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Öz
Mahzenü’l-esrâr, Genceli Nizâmî’nin dinî ahlâkî mesnevisi olup yazıldığı tarihten başla-

yarak ilgi ile karşılanmış, beğenilerek okunup hem İran hem Osmanlı sahasında nazireleri 
yazılmış, tercümeleri yapılmıştır. Türk edebiyatında on adet Mahzen naziresi tesbit edil-
miştir. Başka çeviri ve nazirelerden de söz edilmekle birlikte elde bulunanlar metinde in-
celediklerimizdir. Şairlerimiz, bu eseri tercüme etmiş ya da eklemelerle genişleterek yeni 
eserler ortaya koymuşlardır. Bazı şairler, esere yeni hikâyeler ekleyerek kendi üslûplarını 
göstermişlerdir. Mahzenü’l-esrâr Cumhuriyet döneminde de çevrilerek okuyucuya ulaştı-
rılmış önemli bir ahlâk mesnevisidir. Türk şairleri, bu esere nazire yazma gerekçelerini, 
mesnevilerinin sebeb-i telif bölümlerinde dile getirmişlerdir. Çoğunda amacın, ardından 
güzel bir eser, bir hatıra bırakmak düşüncesi olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Nizâmî, Mahzenü’l-esrâr, nazire, cevap, ahlâk

CONCERNING THE NAZIRES AND RESPONSES WRITTEN IN TURKISH IN THE 
OTTOMAN GEOGRAPHY FOR THE CELLAR OF MYSTERIES OF NIZÂMI

Abstract

The Cellar of Mysteries is religious & ethical mathnawi of Nizâmî from Gence, it has 
been much shown interest since the date it was written, and been read approvingly. Its 
nazires have been written and translations have been made in both Persian and Ottoman 
territories. Ten nazires of Cellar have been determined in Turkish Literature. The available 
translations and nazires are the ones we study in the text as well as there are others men-
tioned. Our poets have translated this work or else they have produced new works by ex-
tending it by additions. Some poets have exhibited their own styles by adding new stories 
to the work. The Cellar of Mysteries is an important ethical mathnawi conveyed to readers 
by being translated in also the age of Republic. Turkish poets have expressed their reasons 
for writing nazires for this work in the chapters of copyright means of their mathnawis. 
It is known that almost every poet and writer have composed works with the thought of 
leaving a nice work and a good memory behind in our Classical Literature. By studying 
copyright means, it has been aimed to identify within which feelings and thoughts poets 
write nazires in this work.
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Giriş

Türk mesnevi edebiyatını derinden etkileyen Cemâleddin Ebu Muhammed İlyas 
bin Yusuf bin Zeki bin Müeyyed Nizâmî (1150-1214?) Azerbaycan ve İran’ın belki de 
dünyanın en büyük mesnevi şairlerindendir. Nizâmî, tahsilini muhtemelen doğduğu 
yer olan Gence’de yapmıştır. Şairin, eserlerinden iyi bir öğrenim gördüğü anlaşıldığı-
na göre, o yıllarda Gence eğitim ve kültür bakımından oldukça gelişmiş bir yer olmalı-
dır. Şair, 572/1116-1117 arasında hamsesinin ilk eseri olan Mahzenü’l-esrâr’ı kaleme 
almıştır. Eser, şairin gençlik yıllarının ürünü olması bakımından da önemlidir. Şairin 
bu zamana kadar nasıl yaşadığı hakkında elde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu mes-
neviyi yazdıktan sonraki hayatının sıkı bir riyazet ve ibadet içinde geçtiği eserlerinde-
ki ifadelerden anlaşılmaktadır.

Mahzenü’l-esrâr, Erzincan’da hüküm süren Mengücüklerden Melik Fahrüddin 
Behramşah adına kaleme alınmıştır. Behramşah, Mahzenü’l-esrâr’ı çok beğenmiş ve 
caize olarak şaire 500 altın, beş rahvan katır, tam koşumlu beş at ve kıymetli elbiseler 
göndermiştir. Eser, müfteilün/müfteilün/fâilün kalıbıyla kaleme alınmış olup ahlâkî 
bir muhtevaya sahiptir. Şair, mesnevisini yirmi makale halinde tertip etmiş, her ma-
kaleden sonra ileri sürdüğü fikirlere açıklık getiren küçük bir hikâyeye yer vermiştir. 
Eser ahlâkî, didaktik olduğundan kuru telakki edilse de içinde çok parlak şiirsel par-
çalar bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Mahzen, Farsça ahlâkî, eğitici şiir tari-
hinin önemli temel taşlarından biri olup tenkitli metni, Bakü’de 1960’ta E. Berthels’in 
gözetiminde Abdülkerim Ali-oğlu Ali-zade tarafından hazırlanıp yayımlanmıştır (Ateş 
1964: 318-327). 

Mahzenü’l-esrâr’da tevhid na’t, mi’raciye, Fahreddin Behramşâh’a övgü, yer öpme 
söylevi, kitabın nazım ve tertibi, sözün değeri gibi bölümlerden oluşan çok uzun bir 
girişten sonra yirmi makale içinde adalet, insaf, iyi yönetim, dünyanın bozukluğu, ve-
fasızlığı, geçiciliği, insanın güçsüzlüğü, insanlığın değeri, kulluk ve benzeri konular 
mistik bir tonla işlenir. Her makalenin ardından “dâstân” ya da “hikâyet” başlığıyla 
konuya uygun manzum hikâyeler gelir (Kortantamer 1997: 175). Nizamî’nin bu eseri 
İran ve Hind edebiyatında da ilgiyle karşılanmış ve on beş kadar şair bu esere nazi-
re yazmıştır. Emir Hüsrev-i Dihlevi (ö. 725/1324): Matlau’l-envâr; Hâcu-yı Kirmânî 
(ö. 753/1352): Ravzatu’l-envâr; Kâtib-i Nişabûrî (ö. 838/1434): Gülşen-i ebrâr; Molla 
Abdurrahman-ı Câmî (ö. 898/1492): Tuhfetü’l-ahrâr; Derviş Eşref-i Merâgî, Minhe-
cü’l-ebrâr; Hâşimi-i Kirmânî: Mazharü’l-ebrâr; Urfî-i Şirâzî (ö. 999/1590): Mecma-
u’l-ebkâr; Feyzî-i Hindî (ö. 1004/1595): Merkez-i edvâr; Melik-i Kumî (ö. 1025/1616): 
Menbau’l-enhâr; İtâbî-i Teklevî: Manzaru’l-ebrâr; Kâsım-ı Esîrî: Riyâzü’l-envâr; Edhem: 
Refîkü’s-sâlikîn; Zülâlî: Hüsn-i Gehî; Molla Şeydâ: Devlet-i bîdâr (Şentürk vd. 2008: 75)
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1. Osmanlı Coğrafyası Dışında Yazılan Türkçe Nazire ve Cevaplar 

Mahzenü’l-esrâr yazıldığı dönemden itibaren çok beğenilmiştir. Anadolu Osmanlı 
coğrafyası dışında kalan ülkelerdeki Türk şairleri de bu esere ilgilerini tercüme ve 
nazireleriyle göstermişlerdir. Ancak kaynaklarda nazirelerinin, Mahzenü’l-esrâr kadar 
başarılı olamadığı belirtilmiştir. Eldeki bilgilere göre şu eserler kaleme alınmıştır:

1.1. Haydar Harizmî: Mahzenü’l-esrâr’ın Türkçe ilk çeviri ve naziresi, XIII/XIV. 
asırda yaşamış, Türk-gûy diye şöhret kazanmış bulunan Haydar Harizmî tarafından 
yapılmıştır (Şentürk vd. 2008: 75).

