiircüMehmed Paşa, Kemankeş. Ali .Paşa Ekmekçi-zide
Ahmet Paşa,Veysf, Nev'i'~ide Attyt, Kaf~ide, Fiizt', URlHide, Bikf Paşa, Fırsaıl;Bahsi, Mantıkt, Gani-zide. Nidirl, Riyazı, Azmi~ade Halett, Halil paşa gibı
pek çok kişiyi hicwıtmiştir.
Net', XVii. yüzyılın ~ eski edebiyatımınn en tanınmış kaside Ustidı
olarak; Fuzün, BakI, Niin, Nibl, NedIm ve Şeyh G:ıIib gibi birinci sınıf sanatçılar
arasına girmiş bUyükbir şiirimizdir. Daha hayatta iken şiirleri takdir edUip şöhret bulmuş, bu şöhretinden dolayı devrin diğer şairleri tarafından şiddetle eleş.
tiriimiş olrtıakla beraber çağdaşı Kitib Çelebi' Tqkirecl Rıza'dan başlayarak
'"'
Ziya Paşa, Recil~ide Ekrem, Tevfik Fikret ve EbuZziyi Tevfik gibi Tanzimat
SOIY35!edebiyatçılar tarafından kasideCilikte i81iJn bir sanatçı olarak kabul edilmiştir.
TUrkçe diYiinında kiasik edebiyatımınn kaside, mIIsammat, terkib,
mesnevi, tarih, kıt'a, pl gibi edebt nevilerini başan ile kullanan NeM, mizacına
daha uygun düşen kasideye önem vermiştir. Divanınıften kalın kısmını kasideler
bölümü teşkil .eder. Sebk-i Hiııdl tesiriyle zincirleme Farsça teı'kıbler kullanmasına rağmen, ifadesi tabıı ve akıadır. Şiirindeki önemli özelliklerden bir ifadesindeki açJklıktır.
Net, edebiyatınuzın gUrse..i, atak ve kendine güveni olan bir ,airidir.
Onun sanatmBl özellikleriııçlen.biri ,",zin ve katiyeye .ustaIıkla hakimiyetidir.
NeM'nin şiirinde vezin wı kafiye ona hiç bir zaman kıjlanmak istemediği bir
kelimeyi kullandırmaz onu zorlamaz. Şiirindekises ve ahenk kuwetine rağmen
'"'
aRizun sert sesi işitilmez. Sözlüğü çok geniş olan şair Farçadan yeni yeni kelihayiller
Farsça deyimleri dHimize ,aktarmışt... Yeni. mazmunlar
meleri
'"'
peşinde'"'koşan geniş muhayyileli ,ilr Fars edebiyatı,", dilindeki bilgisindenfaydalanarak edebiyatımızda yeni bir dU kIJianmaya çalışır. Bu dilin onun şiirde hiç

(26) ,
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Saffet Sıdkı, o.e. ~

bir şekilde yadırgamıaması bu alandaki başarısmı gClsteıjr. Fars edebiyatından
aktardığı bu Farsça ve Arapça kelincılerln yanında teınjzvesajlam bır Türkçeyi
ve halk deyimlerini de büyük bır UStakkla1aıllamtıştr. Şiirde maniya önem vermiş, ama lafzı da' iiunai etmemiştir, Şiirlerinde en çok kullandılı sanatlar igrak
denilec:ekderecede milbalaga,-ıad, istiire, ıeşbjh, telmih gibi sanatlardır.
NeM'nin sanatınit ana özelliği' nıIIbaIagave 3ııenldi söyleyişdr. K!ldretli
nıuhayyle1i ile miibalagada çok başarı giistınn şair, bu mübalagalanka$ideleri...
de yeni hayaUerle lilsleyerek büyük başarı gösterir. Şiirde atıenııeçok önem veren
şair, kelimelerininşiirin konusu ye atıengi ile uyuşmasına son derec:e.dkkat et.
miş ve bu konudada büyük başarı gils1l!rmiştir.Bilhassa kasidelerini medhiyeye
giriş kısmında aliterasyondan çok sık yararlanmıştr. Kasidede çok başardı olan
Net1, ka$idelerinin nesiblerindebahar mevsiminin güzelliğini, bayram sabahının
sevincini, at sevgisini, savaş tasvirini,aşk ye şarapzevkini,ls1anbul'da deniz kenarında yaptırdmış kasrılarıııgüzelliklerini dile getirmiştir. Manaya verdiği önemden
dolayı onda manaya bağlılık ve mana birliğini konıma çabası bissedlir. Kasidelerinde cümlenin ve anatııfiın bir beyıtte bitmeyip dii« beyitlere geçtiği çok

