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YUNUS YOLUNDA İKİ ŞAİR: MAZHARİ VE ZUHÜR1 

Kenan ERDOGAN • 

GİRİŞ 

Türk Edebiyatı tarihi içinde, binlerce şair on binlerce şiir yazmıştır. Bun
lardan bir çoğunun isimleri ve eserleri çeŞitli nedenlerle tarihin akışı içerisinde 
unutulurken, bir kısmının isim ve eserleri bize kadar ulaşabilıniş ve adları ede
biyat tarihinin sayfalarına yazılma şansına ermiştir. Bu anlamda insanlık tari
hini uğraş edinen diğer bilim dallannda olduğu gibi edebiyat tarihi ile uğraşanlar 
da yeni bilgi ve belgelerle olaylar ve insanları, onların eserlerini ve sanat an
layışlarını, düşünce ve duygularını, tepkilerini vs. gün ışığına çıkarmak için 
çabalarlar. 

Bu yönüyle edebiyat tarihi araştırmacılan en çok arkeologlara benzer. 
Onlar da arkeologlar gibi bir nevi yaptıklan kazılarla geçmişin üstüne çöken toz 
bulutıinu, onlara ulaşmamıza maiıfolan engel ve perdeleri aralamaya çalışırlar. 
Biz de bu küçük çalışmamızda Türk Edebiyatı.' nda pek bilinmeyen iki şair üze
rindeki toz bulutlarını aralayarak onların şiirlerinden örnekler vermeye çalışa-
cağız. · 

Daha önce bir-iki yerde yalnızca adı geçen ve NüzOII Divanı'nda tahmis 
edilen iki şiirine yer verilen bu iki şair de, şiirlerine bakıldığında görüleceği gibi 
Tasavv~fi Edebiyat (Tekke) dairesi içinde yer almaktadırlar ve bu. yönüyle bir 
Yunus takipçisi sayılırlar. Biz bu yaztmızda Mazhar! ve Zuhı1rl hakkında ilave 
bilgiler vererek bir mecmuada rastladığımız şiirlerini ekleyeceğiz. Mecmua'da 

* Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyal Faktillesi Türk Dili ve Edebiyatı BöiUmU 
Öğretim Üyesi. 
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Mazhari'nin 9, Zuhüri'nin ise ll şiiri bulunmaktadır. Önce bu şairlerin de 
şiirlerinin bulunduğu Mecmua hakkında bilgi verelim: 

Kulalı Mustafa Nüzfili Efendi hakkındaki araştırmalarııruz sırasında 
Kula Müftülük Kütüphanesi'nde rastladığımız bu Mecmua, 142 yapraktan olu
şan 20X15 cm. ebadında işlek olmayan, çok kötü bir rik'a ile yazılmış, hemen 
tamamen dini tasavvufi şairlerin şiir-ilahllerinin bulunduğu bir mecmuadır. Ge
nellikle Nüzfili'nin Zuhfirl, Mazhar!, Niyazi, Üınırll Sinan, Eroğlu, Vahib 
Üınmi.. gibi silsilesinde veya tarikatında bulunan Halveti şairlerin şiirleri mec
muada çoğunluğu teşkil ederken Yunus, Yazıcıoğlu, Eşrefoğlu, Abdüreahim 
Tirsi, Hüda! gibi diğer ınutasavvıf şairlerin şiirleri de az değildir. Şürlerin 
yanında bazı faideler, Türkçe ve Arapça dualar ve başı sonu belli olmayan bazı 
düzyazı ve risaleler de bulunmaktadır. Yazı, 9-1 1. varaklar arası hariç tek elden 
çıkmış gibi görünmektedir. Şiirler yer yer çok düzensiz yazılmış olup nazım ve 
nesir olduğu bile aniaşılamayacak derecede karışık, çok muhtelif satırlarda 
yazılmıştır. Sayfa kenarları bazen kesilmiş, kimi yapraklar koptuğundan takibe 
de çoğu zaman olmadığı için sayfalan takip etmek mümkün olamamaktadır. 
Cilt çok yıpranmış ve tamir görmüş deri meşindir. Bazı yapraklarda da bu ta
mirler görülmektedir. 

Bütün bu olumsuz özelliklerine rağmen bu Mecmua, özellikle Yunus yo
lunda Tekke Edebiyatı dairesi içinde bulunan ve bilinmeyen bazı şairlerin 
şiirlerine yer vermesi bakımından dikkate değer bir mecmua olup özellikle de 
Talib Ümmt, Muhammed Siyah!, Ünsi, 'Izzi, şimdi kendilerinden bahsedece
ğimiz Mazhar! ve Zuhfiri"nin şiirlerinin bulunması onun değerini artırmaktadır. 
Mecmua üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yazı onun bir sonu
cudur. Şimdi önce Mazhari ve şiirlerine daha sonra da Zuhüri ve şiirlerine yer 
vermeye çalışacağız. 