1.2. Ali Şir Nevâyî: Ali Şir Nevâyî’nin Hayretü’l-ebrâr’ı da Mahzen naziresidir. 

2. Osmanlı Sahasında Yazılan Nazire ve Cevaplar

Klasik Türk edebiyatı üzerinde Nizamî ve eserlerinin önemli etkisi olduğu bilin-
mektedir. Osmanlı sahası şairlerinin Mahzenü’l-esrâr’a niçin ilgi gösterdiklerini anla-
mak için yazılan nazire ve cevapların sebeb-i telif bölümlerini inceledik. Esere Türkçe 
yazılan nazire ve tercümelerin ilgili bölümlerini aşağıda inceleyip değerlendirmeye 
çalışacağız. 

2.1. Mahzenü’l-esrâr, Ahmed-i Rıdvan: Hamse sahibi olan şairin İkinci Bayezid, 
Yavuz Sultan Selim ve Kanunî devirlerinde yaşadığı, defterdarlık ve sancak beyli-
ği yaptığı bilinmektedir. İkinci Bayezid’e sunduğu bir kasideden sırasıyla Karahisar, 
Hamîd, Teke, Karaman ve Ankara sancak beyliklerinde bulunduğu anlaşılmaktadır 
(Ünver 1989a). Sehi Bey, Nizâmî’nin hamsesini Türkçeye tercüme ettiğini belirtir 
(İsen 1998: 88). Şair, Nizamî’nin eserini serbest bir biçimde aynı adla tercüme etmiş-
tir. Eserin bilinen tek yazması Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Agâh Sırrı Levend 
yazmaları 369 numaradadır. Yazım tarihi belli olmayan eser, Hayatî adında bir şair 
adına görünmekteyse de İsmail Ünver, Ahmed-i Rıdvan’a ait olduğunu tespit etmiş-
tir. Eser İkinci Bayezid adına kaleme alınmıştır. Bazı ufak tefek değişiklikler dışında 
Nizamî’nin eserinin tercümesinden ibaret olup aynı vezinle kaleme alınmıştır. İsmail 
Ünver, Hayâtî’nin intihal yaptığı görüşündedir (Çeltik 2011: 7). Şair, yaklaşık 2015 
beyitlik eserin “Der Fazîlet-i în Nâme” (Kavruk 2003: 208-209) başlıklı bölümünde 
mesneviyi yazma sebebini, padişaha sunmak üzere bir eser tasavvur ettiğini dile ge-
tirerek, gece gündüz bir konuyu düşündüğünü, bu niyetle padişah adına beş hazine 
nazmetmeyi amaçladığını ve bu eseri yazdığını söyler. Bu mesnevisiyle sultan katında 
itibarının artmasını umduğunu söyler. Sebeb-i telif bölümünü sultan için söylediği şu 
dua beyitleriyle sona erdirir: 

  Tâ-be-ebed leşkeri mansûr ola
  ’Adlı-y-ile kişveri ma’mûr ola
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  Tîgi-y-ile düşmeni makhûr ola
  Hâsidinin dîdeleri kûr ola 

2.2. Ravzatü’l-envâr, Ahmed Hayâlî (XV. yy): Anadolu sahasında Nizâmî’nin 
Mahzenü’l-esrâr adlı mesnevisinin tertibi esas alınarak yazılan ilk eserlerden biri olan 
Ravzatü’l-envâr’ın adı, mesnevi içinde Ravza, Ravza-i Nûr, Ravza-i Envâr ve Ravza-
tü’l-envâr olarak geçmektedir (Köksal 2003: 35). Bölüm ve hikâye sayıları farklı da 
olsa eser, Mahzenü’l-esrâr tarzında düzenlenmiştir. Benzerlik bununla sınırlı kalmış 
olup (mefâȋlün/mefâȋlün/feûlün) gibi ayrı bir vezin kullanılmıştır (Köksal 2003: 17). 
Ravzatü’l-envâr’ın ilk 497 beyitlik kısmı tamamen orijinaldir (Köksal 2003: 23). Kay-
naklarda Mahzen’i tercüme ettiği belirtilse de Ahmed Hayâlî’nin, aslında Nizamî’nin 
eserini değil Hâcû-yı Kirmânî’nin Ravzatü’l envâr adlı mesnevisini Türkçeye nazmen 
çevirdiği Fatih Köksal tarafından tesbit edilmiş ve eser neşredilmiştir (Şentürk vd. 
2008: 258). Ancak Hâcû-yı Kirmânî’nin eserinin Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına na-
zire olduğunu da unutmamak gerek. Hayalî, küçük hikâyeler ve evliya menkıbeleri 
ile süslediği didaktik ve tasavvufi mahiyetteki (Çelebioğlu 1999: 372) bu mesneviyi, 
hâtiften (sahibi görünmeyen ses) duyduğu sesin teşvikiyle yazdığını,

  Meger bir gün ki ‘ışk olmışdı hem-dem 
  Gözüm yaş hem akıdur idi hem dem (b. 214)

beyti ile başladığı “Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb-ı Şerîf” (Çelebioğlu 1999: 366-367) başlık-
lı bölümünde özetle şöyle anlatır:

Bir gece, aşk ateşiyle yanmış bir halde iken yanına bir güzel gelir, şaire bir kadeh 
sunar. Şair, safa bağışlayan kadehi içerek kendinden geçer. Sabah olup çemenzara git-
tiğinde hâtiften bir ses duyar. Bu ses ona, mânâların gözünü açıp sır hazinesini ortaya 
çıkarmasını ve nur bahçesini açıklamasını söyler. Bu görünmeyen sesin teklifinden 
hoşlanmakla birlikte, aklının başından uçup gittiğini belirten şair, böyle bir eser ya-
zamayacağı hususunda özür beyan eder (Çelebioğlu 1999: 365-366). Onun itirazını 
kabul etmeyen hâtif, gönlünün söz söylemeye kudreti olduğunu ifade ederek ona duy-
duğu güveni vurgular. Dünyada bir yadigâr bırakarak hayırla anılmak gibi güzel bir 
imkâna sahipken bunu önemsemeyip işsiz, güçsüz, boş oturmanın kendisine yakış-
madığını ihtar ederek eser yazması konusunda onu teşvik eder (b. 384-385). İyi bir 
ad bırakmaksızın ölüp gidenlerin, dünyaya hiç gelmemiş gibi unutulup gideceklerine 
de şöyle dikkat çeker: 

  Anuñ kim eyü adı kalmamışdur
  Cihâna eyle tut kim gelmemişdür (b. 389)
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Hayali, gönül mahzeninin cevherle dolu olduğunu hatırlatan hâtifin ısrarlarıyla 
(Çelebioğlu 1999: 366), Cenâb-ı Hak yardım ettiği takdirde, feleğin kâtibi sayılan Uta-
rid’in elinden kalemi alıp mesneviyi yazabileceğini söyler (b. 405-406).

Şair, mesneviyi yazmaya karar verdikten sonra onu hangi padişaha ithaf edeceği 
hususunda tereddüde düşer. Bunun için istihareye yatmasını tavsiye eden hâtif, ona 
Kur’ân-ı Kerim’i açıp çıkacak olan ilk âyete göre hareket etmesini söyler (Çelebioğlu 
1999: 366). Bunun üzerine gönül huzuruyla namaz kılıp sıdk ile yakaran Hayâlî, ken-
disine söylendiği gibi, Kur’ân-ı Kerim’i alıp Fatiha ve İhlâs sûrelerini okur. Resûlullâh’a 
ve âilesine hayır dua ettikten sonra hiç konuşmadan Kur’ân’ı açar. İlk çıkan Muham-
med sûresidir. Böylece eserini Sultan İkinci Mehmed’e sunmaya karar verir. Verdiği 
karara uyarak da eserini yazmaya koyulur:

  Bes açdum Mushaf’ı bî-kîl u bî-kâl
  Muhammed sûresi göründi derhâl  (b. 426)

Sebeb-i telifte Mahzenü’l-esrâr ya da Hâcû’nun Ravzatü’l-envâr mesnevilerinin adı 
geçmez.