sıkgörüllr.

"

Eski şairlerimiz arasında fahriyeye en çokyer ayıratı Nef'I'dir. Medihde
giis1erdiği baprıyı, örff etkisiyle, kendini övmektede giis1erir. Deniebilir ki
kasideye Ne" darngasını vuran, medih böHlmükadar, onunbu, fahriyeleridir.
Kasidelerinin fahriye böliimlerinde keoımi ınedhederken, rakiplerini zemmederek ka$ideye hicvi de katmıŞ, böylece överken ve övünüi1<endiğerleriniyermiş ve
hicvetmiştir. Bu da onun ka$idesineglinlük olayları da katarak diğerlerininkinden

apayrıbirözellikkazandırmıştır.

'

Bütün kaynaklat ve kendisindensonraki şiirler Nerryi özellikle kasidede
üsıad olarak tanırlar. Gazellerinde miibalaga kudretini bir kenara bırakarak, daha
zarif ve ince bir havaya b&tiııen şiiri; rindane, işikane ve tasavvufl konulan işlemiştir. Sebk4 Hindi etkisiyle manaya önem 'vereıı Nef'i'nin jpZelleri kısalmış,
çoğu beş beyitten meydana ııe1miştir.Nef1 bir çokgauline bir kaç medih beyti
Dave ederek müzeyyel gauller de yatmıştır. NeM'nin gaulleri kasidelerine nazaran dil bakımından daha .sadedir. Zincirleme tamlarn,alarkullanmaktan kaçınan
şiirin gazelleri çoğunlukla yek.atıellktir. Bu Pzellerde.Sebk4
Hindi tesiriyle
,
reddül'l.;ıcuz sanat.ınıda yer yer kullamııpır.
'

LI

._-

Tulga ocak

Nef~,lran şairlerinden örll"nin etkisiyle Sel*-i Hindt denilen, iran edebiyatının Sebk-i Horasanı ve Sebj(-i lriki adlarıyla tanınan üsluplatından sonra
meydana.çıkan Hind iislubuoo edebiyatımıu Hk tanıtan, örneklerini jfk defa şiir.
lerine en güzel şekilde sokan şiirimiz oIımıŞ1Ur.1o3IlEdebiyatım çok yakından
takip edebilme imkanına sahip o!,an Nef't, ilk yetiştiği dönemlerde Sebk-i l!'iki
şairlerinin bHhassa HaflZ'ln, Envelf'nm, Muhleşem-i Kişin1'nin, sonra Sebk-i
Hindi şairlerinin ve örfi'nin etkisindekalmıştır.
Net,. TiRçe djyanında Firdevs1, SidI, Hifız, Envert, Hakan1, Attir
Camt, Kernil-i Isfehint, Muhteşern-i 1Qşinf, tıawYim, NIziını, lahtr, Selmin,
Feyzi-i Hindi ve örfi-iŞirizt'nin ~nı
kasir,lelerininfahriye>bölijmlerine ""
gazellerinde zikreder. Bütünbıışöhretli Iran şa;riyle boy ölçüp.
Eski TiR edebiyatımIZ," bu çokmiis1esna şŞiri hakkında son zamanlarda yapdaıı çalışma ve neşriyatı ele.aldığımızda, Prof. Dr. A. KMa!ıan'm şairin
hayatı, edebi şahsiyeti, eserleri hakkında yaptığı araştrmıalar, Tii'~ divanmdan
seçip aÇıklayarak neşrettiği şiirler ve bu çalışmaların ışığında bizim hazırladığımız basılmamış doçentlik teZi ile !iRçe

divanın beş yazma nüshasını 1Wş11""

.

rarak hazırladığırnız metnin dışındi. fazla bir çalışmanm yapılmamış olduğ:ugörülür. Halbuki Nef't muhteva bakımından,üç eserinin tenkidi neşirleri yapildıktan
sonra ayrı ayn incelenerek şiirlerinin çeşitli yönlerden ele alınması gereken bir

.

şairdir. Kısaca hayatını ı:seıferini 'ieedebt şahsiyetini tanıtmaya çalıştığımız bu
yazıda şairin Türkçe' divanındaki !!asidelerden yaşadığı döneme ait olay ve kişiler

.

hakkındaki görüşlerivermek istiyOlUz.

.
\

Bilindiği gibi EşkiedebiyatımlZda i!aside bir kişiyi övmek için söylenen
bir nazım şek/idir. ~,
SiM"
Kaz<j'5Indahic;vettiği kişiler hakkında görüş
ortaya koyarken kasideleri.ndeövdüğükişileriçin düşünıiiklerini belirtir. Bunun
yanında bazı tarihi olaylan onun Türkçe şiirlerinde görebiliriz.
NEF1'NINTtlJtKÇE

KASlDFJLEJtlNDE OLAY VE KIŞlLEJt

Nef"ninlÇasidelerlnde devrinin olayları ve !!aside y~ığı devlet büyük.
)erine dair bilgi toplamak....m~kündJt 27. Bizimiçin önemli olan nokta, şairin bu.

-

(27)

Prof. Dr. Karahan,

TürkTarih K

"Şiir

Nef'i 'nin Şüderinde

,..ı. """-1976,..1055'

çağmm

1060.

T-aıihindenÇizgiler".

.
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Olimünün 350. Y~..da NEFof

tarihi olaylara nasıl baktığı. "'edhe«:iği pidiph
lerini nasılverdiğidir.

ve devlet büyüklerininözellik-

NeM divanında. onun Istanbul'~ geldikwn sonra yazdığı tahmin edUen
ilk kasedesinde i. Ahmed"n yaptırdığı cami hakkında bilgi ~rd... At_meydanında yaptınıan. bu muhteşem cam' ve onun banisi hakkında pir şöyle demektedir:

-

,

.

{!ayradu, niyyeti he, demde
b mi olsa
Böyle bir carni'-i !Jo,~ari}ü latife b6n1
Bab.
ma 'jJed-ipiir-(eyZ"; mu!<addea ki bulur
Anda bi, -ı>cdekılan mQgf;ret-i Rahmii(lT

.

.

Bi, bl'niinuii ki

N' öre kJ-r-i /@ı.
s~lıg8{}'.
n bla bu tiik-i bül.nd ey...ını
_ Eyledi ~adrini ol cami'-i valô b".ter
lf~ıI. oill. duıı !ıamı.ni '~t rneydiinı"

N.n, i. Ahmet lle ii. Osman arasında ilk saltanat devrinigeçiren i. Mustafa (1617-1618) devrini pflet uykusu içersinde geçmiş bir dönem olarak kabuı
eder. Sinirleri zayıf olan bu pidişaha bir.tarıebile kasid. yazmamış olan Nef'.
II. Osman'ııı taht'~ geçmesi i4erine yazdığı cii.:işiyede beğenmediği bir devrin
kapanışındandolayı duyduğu _inci şu beyideri ile belirtir:
1:..;yezdÖn'!
Ne ~Tet btzglodıseyrile1pisn-i
~
Ki ma 'ruiB.nıtfk' itdik". aLU, &/ı/-i intıiinl

CihIm1Jirtiiz. rev k buId.bir rÜh-imu_rl.
Aceb mi tıiı:.Ie ~tjjn.ı möh-iKenıı~T
Cihiin old. miüıellem bir cihijiı-<irii,.h.,.,iiha
Piir itdi nuIı-ret.V/ıiiu'/İul-i kÜ8-i cllıÖn-1JiinT

Uyandıgerçi ba{Jh riizgimii "<ib-i/laf/.tden
&

Ve/Tiiriiyiş-i dibıyiinuii old. derıg ü ~yriin.