2.3. Riyâzü’l-cinân, Cinânî: Cinânî, 1577’de tamamlayıp Mahzenü’l-esrâr vezniyle 
kaleme aldığı 3334 beyit olan bu eseri, sebeb-i telif bölümünde Nizamî ve Abdurrah-
mân-ı Câmî’nin mesnevilerine nazire olarak Bursa’da kaleme aldığını söyler (Okuyu-
cu 1996: 28-33). Eserinin “Der Sebeb-i Rüsten-i in-Nihâl-i Nevreste Der Gülşen-i Elfâz 
u Maânî ve Bâis-i Şügüften-i İn-Şugûfehâ-yı Güldeste Be-Nesîm-i Rûh-efzâ-yı Cinânî” 
başlıklı IX. Bölümü olan sebeb-i telife aşağıdaki beyitle başlar: 

  Bir gice kim nesr-i sipihr-âşiyân
  Olmış idi çarh-i felekden nihân (Şarlı 1998: 38) (b. 371)

Cinânî, bir gece tasviri ile söze başlar; herkesin uykuya daldığı bir saatte kendi-
sinin acı ve elem içinde kıvrandığını (b. 380), kırk yaşına kadar ömrünün boşa geç-
mesinden mahzun olduğunu, ölüm korkusunun uç verdiği bir ruh hali içinde ağla-
mağa başladığını söyleyip tövbe ederek kendine geldiğini ve çevreye kulak verdiği 
sırada bir ses duyduğunu anlatıp (b. 401-402) bu sesin kendisine şöyle seslendiğini  
belirtir: 

  Bende-sıfat hıdmete âmâde ol
  Bend-i gam u gussadan âzâde ol (b. 404)

Bu ses, devamla, Allah’ın kendisine bahşettiği şairlik yeteneğine vurgu yaparak 
içinde öğüt bulunan bir eser yazması hususunda onu teşvik eder. Cinânî bu sözleri 
can kulağı ile dinlediğini, coşarak eline kalemini alıp Ravza gibi bir eser kaleme alarak 
Nizâmî, Câmî ve Hüsrev-i Dihlevi’ye peyrev olmaya karar verir (b. 424-426). Cinânî, 
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bu mesneviyi, Nizâmî yolunda yazmış olmakla birlikte Câmî’nin eserinden istifade 
edip Hüsrev-i Dihlevî’nin üslubunu da göz önünde bulundurduğunu söyler. 

Eser, giriş kısmının plan ve tertibi bakımından Mahzenü’l-esrâr’dan bazı farklılık-
lar gösterir. Cinânî’nin bu eseri, vezin ve tertip bakımından Câmî’nin Tuhfetü’l-ahrâr’ı-
na da benzemektedir. Cinânî, sebeb-i te’lif bölümünde belirttiği üzere Riyâzü’l-cinân’ı, 
Mahzenü’l-esrâr’a nazire olarak yazmıştır. Ancak vezin ve tertip birlikteliği dışında 
seçtiği konular, özellikle de hikâyeler yönünden orijinal bir metin ortaya koymuştur. 
Cinânî, dostlarının himmetiyle eserini yazmağa başladığını, her türlü ayıp ve noksan-
dan beri olduğunu, ancak bazı engeller sebebiyle bir süreliğine yazmaya ara verdiğini 
ifade eder; ilgisizlikten, sanatının değerinin bilinmemesinden yakınır. Azerî İbrahim 
Çelebi’nin bulunduğu şehre gelmesiyle durumun değiştiğini, ona eserinden bahsedip 
anlattığını, bu mümtaz şairin teşvikiyle yeniden yazmağa koyulduğunu belirtir (b. 
475-477). Eser, Mahmut Şarlı tarafından doktora çalışmasına konu edilmiştir.

2.4. Tuhfetü’l-’uşşâk, Gelibolulu Âlî (1541-1600): Devrinin güçlü bir tarihçisi, 
aynı zamanda ilimde derinleşmiş bir bilgini, kaside ve gazelde başarı kazanmış bir 
şairi olan Âlî, bu mesneviyi Şeyh Hüseyn-i Bîcan’ın ve kendisinin gördüğü bir rüyanın 
etkisiyle kaleme almıştır. Âlî, bu eserde kimleri örnek aldığını “Vaktâ ki ömr-i zâhil yi-
girmiden otuza vâsıl ve eyyâm-ı şühûr idâdınca meânî nûrını âftâb-ı âlem-tâb-ı nasîre-
tüm gün gibi şâmil oldı, bu mâ-beynde yine nazm-ı latîfden Matlâu’l-envâr’a mukâbil 
ve bikr-i fikr-i şerîfden Mahzenü’l-esrâr’a muâdil Tuhfetü’l-uşşâk nâm bir kitâb-ı nâdi-
rü’l-mümâsil dahı vücûd buldı…” (Aksoyak 2003: 55) sözleriyle ifade etmektedir. Ese-
rinin “Bu Nazm-ı Cevâhir-nizâm ve Bu Kelâm-ı Le’âlî-İhtitâma Sebeb-i Nakş u Nigâr ve 
Bâ’is-i Fikr-i Dürer-nisâr Olan Nikât-ı ‘Acîbe ve Tasarrufât-ı Garîbenüñ Te’lîf ü Terkîbi 
ve Tasnîf ü Tertîbi Beyânındadur” (Aksoyak 2003: 164) başlıklı bölümünde bu konu-
yu açıklayan Âlî, önce aşağıdaki beyitle başlayan bir bahar tasviri yapar: 

  İrdi bir dem ki nesîm-i gülşen
  Dem-i ‘Îsâ gibi açmışdı dehen (b. 565)

Âlî bu tasvirde, kırların, bağ ve bahçelerin rengârenk çiçeklerle donandığı, bülbül-
lerin şakıdığı bu bahar mevsiminde, ayrılık ateşiyle yârin sohbetine kavuşmayı arzu-
ladığını, sıkıntı ve keder köşesinde insanlardan uzak oturup gamdan kurtulmaya bir 
yol bulamadığını söyler (b. 579-586).

Böyle çaresizlik içinde, halvet köşesinde oturan Âlî’nin yanına dostlarından biri 
gelir. Ona, boşuna gam çekmemesini, Allah’ın kendisine rahmet ve şefkat edip ayrı-
lığını vuslata sebep kıldığını anlatır. Şehre yeni bir şeyhin geldiğini; bu zatın zorlu-
ğu işrete, zahmeti rahmete çevirebileceğini iddia ederek derdine derman olacak ab-ı 
hayatı onda bulabileceğini söyler. Dostunun bu sözleri üzerine deniz gibi coşan şair,  
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birlikte şeyhi ziyarete gider. Şeyhin sözleriyle mest olup kederlerinden kurtulur. Ak-
şam olunca ayrılıp evine döner. Uykuya dalar ve bir rüya görür. Ertesi gün, rüyasını 
tabir ettirmek üzere tekrar şeyhe gider. 