ırııZ'; bu ,ev" ile !Jıdmetd. dtim.n d.r-miyiüı old.
MUheyy'; eyledT fevrf ana ..biib-i SulljinT
Bu yeni padişahtan başanlr bir devre bekljyen NeM :
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Şehnen,aı...'Gd4ıet"91te
Upıı6n vHin.. ıiinl kim
Vuciİdiyle l}ayQt.j tiizelmldl miiIk..j 'O!"liiııl
diyerek Osmaıılı Irw;ıtatodı,ıjiUııun
menni etmektedir.

bir senelik WrıPınluğı.ınUl't giderilmesini te,',

ii. Osman'm Lehistan seferlni çok ıPiZeIbir Kaslde ile kutlayan şair,
esasen büyük baıan J,azanıldığı söytenilemlyecek olan bu sefer; biiyUkbır başarı
olarak görür :
Eyledün bir /ıDm/ede b..-böd m/Wı.; dü,meı;"
Gird.; ~uii ,erçi kim ıedd ltdi rôh.; ~~an
~u
ıwmaı ıaiio ,imden BQıırGbu ~biJl ile
DÜfmerıüii ger ~ahmm.n 9/eıJ aer.o'..r /e,keri
şair. başanh seferi dolayısiyle~işabı
medh ederloen bir Osm;ııılı p;ıdlşahının
taşıması gereloen özellikleri şöyle !;Ierırtir:
NtI~d-i PQ~t,:,i.lGlftmat 'erm~e-i

DlBtlllr.; diiı üd"","
Ş6h..

emn

ü amin

kiim-btl/i,.; ...rveri

.

VGLiiriithe '<>JınCin!Jtin.. gizi kim ,ekk

Görmemifdür

böyle bir ,ahellfeh-i

..n,-<illeri

'

Şair ayrıca II. osman'a:

,

Flkr.; e".atiHi ğıdô-yı n4l}dur endi ",me
Dil hel4k olur eger oıo,BerJdÖdanberi
,

diyecek kadar büyükbir bağhhkve hayranlık duyar.
LV. Murada yazdığı kaslde/erde yakından tanıdığı bu .,adiş'"

oldukçafazlabilgivermektedil::
Hiikiin..O

hakkında

'

nı: neıebkim münderic.ötmdı1.hep

,

Jslam-i Fıiri;k-i .:.ırabikbÔl-i~erviz-i ~~m"
Sultiin MurÖd-ikiimriin,
ü kifuer..ntön
'''''''1.''
Hem pQdişOO hem -,!ahnıincin~DI!ib~kıron-i Cem-hafem
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Ôliimiiniin

550. YduuIa

NEF1"

beyitleri ile medh ettiği bu p~dI'ahl, biftıassaCeıili ve yeniçeri isyanlarmı bastınp dflletin kudret ve kuwetini geri getirdilii için över. ıv. Mu~'ı Sultan Selim'le mukayesıı eden şair, SUI~ Murad~ Osmanlı devletinin yeni fatihi olarak
kabul eder.
Emıjne riim itdi hep gerd9n-k.,ö';.j'iilemi
Şimdi deuletle odur milflr-riljöb-l ~T
Töze reunalj uirdi &dU kiiıııDli..~/ileme
Old. yine muntap.m o/d-i {ıaniIH rfu:giir
\

Din üdeulet böylerevnaIJ mı'bulurd. al_
R."f~-i killı ü berli-i tfgi ib ü tiiIH 1ÜzgiiT
Ri,te-i &dı/yle gerOOnd it"._ ,1Tiıe.uı
TöTÜ mm olurdi eezii-y. kit4b.j riJz,rOT

.

.

.

Gehe bu d_e (elek eyleT idi
Seni Sulran.j SeırmetolJdim
Ya niçün diTren eger pijdı,eliüm
Ideyin "".111. birbiT tef/ıim
Gerçı SuI~on.j seırm'; ğöz7
ltdi deuletle nice fetq-l ~[m
j{lemi BOnyeniden fetl} etdiin
~rniJduiimürtekib..; ,uil~ '~em;m
OL ~odaT hollıı, miw,ı,iiön itdün
~ıv~.._ ,eyfÖi1-i.rec(m ,
tde~
Sende

bu bdı ü bu inBiif ki ıNır

'i!JtniÜne(ziin

olur alahü'alim

Nef1ye göre, Sultan Murad~n bütün gayreti, ii. Osmm~n öldüriilmesin-,
den sonra kanşan iç durumu, memlekere emniyet ve asayişi getirerek düzeltmektir. Şiir, padişahın bu konuda büyükbaşari gösterdiğine ve'devlete verdiği nizamla Sultan ,Süleyman'ınruhunu ,ad ettiğini inanır:
15
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Garaiı mentlekete emn ü 4IlJ4n
'Adeii",ıı~

be!!'; ur ii ılm

.

.

.

Sen tamam abudU din ii dINiete virdiiii niziim
Eylediiii holllta umiir.;laltanat
da ictihiid
.
-,
.'
~'..

.

Bir ga.ii itdün Ili kiç itmill d.,;;l bir piid,ı,iih
J,idiib.>1Ba n bla SuI!iin SelTmiiii nil,ıı ,;id
IV. Mwid
öylesinıi deVleti. ."zabt ür."
altına aIınışt.. ki artık meı\ıle/
kette ne ihtilal ihtimali,ne dediişlnandaharaç __inadı
kalmış,0ImanI.-

.

-,

.

nın esknııdreti !lJ'rigelmiştir;

Ne mem41ilıde olur hiç i~timil-i ilıtiliil
Ne '<ıd"" biic ii !!a"'" virrnede eyler'iniid
i

..

.
SOM ,imden
Buldun

.

ıo;;ra YOladur hiç bir emr.; mul,ıiil

o 'iii zqHl

ro/}t-imemlellctdB

i 'tiyÖd

Bd padişahın' devrinde konııbn içki y3$ağını:lanNef' güzel bir hüsn.j
talil ile bahsetmekten gerikalmaz.
'O ,ii1ı<mf4h.; /JUI'fid..(ıBr ii C_id-lrIBfreb
Ilim
Ne,;#-i/iJtfi ğiliMiJr fDf«la 1ıeyN f.ahbiiya
Şafii"')'. merreb'; pallinden olsa I>ii-i!aberC_KI
Elin ~unmazd. 'ömrinde da!!i cim'; mufaffiiya

Neri bir Kasidesinde IV. Mırid'81. Mahmud ve Mehmet adlannda iki
şehzadesinimedh eder. Bu birbirine çok benziyen Iki kardeşi şiirin tanıdığı
ifadesinden.ilIIIMılmaktadır;

16

l1ıifBh~.lıim
her biri bir rfih.; muııawerdiJr
Du-nilr.i ç"m.;yell-tii
pid/fiih-i Iıeft-llifverdür.

O_biln

S50. Ydmcla NEF,r

Biri Sul!iıı Mah1llÜd ii biri Su/tiiıı Mehmed kim
!k;.i de'iıceb ..h.ede..
pGkiZe1/OVlıerdür
Mlifabilıdiır biribiri,.. ol derılii veca1ıetde
Açılm"

~i

bir /LÜLbiiRdeiki goıu:a-i ~erd/ir

iv. MuRdm Edrneye gidişinde, ıllrin Edime'de lıuluıı4ıiunu ve pSıfiıahı görme mu.. ile dolu oIduiUnu yine ker.di ifııdesIndenanlıyona. Bu tatlı.
.
Nen Eclme Muradiye1l1Üıeveıliliğigörevindec!ir.(1043/1633)
.