Daha söze başlamadan şeyh ona kendi rüyasını anlatır. Onu hüzünlü bir şekilde, 
alnında “hâzâ bühtânun ‘azîm/Bu, çok büyük bir iftiradır” (Nûr 24/16) yazısı oldu-
ğu halde otururken gördüğünü söyleyen şeyh, rüyada üç kez üzüntüsünün sebebini 
sorduğunu ancak cevap alamadığını, üçüncüde şiddetle ah ettiğini, böyle otururken 
yanlarına “Sulh olundu” diye müjde veren güzel bir çocuğun geldiğini ve bu müjde 
ile üzüntüsünün dağıldığını söyler. Şeyh daha sonra Âlî’nin rüyasını yorumlar. Hem 
şeyhinin hem de kendisinin gördüğü rüyanın etkisiyle ve yine şeyhinin himmetiyle bu 
kitabı yazmaya karar veren şair, eline kâğıt kalem alıp Allah’a sığınarak mesnevisini 
Ramazan ayı başlarında yazmaya başlar:

  Kilk-i dür-bârumı aldum deste
  Kâgıdı dahı alup bir deste

  Cezbe-i şeyhi tefe’ül itdüm
  Sun’-ı Mevlâ’ya tevekkül itdüm 

  Gurre-i rûzede âgâz itdüm
  Ol sebebden bunı mümtâz itdüm (b. 673-675)

2.5. Gülşen-i envâr: Taşlıcalı Yahya, Mahzenü’l-esrâr yolunda Gülşen-i envâr adlı 
mesnevisini hamsesinin son eseri olarak kaleme almış, Kanuni Sultan Süleyman’a 
sunmuştur. Eser, kompozisyon ve plan bakımından Mahzenü’l-esrâr’dan farklılıklar 
göstermektedir. Eser, daha çok Bursalı Rahmî’nin Gül-i sad-berg’ini andırmakla bir-
likte Mahzenü’l-esrâr vezni ile kaleme alınmıştır. Bu eserdeki hikâyeler Mahzenü’l-es-
râr’da bulunmamaktadır. Sebeb-i te’lif bölümünde hayatını anlattıktan sonra eserinin 
yazılış sebebini özetle şöyle dile getirir (Gülşen-i envâr: 23b-25a; Doğanyiğit 1992):

“Arnavud’un beyleri, ileri gelenleri olan eski atalarım Arap ülkesinden firar edip 
Taşlı vilayetine gelip yerleştiler. Gaza ehli beni la’l gibi alıp diyarımdan çıkardı ve 
Osmanlı’nın bendesi yaptı. Taştan çıkan duru su gibi ben de kemal denizini istedim; 
âlimlerle arkadaşlık ettim. Allah dostları, kâmil mürşitlerle oturup kalktım. Allah 
bana şecaat ve kemal bağışladı. Padişah beni sipahilere kattı. Herkes kahramanlığı-
mı ve kemaldeki yetkinliğimi anladı. Padişah da bana tevliyet verdi. Ben adaletle iş 
yaptım. Ancak vakıflar yüzünden halk bana kin bağladı. Bazı kötü niyetliler hayatıma 
kastetti. Sonunda dirliğim elimden alındı. Uzlete çekildim. Kırık kalbime Allah’ın nur-
ları doldu, içimdeki karanlığı aydınlattı. Hatırımı yıkanları Allah, perişan etti. Ben de 
manevi yolculuğumu (seyr ü süluk) anlatmayı diledim. Böylece herkes saliklerin yolu 
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nasıldır, öğrenmiş olacaktı. Sofilerin keşif ve kerametlerini, manevi yolculuklarını an-
latmak, öğretmek istedim.” 

Şair, daha sonra hamse yazan Hüsrev, Nizamî, Câmî, Ali Şir Nevayî gibi hamse şair-
lerini anarak onları saygı ile över. Bu şairlerin, manayı surette gizleyip kılıçlarını arşa 
asıp gittiklerini, o yola girip dört şairin beşincisi olmayı dilediğini ifade eder. Ancak o 
büyük şairler yanında kendi zayıflığını dile getiren Yahya, sesinin o bülbüller yanında 
karga sesi gibi kalacağından korktuğunu itiraf eder. 

Oğlunun kendisine cesaret verdiğini şöyle anlatır: Bir oğlum vardı, babacığım dedi, 
kâmil insanlar alçakgönüllü olur. İçindeki bilgileri, irfanı açıkla. Şeyh Nizamî, bu vadi-
de tek kalmışsa şaşılacak ne var. Yetenekli mürit şeyhinin şeyhi olur. O, Hüsrev ü Şîrîn 
adlı eserinde fazla da başarılı değildir. Hüsrev ve diğer şairlerin de eleştirilecek çeşitli 
yönleri vardır. 

Oğlunun bu sözlerinin kendisine cesaret verdiğini söyleyen Yahya, onu dinledikten 
sonra eseri yazmaya karar verdiğini ifade eder. Seyr ü süluk tecrübelerini aktarmak, 
böylece insanlara yol göstermek ve sufilerin vecd ve hallerini, kerametlerini ifade et-
mek, bunu anlamayanlara anlatmak maksadıyla (b. 681-684) kalemi eline alıp eserini 
yazmağa başladığını şu beyitleriyle dile getirir:

  Baḥr-ı ma’âniye misâl-i ḳalem
  Kendümi yüz vech ile ġavvâs idem

  Sırr-ı serîr-i dil-i nûrâniyân
  Olsa lisân-ı ḳalemümden beyân

  Uydı bu tedbîre dil-ı pür-ḫuşûʿ
  Eyledi bu teʾlîf-i laṭîfe şürûʿ (b. 685-687)1

2.6. Gül-i sadberg, Bursalı Rahmî (?-1567): (Erişen 1990) Bursalı Rahmi’nin 
bu mesnevisi, Nizamî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına nazire olmakla birlikte şekil, muhteva 
ve tertip bakımından farklılıklar gösterir. Rahmî, Nizamî’den çok Câmî’nin eserinden 
etkilenmiştir. Şiir ve nakkaşlıktaki başarısı sayesinde devlet büyüklerinin himayesini 
kazanan Rahmî, Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr adlı dinî-ahlâki eserine nazire olarak ka-
leme aldığı mesnevisini, gördüğü bir rüyanın tesirinde kalarak yazmıştır.

Kederli halini anlatarak başladığı eserinin “Sebeb-i Tahrîr-i Risâle ve Bâ’is-i Tas-
dîr-i Makâle Oldur ki” (Bursalı Rahmî: 22a)2 başlıklı bölümünde bu durumu ayrıntılı 
olarak açıklayan şair, tâlihten, felekten yakındığı bir sırada “akıl pîri” ile karşılaşır. 
İçinde bulunduğu durumu derhal anlayan o zat, yaşadığı sıkıntılarının sona ereceğini, 
tasasının biteceğini söyleyerek onu teselli eder (b. 395-397). Aslında şair tefekkürünü 
bu alegoriyle anlatmak istemiştir.