Me~abö ey pOdifa/ı.; t;diı ii'JJJ{

jOd

Old. M,ritü/fl. ,eh...i lNrene ..,Ii.; biW
Devlet ii ~bii/ ~ diirii~~Iiim Oleulleaiia
Gerçi olmıı

bir ZamGII ..dGdu;;;.

diir ii 1-<>ilıid

Giindü:ııi'ıyd ii ,ebi ~adJ' aldı gÜya !!"l~.nun
Müjde-< t.,ritülf itdi dillerin ol derılii '00

.

.

.

Kim helalı olmak m~_.{<Iıı
.

iderdümkeııdümi

Bulea bir kaç/IÜII ""!J.i eyilim.. hiCNn imtJdGd
Hamdiili 'ia/ı devlet el virdi aç Mi fiili !im
1f:almadum

lıiiııc..

bela":)'.

(ı,"""lÜiide

ııa-murOd

LV. MuıMl1 Nen'ye bir r;dışiye yazmasını emrettlllni yine ı_in,
paıılıah

medbirıdeyazdığı

!<asideden an/ıyoıuz

bu

:

'Vmriin .(rıiııı ide AI/Q/ıij t,,'ii/ii dileriim
tltlfiituiila bu dil-mordeyi ltd;;,. '!>ya

.

.

Ey/edün lülf ik birbÖyle Iıatiid. tehÜ!
Ki nOfUe diyemez bir yere gebe .u"Gri

Şiir, adara 19i cluycUi1-ıbilinen padila\ımahınnda bulunan birbirinden
.
güzel atları överken. onIann isimlerinidebil'er birer sı/far :

ı7

\

Jti.!uid
Bulun_

bu iii mGıwıdi bulı"""",

~

bi, yerde

bu""""'"

bi1üniin
iJ/Ö

Yine ~b/..J ,ehin.iII.. cilıGn-iiriida
Ki ne etlar'bulmur biri blrindenzlbiJ

Bu kasideden padişahın, Bid-i sabı, Evren, Saçlı ton, Men:an, Celali
YağR', Ethern, Tuma. Kapuajası Ionsı,AnIan tonsı, Cebali torısı, KayıŞağasl
tonsı, Şam atacası,1>ağlar de/isi, DHnev.ızYe' şairin yazdı!!. diiıer bir ra/ışiyede
tek başına tarif ettiği Aia aiaı:asıadiı adarı olduğunuöğreniyoruz;
Nef't yazdi!!. çeşitli kasidelerde iv. Murad'a duydu!!u hayranlığı ve
hilnneti mübalağalıbir deiıiş ile bilirtir :
~aıide IiJylem/yem ;ayre IÖvb",.,. oleıuı
Id
ti,-i ı-i
. ile çe"" ibrimı
-.,
.

rauif-i Ka"'" d ,ahrii itmediir n/yyet
HemÖR"i nı!!~ii oldı
, ~u,andum ı1!riml
~işahın, adil, hoşzat, suhandın, kudredi ve yakışıklı olduğunu çeşitli
beyitleri ile söyleyen şair, ayrıca LV. Muıid'ıiıtalik yazıda ve ok atmakta ki
ustalığındarı

da bahseder:

IJiiGv.. p/jr-hünerSultfı,. Mıril ol,oh.. d~-pe"",r
Ki hem ehl.. dil ü Iıe... !!0,..wvI. ühom e&ı/!Gn-<lerdür
Ne ,iih ı.bnder..

Kibdl/yle_n

.

YÜ8uf-<ıiyemMoıidi-i'lllii-dimı

niizonde,'iilem
niiz'fHI~

. .