74

Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına Osmanlı Coğrafyasında 
Türkçe Yazılan Nazire ve Cevaplara Dair / Mahmut KAPLAN



Nizâmî’nin bir beytini hatırlatarak şairin sıkıntısını gideren akıl ihtiyarı, onun gön-
lünü coşturur. Kederi tasası dağılan yazar, bu rehavetle hayâl uykusuna dalar. Her-
kesin uykuda olduğu bir sırada insanlık âleminden geçip ulûhiyet âlemine yolculuk 
yapar ve bir gül bahçesine girer. Şairin gönül bülbülü acıyla inlerken can gözü o gül 
bahçesini keyifle dolaşır (b. 398-400). Gördüklerini şu beyitlerle dile getirir: 

  Milket-i nâsûtdan itdüm güzer
  Âlem-i lâhûtı idindüm sefer

  Seyr idüp ol arsadan bir encümen
  Sahn-ı gül ü lâle vü serv-i semen

  Bülbül-i dil derd ile efgân idüp
  Cân gözi ol gülşeni seyrân idüp (b. 409-411)

Bu rüya gezintisi sırasında aralarında Nizâmî, Câmî, Hüsrev, Nevâyî gibi her biri şi-
irleriyle insanları büyülemiş seçkin şairlerin de bulunduğu bir grup aşk erbabının, bu 
gül bahçesinde halka olup işret ettiklerini gören şair, bu gönül ehli tarafından hürmet-
le karşılandığını belirtir. Kendisine, akıllı kişinin içtiği takdirde, sarhoşluğun etkisiyle 
attığı naradan dünyanın altüst olacağı bir kadeh içki sunulduğunu; içenleri haşre dek 
zinde tutacak olan bu şarapla kendinden geçtiğini dile getirir (b. 412-442):

  Çün beni ol sâkî-i bezm-i elest
  Eyledi bir câmı ile nîm-mest (b. 443)

Böyle mest olmuş bir halde iken şairi gören Câmî, onun içinde bulunduğu sıkıntılı 
hali hemen anlar. Rahmî, Câmî’nin elini öperek yüzünü gözünü ayağına sürer; ondan 
pîri, mürşidi olup kendisini irşat etmesini; harap olan gönlünü âbad edip kalp ayna-
sına safa vermesini istirham ederek bu konuda ne kadar istekli olduğunu arz eder (b. 
446-454).

Bu sözlerden sonra Câmî, gizli sırların kaynağı olarak gördüğü şaire onun, fesahat 
ülkesinin sahibi yani güzel söz söyleme üstadı olduğunu hatırlatıp belâgat zirvesine 
bayrak dikerek kendisinden bir iz, bir eser bırakmasını; şeyhlerin gül bahçesine gi-
rip Nizâmî’nin Mahzen-i Esrâr adlı eserine nazire olacak üslûpta bir kitap yazmasını 
tavsiye eder. Bu eserin rahnedar olduğunu, yazacağı nazire ile bu rahneleri, yaraları 
onarmasını şu beyitle tavsiye eder:

  Mahzen-i esrar olup rahne-dar
  Eyle anun rahnesini üstüvar  (b. 482)

Böylece Rahmi, gördüğü rüyanın tesirinde kalarak Mahzen-i Esrâr’a nazire olan bu 
eserini yazmaya başlar.
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2.7. Nakş-ı hayâl, Âzerî Ibrahim Çelebi (?-1585): (Kavruk 2003: 276-282) 
Fuzûlî, Nev’î gibi şairlerin etkisinde kalarak onlara nazireler yazmakla çağdaşı şairle-
rin takdirini kazanan Âzerî İbrahim Çelebi, Nakş-ı hayal’i Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr, 
Molla Câmî’nin Tuhfetü’l-ahrâr, Hüsrev-i Dihlevi’nin Matla’u’l-envâr adlı mesnevileri-
ni örnek alarak kaleme almıştır. Dînî-tasavvufî mahiyetteki eserin “Der-Beyân-ı Sebe-
b-i Te’lîf-i Kitâb-ı Rengîn” (Baykaldı 1994: 42-51) başlığını taşıyan bölümünde onu ni-
çin ve nasıl yazdığını açıklayan şair, burada önce, insanın aklını başından alan aşktan 
şikâyet edip onun derdiyle inlediği ve sevgilisine kavuşmayı hayâl ettiği kapkaranlık 
bir gece tasviri yapar. Böyle bir gecede ayrılık derdi ile perişan olduğunu, ağlayıp göz-
yaşı döktüğünü söyleyip yana yakıla aşktan şikâyet eder. Aşk derdine giriftar olduğu 
bu gecede, aniden sevgilisinin yüzünün müjdesi olduğunu tahmin ettiği, güneş gibi 
parlayan bir nur gelerek bedenini kapladığını ve bütün sıkıntılarını dağıttığını dile 
getirir.

Güneş gibi parlayan yüzü ile şairin aklını başından alan sevgili, şiirden söz açıp 
ona ait her yaprağını cevher saçan denize benzettiği, Leylâ vü Mecnûn mesnevisini 
çok beğendiğini ancak bu konunun İran ve Anadolu’da çok işlendiğini belirterek; çe-
şitli nasihat konularını, can bağışlayan hikâyeleri içeren, gönül ehlinin faydalanaca-
ğı; Câmî’nin Tuhfe’si, Nizâmî’nin Mahzen-i Esrâr’ı gibi bir eser yazılması gerektiğini 
söyler. Acem’de böyle eşsiz eserlerin çok yazıldığını ancak Anadolu’da bulunmadığını 
belirten sevgili, söz ülkesinin, söz tahtının padişahı olarak kabul ettiği; yazmış olduğu 
eserlerle Anadolu ve Acem’de takdir toplayan şairden Câmi’nin, Nizâmi’nin eserlerini 
hatırlatıp kalp sırlarının aynası olacak güzel bir eser yazmasını ister. Sevgilisinin bu 
sözlerini dinleyip muhabbet deryası coşan müellif ise onun şahsıyla ilgili bu sözlerini 
doğru bulmadığını, cevher gibi şiirler söyleyecek yetenekte bir şair olmadığını söyler. 
Bununla birlikte sevgilisinin bu dileğini ertelemenin de uygun düşmeyeceğini belir-
ten şair, bu teklifi kabul edip kalemi eline alarak kusurlarının hoş görülmesi dileği ile 
mesneviyi yazacağını söyler:

  Cân ile itdüm sana ben inkıyâd
  Bana da senden budur ancak murâd

  Ola hatâ itse dil-i pür-hurûş
  Perde-i setr-i keremün ayb-pûş

  Eyledigüm özri kılup bâ-kabûl
  Kıymayasın dahl ile kalbüm melûl

Sevgili, onun özrünü hoş gördüğünü belirtir, teşvik edici sözlerle ne söylerse beğe-
nileceğini, bu konuda endişe etmemesini, iyisiyle kötüsüyle bütün sözlerinin makbul 
olacağını söyler. Hiç vakit kaybetmeden şiir hazinesinin incilerini saçmasını öğütler; 
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iştiyakla onun sözlerini beklediğini, ondan mucize gibi yepyeni bir esere daha başla-
yıp hiç bekletmeden mânâ cevherlerini saçmasını söyler. Şair bu teşvikle eserini yaz-
maya başlar (Baykaldı 1994: 43-46).

2.8. Bahrü’l-kemal, Hilmî: 1027/1618’de telif edilen Bahrü’l-kemâl’de şair, eseri 
yazma gerekçesini özetle şöyle açıklar (Okuyucu 1995: V): Bir gece yalnız otururken 
dünya gözüme dar geldi. Gönül aynama toz kondu, gözlerim yaşla doldu. Geriye ne bı-
raktığımı düşünmeden ömrümü boşa geçirdiğimi anladım. Tul-ı emel gürültü patırtısı 
gözlerime hastalık; büyük küçük arzular, istekler gönül gemime sıkıntı vermişti. Yaş 
ilerledikçe beden köşkü arızalar vermeye başlamış ve ben günahlarımdan pişman-
lık duymamıştım. Gözüm, durmadan gözyaşları dökmeye başladı. İçim bir türlü rahat 
bulmadı. Gamdan, üzüntüden kurtulamadım, yatağım yastığım nehir gibi gözyaşlarıy-
la ıslandı. 

Günlerce düşünüp taşındım, kur’a çektim; bahtım bir türlü sükûn bulmadı. Üzüntü 
gittikçe üstüme abandı. Gül gibi ağzı bağlı kalmış, hatırıma bahçeye çıkmaya arzusu 
bile gelmiyordu. Azlin getirdiği sıkıntılarla boğuşup duruyordum. Borca batmıştım, 
zaman tersine dönmüştü. Üzüntüden sabahlara kadar uyuyamıyordum. İtikâfa girip 
kalbimi ayna gibi temizledim. Halimi kimseye arz etmeyip sıkıntılarıma sabırla kat-
landım. Kime erdem ve hüner nasip olursa Allah ona feraset nuru bağışlar. Her ayna, 
bana rezillerin kınamalarını aksettiriyordu. 

Kendisiyle konuşup dertleştiğim hal ehli, bilgili ve erdemli, belagat ilminde üstün 
rint bir dostum vardı. Bir gün ona durumumu anlattım ve “ey beyan kaleminin bilgesi” 
diye seslendim: Ömrümün yarısı geçti ben hala insafa gelip uyanamadım. Zaman var-
ken ekip biçip kazanamadım. Rüzgâr kazancımı yele verdi. Allah rızasına uygun bir iş 
yapmadım, tul-ı emel içimi kapladı. Tasa çokluğu, zamanın üzüntüleri gözlerimi dört 
açtırdı. Göz pencerem açıldığından beri gönlüm dünyadan murat almadı. O candan 
dost bu korkumu duyunca “Gam gönlünü yağmalamış” dedi ve ekledi: 

Üzülme, kedere boğulma, korkma. Zaman senin ağzını bağlamadan önce mümkün 
olduğu kadar mücevher saç, mücevher değerinde şiirler söyle. Erdem ve hüner sahip-
leri itibarlı olur; sen de kendini göster. Eğer kederden sıyrılmak istiyorsan inci saçan 
şiirlerine dön, onları saç ki bilgin, güneş gibi revaç bulsun. Halk kimde bilgi, hüner 
bulsa ona şefkatle bakar. Sen de kalbindeki hazineyi saç; güneş gibi şöhret bul. Dünya 
gül bahçesine bülbül yakışır. Mevki, makamla iftihar edenler sonunda hor hakir olur-
lar. Kime bilgi nasip olmuşsa o, Allah’ın lütfuyla güzel sözlü olur. Şiiri bulanlar halk 
katında makbuldür. Nükteşinaslar mazmun cevherinden alıntı yaparlar. Söz cevherle-
riyle ünlenenler bilgi sahipleridir. Akıcı şiirler irfan topluluklarında ilgi görür. Hüner 
gelini yüzünü açsa bilgi meyve verir. 
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Şeref, erdem iledir. Cahil, çakıl taşı gibi değersizdir. Sana gereken de çok çalışıp 
çabalayıp ihtimam göstermek. Mücevherci ne satarsa can kulağıyla alıcı ol. Sözün, 
bengisu çeşmesi olursa kainat yudumcuğuna susar. Şiir şarabını iç, deniz gibi dalga-
lan, coş. Zaman seni şiir padişahı yaptı, sen de inci yağdıran şiirlerini saç. Şiirlerinin 
lezzeti Allah vergisidir, belagat ehli senden ders alır. Bahtın şiirle açılsın, hükümran-
lığın devam etsin. Gece gündüz saltanatının sembolü olan şiirlerin okunsun. Şiirle 
güzellikleri açıkla, kalbine şiir tercüman olsun. Allah, gönüllerin beğendiği şiirlerini 
sır çimenliğinin tutisi yaptı. Sen de sırlara tercüman ol. Allah’a dayan; önce padişaha 
adaletle hükmetmesi için dua et. Nazmını gizleme, mücevherci, mücevheri görünce 
hakikat kulağıyla dinler. Allah, seni bülbül gibi şair yarattığına göre senin de hünerini 
göstermen gerekir. Senin şiirin okundukça sana dua ederler. 

O sevgili dost bana böylece öğütler verip tavsiyelerde bulundu. “Allah sana yardım 
edecektir” diyerek beni teşvik etti. Ben de onun sözünü kulağıma küpe yapıp müşteri 
oldum.

Hilmî, Nizamî’nin izinde gittiğini şöyle açıklar:

  Yâver olup hâme-ı müşgin-rakam
  Cür’a-keş-ı nazm-ı Nizâmî olam

  Tapuna geldüm kılam arz-ı hâl
  Eyleyesin lutf ile def’-i melâl

  Sende dürür çeşme-ı âb-ı hayât
  Hilmîye eyle nazar-ı iltifât  (Okuyucu 1995: 43)

2.9. Nefhatü’l-ezhâr, Nev’î-zâde Atâyî (1583-1634/35): (Kavruk 2003: 127-
134) Şiirlerinde yeni ve orijinal konular işlemesi bakımından büyük ilgi gören Atâyî 
(Banarlı 1971: 674) “Hamse”sinin ikinci mesnevisi olup Nizamî’nin (Ö.1214 ?) Mah-
zenü’l-esrâr’ına nazire olan bu eseri arkadaşlarının isteği üzerine kaleme almıştır 
(İpekten 1991: 41). Atâyî’nin 1625’te tamamladığı eser, Mahzenü’l-esrâr’ın farklı ve-
zindeki tek naziresidir. Nefhatü’l-ezhâr’ın (Şentürk vd. 2008: 352) sebeb-i telif bö-
lümünde şair, Saki-nâme adlı mesnevisinin kazandığı başarıyı dile getirdikten sonra 
dostlarının kendisini takdir edip övdüğünü, hamse yazmaya teşvik ettiklerini, Uryan 
Mehmed Dede’nin manevi desteği ile hamseye niyet ettiğini ve Nefhatü’l-ezhâr’ı Ni-
zamî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına cevap olarak yazdığını ifade eder. Ancak bu eser tercüme 
ya da taklit olmayıp çağın yaşantısıyla özdeşleşmiş orijinal bir mesnevidir (Kortanta-
mer 1997: 177).

1625’te tamamlayarak Sultan Dördüncü Murad’a (1623-1640) ithaf ettiği (Külekçi 
1999: 459) dinî, didaktik tarzdaki (İpekten 1991: 41) bu mesnevinin “Sebeb-i Te’lîf-i 
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Kitâb” (Kortantamer 1997: 94) başlıklı kısmı bir gece tasviri ile başlar. Daha sonra 
mumun aşkla yanışı, pervanelerin etrafında toplanışı ve sabah vaktinin gelişi tasvir 
edilir. Bir sabah vakti evinden çıkarak gül bahçesine giden şair, bahar mevsiminin ha-
kimiyeti altındaki manzarayı renkli tasvirlerle dile getirdikten sonra sırasıyla diğer 
mevsimleri de hayalen dolaşır. Aradığını bulamamanın üzüntüsü içinde gam evine 
dönüp inleyen gönlü ile sohbete koyulan şair daha sonra “Şikâyet-i Rûzigâr ve (...)” 
başlığını taşıyan bölüme geçer ve burada devrinin olumsuzluklarını yansıtır. Bu arada 
sanatçıların maruz kaldıkları anlayışsızlıktan da yakınır. 

Uzunca bir “Sâkî-nâme” bölümünden sonra müellif “İzhâr-ı Şevk u Garâm be-
Nazm-ı Cevâhir-İntizâm” başlıklı bölümde sözü Nefhatü’l-ezhâr’ı kaleme alışının hikâ-
yesine getirir (Kortantamer 1997: 182-183).