Görmedi "ibnedi bu ina do" "im.. da!!i
Böyle iatifUidtım41i" bır ,oh.. riıerdıım-nilıGd
ClinviriirgÜf itııe{!~~~i'me'Gnr ,i+ine
R.,k Idergiirae!!a{-i td"l~ini rü~-i'mid
..
.
*
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Her hiinerde ~er-iimed ilJij.lıim
Cümle.Inden o~ a~
1ftÜmta

Nef't, iv. Murad'mT~çe, f;V$Çi1ve A~

bilgisinelerı
ye kendisine

gösterdiği ilgi ve alakadan söz eder:
Yegönepiidı.öh-i
171ÜBta'itlkim ana yel<Biindur
Maliyaoyı zebiin..j Fiiria1vü Türklvii TaZ1

Ke'" dut-i keri~ii4en. iri§di leyz.; nliıönl
Sadef gibi n blo olsa deb.iinumpijr-dür
ügevher
.
i

Tabl~ medhinde yazdığı bir kıtada şair, LV. Murad'm kahramanlığından, savaştaki maharetindenvem merakındanşöyle bahseder:
.

Cenib-i h"z,.et-i Sultiin Muriid~i 1f.ohromÖn"f""kt

KiiÖlcm

"'

/u..niz;; '!GiiidaTürk-i~mdDn

so '!idetle ";,,e ,ayd ü fikam o_n
ma n
Hoıii.
olrMZli"miilor
gökdc
çe",-i
fiihbGzından
v
.
NeM' çok sevdiği IV. Murad'" HatIZ Alımet Paşa'ya yazdığı bir kasidCde
de övmekten geri durmamış, eğer o..ın devleti sonbulursa memlekete rıtnenin
ye asker arasında fesadın yeniden çıbcağ8l1g;ıyet
iyi anlamıştır:
Vrrildüm bu ki !7IÜmted 010 ger 0/mQz1O bi-fÜphe
Olur ki,""r

yine piir-fitne

vii lefker

fe.&l üzre

Bununçün şükr-i ~ dünyaya ıazım belki viicibdiir
Teueccüh imtidiid-i devlet-i SuI!iin Muriid üzre
Ki böyle .ÖI}ib-i istitliid ü arifpiidiŞiıJı olmaz
Tamam fll?ıiil-i din ü devlet/nde ictillEd W:re
S~an-ver olduiındsn .ma tl4 uyreyliyen kimıe.
Hat-i
iizre
~ . taCilkinitercih ider 1uıtt~itJmid
~ ..
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NeM'nln dller devlet bilytlderlne yazdıAı kasidelerde de onların özelik.
lerini gösteren, devrln olaylan.. dokunan veyabazı cılay\aJa çalrııımlar yapan
beyltlerl vardır. Meseli IÇUYUCUMurad i'a$a medhinde kı br kasidede onun
Iran meIeIesine. Anadolu ve SurIyedeki Celilı isy;ınlarmason _diline
temaS
. .

edllme~ir :
Çı~rdull.,~.
Di1fürdüiiki

miilk-lRÜma uWUn~it
r-Iirün zemlıu ,ür ~ iti>Jilay.

o miIllıün Ibind. btzvf-lti;üıi ,!ıldı a"
OlUr,.lı ..mt.1 Bindi gM HT-I}add,1B~.
Tarb". mem"'''etdiir 'Iri tlVlCciilıanı t_l"
Bulıır ot k.ndl pinMn olmal<ıbır kiiııtı-lt.ny.
Nef'J. paşanın s;ıvaşmak1ı ki malı_tlni mObaIagail bir şekilde, ona
yazdıjiı blllün bsidelorde belirtirı- onun d6ktiJiil kanı hiç kimsenin temizliye.
miyeeeAlnlde söyler :

-

-

Ko.ın
,Imd.",irii t-ııı
IBJ",tJ-i lıiiwr
.
."'"
KI iib ii tü/>-ı_,H
uiriirdare t_IGyı
.
,

Gid
1ı",re
. d.k ,.".1 z.mfnden d1>kdÜl/ikGIIJ
.
A ~b it.. ç'rf! .br-l ba1ıiirigibi ~iiYI