Herkesin mutlu olduğu bir sabah vakti şiir yazma ihtiyacı hisseden şair, mesnevide 
geçmiş üstatları izlediğini belirtir. Bu arada eski sanatçılar gibi hükümdarların savaş-
larından bahsetmeyip güzelliklerden, şarap, aşk, sevgili vb. unsurlardan (Kortanta-
mer 1997: 183) söz ettiği Âlem-nümâ adlı mesnevisini anarak onun herkes tarafından 
çok beğenildiğini ve bunun da itibarını arttırdığını söyler. Arkadaşlarının, kendisin-
den Nizâmi’nin Hamse’si gibi bir eser ortaya koymasını talep ettiklerini anlatarak on-
lar tarafından Nizamî, Hüsrev (ö. 1061), Câmî (ö. 1492) ve Nevâyî (ö. 1501) gibi usta 
şairlerle karşılaştırılıp övüldüğünü söyler:

  Sen de nevâyile bir âvâze sal
  Tarz-ı nev-âyîn-i Nevâyî misâl

Kendisinin bu şairlerin ardından dünyaya gelmiş olmasının bir eksiklik olmadığını 
yine arkadaşlarının dilinden ifade eden şair, bununla birlikte böyle bir işe girişeme-
yecek kadar aciz olduğunu söyleyerek alçakgönüllülük gösterir. İtirazlarının fayda et-
mediğini görünce, zaten kendisinin de hamse yazma niyetinde olduğunu itiraf etmek 
durumunda kalan müellif, bunun için yüce bir himmete ihtiyaç duyduğunu, bu ko-
nuda da gaybdan bir işaret aldığını söyler (Kortantamer 1997: 183). Şöyle ki hikmet 
derecesinde ve seleflerinin tarzında birkaç kitap yazmayı, bunun için de kadılık va-
zifesini bırakmayı düşündüğünü, bir süreden beri kafasının bu düşüncelerle meşgul 
olduğunu, feyiz almak üzere Taşlıcalı Yahya Bey’e (ö. 1582) “Hamse” oluşturmasında 
himmet eden, kendisine uryanlığı şiar edinmiş olup meczubların yol arkadaşı olan 
Üryânî Mehmed Dede’nin Rusçuk’taki mezarını ziyarete gittiğini belirtir.

Elini açıp bir Fatiha okuyan müellifin gözüne orada uyku girer. Topraktan yara-
tılmış bedeni kendinden geçince sırlar âleminin perdesi kalkar ve hayal şehrin içine 
dalar. Feyiz kapıları açılır, eline âlemi gösteren bir ayna verilir. Onunla, daha önce gör-
mediği yabancı yerleri seyrederken gözüne hırkaya bürünmüş bir ihtiyar ilişir. Feyzi 
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ile gönlüne ferahlık, nur salan pir kendisine iltifat edip bir yazı takımı hediye eder. O 
sırada şair, bir gece önce gördüğü ibretli rüyayı anlatarak ihtiyardan tâbir etmesini 
ister.

Pir, rüyasını yorumlayıp hamse konusunda kendisine himmet müjdesi verir:

  Lutf ile ol pîr-i bülend-i’tibâr
  Eyledi ta’bîr-i ‘abîrin nisâr

  Didi yüri müjde-i himmet sana
  Nazm ile tahrîre icâzet sana

Atayi, esere başlamasını şu beyitle dile getirir:

  Kâlıb-ı elfâza salup reng-i nazm
  Hamse içün eyledüm âheng-i rezm

2.10. Tuhfetü’l-emsâl, Nalî: (Nalî: 13-18a) Mahzenü’l-esrâr’a nazire niteliğinde 
yazıldığı söylenen (Şentürk vd. 2008: 456) bu mesnevi yanlışlıkla Nâbî adına kayde-
dilerek eski harflerle yayımlanmıştır. Şair mesnevisinin sebeb-i telif bölümünde eseri 
niçin yazdığını açıklar: Renkli bir gece tasviri ile başlatır. Derin tefekküre dalarak ge-
çen zamanını düşünür. Canlı tasvirlerle psikolojisini anlatır. Duygularını özetle şöyle 
ifade eder:

Kısacası bu dünyaperest köle, gaflet içkisiyle sarhoşken kapıdan ay gibi güzelliğiy-
le cihanı aydınlatan bir genç girdi. Servi, onun boyunun kölesiydi, gül ise yanakların-
dan utanırdı. Şeker, onun dudağının düşüncesiyle başını vermiş, dişlerini kıskandığın-
dan sadef, inci dökerdi. Can gözü, onun nergis gibi gözünün hastasıydı. Gül tomurcuğu 
onun dudakların kıskançlığından bağlanmıştı. Gerdenine dökülen saçlar aklı kement 
gibi bağlar, nefesi yaralara merhem olurdu. La’l gibi dudağının damlası Hızır’a bengi-
su, nefesinin feyzi ölü dünyaya hayat verirdi. Yanakları, ayın ışığını sönük bırakır, şüp-
hesiz o gece Kadir Gecesi idi. O ayın mahlası Huş, adı akıldı. O âleme ruh, âlemse ona 
cesetti. O gönül aldatıcı, mahir bir şairdi. O, bu köleye şeyh ve edip idi. Gerçi o bilgin 
yeniyetmeydi fakat felek ihtiyarı onun fikrine evet derdi. O ayla geçmişten beri arka-
daştık, birbirimizden ayrılmazdık. Bizim onunla çok eskiden beri sohbetimiz vardı. 
Kalbimiz ayna gibi tertemiz, lekesizdi. Benim eğitimimde emek çekmiş, aramızda tuz 
ekmek hakkı geçmişti. O güzel zat ne kadar öğüt verirse versin ben kötülük yapıp ona 
uymazdım. O ne kadar iyilik yaparsa ben o kadar zulmederdim. Kısacası o hangi hayır-
lı işe delil olsa ben, onun sözünü ya hiç tutmaz ya da birazcık tutup savsaklardım. Ben 
son derece eşeklik ettiğimden dirlik edip geçinemedik. Öğüt ve nasihatin gönle tesir 
etmeyeceğini anlayınca benden can gibi uzaklaşıp gitmişti. Başımdan ayrılık dumanı 
çıkmış, gönülde ona duyduğum istek, iştiyak kalmıştı. O anda bin nazla yanıma geldi, 
ona saygıyla, izzetle başımda yer verdim. 
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Halimi sordu, “Ey düşkün, ey masiva nakışlarının zincirine bağlı” dedi. Ne zama-
na kadar hırsla gönlün hasta olacak, ne zamana kadar bu düşkünlük sürecek? Dünya 
bezeklerine bu heves neden? Son nefeste halinin ne olacağını kim bilebilir? Ne za-
mana kadar bu gaflet uykusu? Menzilinin toprak olacağı o günü an. Değerli ömrünü 
heder ettin. Bu dünya ebedi kalır sanma. Ömrünü cehaletle telef etmektesin. Sonunu 
düşünmedin mi? İnsana amel sermayedir. İnsanın tek hayrül-halefi ameldir. Sende 
amel yok ki sana yol göstersin; hani sonra yerini tutacak halefin nerede? Ey zavallı ne 
zamana kadar gaflet uykusu içinde kalacaksın? Artık nasihat almayacak mısın? Bak, 
Allah’ın sanatıyla dünya ibretlerle dopdolu, sen gaflet köşesinde bunlardan habersiz 
yatıyorsun. Dışarı çık, karanlıkla ışığı gör, İsra gecesindeki sırları gör. Yıldızlar, gökler 
ve dokuz kat gökyüzü, Allah’ın sanatından birer yapraktır. Eğer fermanına bağlı kul 
isen emrini tut. Eğer irfan sahibiysen onun sanatına bak. Kulağından şeytanın tıkadığı 
pamuğu çıkar, akıl ağzından öğüt incilerini dinle. 

Niçin yaratıldığını anladıysan, nefsi bırak, üstadın elini tut. Niçin yaratıldığını dü-
şün; mahiyetinin cevheri nedir bil, anla. İrfan sahibi olan insan olur; nefsini bilen Rab-
bini bilir. İyi işler işlemeye başla, vahşi güzeli yakala. Yokluk yolunda sana rehber, yol 
gösterici, kıyamete kadar sana yoldaş odur. O, hayırlı halef, hayırla anılma sebebidir. 
Gönlün afeti gaflet ve ertelemedir. Kendine güzel eylemi halef kıl, iş işten geçince fay-
da vermez. Sonra gelenler seni ansın, rahmetle ruhunu şad etsinler. Yani dünyada bir 
eser bırakıp git. Belki de en iyi halef bir eserdir insan için. Yürü, şiir vadisine ayak bas, 
kalemi parmaklarına sancak yap. 

“Ey doğru yol gösteren mürşit” dedim ve devam ettim: Doğrusu her sözün bir ki-
taptır. Evvel ahir bana yardımcı olan, beni kollayan sensin. Şimdi de iyilik yap, elimden 
tut. Sen gittiğinden beri şaşkın ve hayretteyim. Ayrılık ateşi ile yanmaktayım. Konuş-
maya zerre kadar gücüm kalmadı, mazmun düşünmek işi ise imkânsız. Konuşmakta 
zorluk çekerken nazma nasıl güç yeter. 

“Evet” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Ben sana arkadaş oldum, arkadaş olduk-
tan sonra yol korkusu çekme. İstekle kalkıp başlamak için gönülde hararet, ateş gerek. 
Eğer gözde ve gönülde ateş, istek olursa erbabı için kitap yazmak kolay olur. 

“Ey hüner tacının incisi” dedim ve şöyle söyledim: Can nüshası gibi sözün değerli-
dir. Öncekilerin nazım prensipleri hiciv ve mizah vadisinde telef oldu. Şiiri öyle tıraş 
ettiler ki dinlemesi gönül ehline feryat ettirir. Ey gönül, günümüz şiiri neye benzer, bi-
lir misin? Eli, ayağı bağlılar arasında can nasıl dursun? Lafzı lugaz şekli fakat güzelliği 
yok. Ölü kalıp gibidir, canı yok.

Kendi zamanındaki şiiri eleştirdikten sonra şöyle özür beyanında bulunur: Biz de 
geçmiş tarzda yeni sözler yazsak bile kimse iltifat etmez, değer vermez. Bu mazereti 
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dinleyenler ona şiir ve kemalden anlayan erdemli bir kulun şaha vezir olduğunu, onun 
adına bir eser yazması gerektiğini söylerler:

  Şimdi Hudâvend-i cihân-âferîn
  Bir kulını eyledi şâha karîn

  (…)

  İsm-i şerîfine yazup bir kitâb
  Kendüñi kıl sen dahı sâhib-nisâb

Bu sözler üzerine aşka gelen şair Tuhfe-i emsal adını vereceği eseri yazmaya karar 
verir ve bitirmek için Allah’tan tevfik diler: 

  Lutf-ı Hudâvende kılup istinâd
  Virdüm o dem kufl-ı midâda güşâd

  (…)

  Tuhfe-i emsâl ola ser-nâmesi
  Aslı kühen tâze ola câmesi 

  Hazret-i Dârende-i bâlâ vü şîb
  Hayr-ile itmâmını ide nasîb (yk. 16b-18a)

Bu özet ve beyitlerden anlaşılacağı gibi Nâlî, eserini, Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ı-
na nazire ya da cevap olarak yazdığı hususunda bir bilgi vermemektedir. Ancak eser 
muhteva olarak ahlâki değerleri ifade eder bir özelliğe sahiptir.

Sonuç

Sebeb-i teliflerden şairlerimizi nazire yazmaya iten sebepleri tespit etmiş oluyo-
ruz. Buna göre Ahmed-i Rıdvan, padişaha sunmak üzere bir eser tasavvur etmiş ve 
düşüncesini kuvveden fiile çıkarmayı başarmıştır. Derviş Hayalî, küçük hikâyeler ve 
evliya menkıbeleri ile süslediği, didaktik ve tasavvufi mahiyetteki mesnevisini, hâtif-
ten duyduğu sesin teşvikiyle yazmıştır. Mesnevisini yazmaktaki maksadı, dünyada bir 
yadigâr bırakarak hayırla anılmaktır. Yaşının kırka vardığı bir zamanda ölüm korku-
sunun uç verdiği bir ruh hali içinde tövbe ederek kendine geldiğini ve çevreye kulak 
verdiği sırada bir ses duyduğunu ve bu sesin çağrısına uyarak eserini kaleme almıştır. 
Gelibolulu Mustafa Âlî hem şeyhinin hem de kendisinin gördüğü rüyanın etkisiyle ve 
yine şeyhinin himmetiyle “Latîfden Matlâu’l-envâr’a mukâbil ve bikr-i fikr-i şerîfden 
Mahzenü’l-esrâr’a muâdil Tuhfetü’l-uşşâk nâm bir kitâb-ı nâdirü’l-mümâsil dahı vücûd 
buldı” diyerek Tuhfetü’l-uşşak’ı yazmaya başlamıştır. Taşlıcalı Yahya manevi yolculu-
ğunu (seyr ü sülûk) anlatmak ve böylece insanlara yararı dokunmak amacıyla eserini 
kaleme almıştır. Yahya, okuyuculara, ruhani tecrübesini aktarmayı amaç edinmiştir. 
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Rahmȋ, rüyada gördüğü Cami’nin Mahzen tarzında bir eser tavsiye etmesi üzerine 
mesneviyi yazdığını söyler. Azeri İbrahim Çelebi, sevgilisinin hayalinin gelip şiirden 
söz açarak Leylâ vü Mecnûn mesnevisini çok beğendiğini ancak bu konunun artık es-
kidiğini, İran ve Anadolu’da çok işlendiğini belirterek çeşitli öğütleri, ibretli hikâyele-
ri içeren, gönül ehlinin faydalanacağı; Câmî’nin Tuhfe’si, Nizâmî’nin Mahzen-i Esrâr’ı 
gibi bir eser yazmasını istediğini söyler. Hilmi, değer verdiği bir dostunun tavsiyesi 
üzerine eserini kaleme almıştır. Nev’i-zade Atayȋ, dostlarının kendisini takdir edip öv-
düğünü ve hamse yazmaya teşvik ettiklerini söyler. Uryan Mehmed Dede’nin manevi 
desteği ile hamseye niyet ittiğini, ikinci eser olarak Nefhatü’l-ezhâr’ı Nizamî’nin Mah-
zenü’l-esrâr’ına cevap olarak dostlarının teşviki üzerine yazdığını ifade eder. Nâlî, bir 
iç muhasebesi sonunda arkasından okunup ona sevap kazandıracak bir eser yazmaya 
karar verdiğini söyleyerek akıl alegorisi ile durumu aktarmayı tercih etmiştir.

Mahzen’e nazire ve cevap yazan şairlerin çoğu birbirine benzeyen gerekçelerle ni-
çin yazdıklarını ifade ederken hayırla anılmaya vesile olması için de Mahzenü’l-esrâr 
gibi ahlâkî bir eseri örnek olarak seçtiklerini söylemişlerdir. Bundan hareketle şair-
lerin, içinde yetiştikleri topluma karşı insani sorumluluklarının gereği olarak ahlâk 
vadisinde eser verdikleri anlaşılmaktadır. Mesnevilerde anlatılan ibret verici hikâye-
ler ve bunlardan çıkarılan dersler, toplumsal birtakım aksaklıkları düzeltme amacına 
yöneliktir. Öğütler, şairlerin hayat tecrübelerinden, ayet, hadis ve kelam-ı kibar deni-
len sözlerden alınmıştır. Şairler hayat tecrübelerini, düşüncelerini ve ahlaki öğütlerini 
nazım yoluyla insanlara ulaştırılmaya çalışılmış; kolayca ezberlenip uygulanabilmesi 
için de nazım biçimini tercih etmişlerdir.
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