MAZHARİ 
Mazhar! adına biz ilk defa ünlü mutasavvıf şair Niyazi-i Mısri (1618-

1694) ve onun yine bir şair olan şeyhi Elmalılı Sinan Ümmi (ö.l657)'nin 
şiirlerinde rastlıyoruz. Sinan Ümıni, Mazhaıi hakkında bir medhiyyesinde: 

Efendim M azlıari sultôn fedfulır yolıma din baş 

diyerek her bendinde tekrar ettiği 9 bentlik uzun mütekerrir murabba'ında onıi 
överek methettiği gibi, yine aynı şiirde: 
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Bi-hamdi 'Ilah pfrim buldum gerekmez gayn pfr bana 

diyerek kendisinin piri olduğunu da açıkça ifade etmektedir. ı Üıııınl Sinan 
aynca onun vefatı dolayısıyla bir mersiye de söylemiştir. ı Yedi benttik bir mu
rabba olan bu mersiyede ~'Efendim Mazharl Sultan kandasın" diye şeyhinin 
ölümü üzerine duygulannı ifade ederek üıüntülerini belirtmiştir. Bu şiirde dik
kati şu iki rnısra "Evvel-i recebde sefer eyleyen" "Oğlını halife koyan yerine" 
ifadeleri Mazharl hakkındaki bilgi kırıntılanna küçük ilavelerdir: Yani şairimiz 
Recep ayında vefat etmiş ve oğlunu yerine halife koyarak bu dünyadan 
gitmiştir. Bu iki şiirinden başka Ürrı.m.l Sinan'ın, 

Pirim azfzim ba-safa seyriina gelmiş em sana 
M azlıar-ı ziit-ı Mustafa sulttina gelmişem sana 

Beytiyle başlayan . ismini belirtmediği pirini ziyaretinde onu övdüğü_ 

şiirinde3 geçen "Mazhar-ı zat-ı Mustafli ve "mazhar-ı sırr-ı Sübban" terkiplerin
deki "mazhar" da bizce tevriyeli olarak kullanılmakta ve Mazhari'yi övmektedir. 
Aynca bir şiirinde daha Mazhari'yi Zuhllrl ile birlikte anarak övmektedir.4 

Niyazi-i Mısrl'nin Mevaidü'l- 'irfan (=İrfan Sofralan) adlı eserinde şairin 
kendi silsilesini saydığı bir yerde, müstensih kari-i Mısrl Mustafa Efendi'nin 
düştüğü birnota göre, Ümml Sinan, nefis makamlannı Eroğlu'ndan tamam
ladıktan sonra hilafet makamını Abdulvehhab Sultan'ın halifesi Mazhar Sultan
'dan almıŞtır. Yani Mazhar!, Abdülvehhab Sultan (=Vahib Ümml ö. 1004/ 
1595)'ın halifesi, 5 Ümml Sinan da Mazharl'nin halifesidir. Bu notta şöyle 
ifade edilir: "Omnıf Sinan Elmalılı hazretlerinin oğlu Murtaza Çelebi'den 
işittiğime göre Ommf Sinan usulf yedi esmayı önce Sultan Eroğlu 'ndan almış, 

2 
3 
4 

5 

Azmi Bilgin, Ommf Sinan Divam, İst 2000; s. 106- 108 
a.g.e. s. 267-268.; Abdullah Ekiz, Sinan Ommf ve Alıfadı, Ankara 1962, s. 28. 
a.g.e. s .ll-13. 
a.g.e. s.29. Şairleıimizin adırun geçtiği dörtlUk aşağıdadır: 
Zııhfirf'nin Mazlıarf'niıı 

Côıı içinde cmılamwı 
irdiiği sen dilddmwı 
Aşk-ı ziitı lıakkı ya Rab 
Mazhari, Abdülvehhab Elmab yahut Vahib Ümmi'ye bağlı olduğunu yayınlayacağımız 
şiirietin içinde bulunan (38a/3. şiir) himmet istediği şiilinde 
Plriinı Velılıôb Efendi lıimmet ey/e göiiiilden 
Yetdi yiiregiim yandı lıimmeı eyle göiiiilden 
beytiyle de açıkça ifade etmektedir. 
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onun vefatından sonra ise füra-z esmil-i ilalıiyyeyi de Abdiilvelılıab 

Sultiin. 'm halifes i M azlıart Sultan' dan telakkf eylem iştir. "6 

Bu durumda Eroğlu XVII. yüzyılın hemen başında (ö.l012/1603)'te, 
Mazharide ondan sonra vefat ettiğine göre, Mazhari XVI. yüzyılda ve en fazla 
XVII.asnn ilk çeyreğinde yaşamış ve Eroğlu'ndan sonra en geç bu yüzyılın ilk 
çeyreğinde ölmüş olmalıdır. 

Mazhar! hakkındaki bilgilerimiz Kulalı Mustafa Nüzull (ö.l744) ile biraz 
daha açıklık kazanmaktadır.? Çünki Nüziill, Mazhar!' nin bir şiirini tahmis ede
rek unututmaktan kurtarmış, ayrıca silsilesinde asıl adı, nereli olduğu, piri ve 
halifesi hakkında da bize bilgi vermiştir. 

Nüzfill'nin silsilesine göre8 Mazharl'nin asıl adı Ömer'dir. Nisbesi el
Hamidl'dir.9 Mazhari diye meşburdur. Lazkıyevl'dir. Yani Denizli'nin eski ba
rabeleri olan Leodikia'dandır.IO Mezarı oradadır. Silsileye göre Mazhari, Ab
dülvehhab Elmalı'dan; Zuhllri de Mazhari'den el almış, yani mezun olmuştur. 

6 

7 

8 
9 

lO 

Niy~i-i Mısri, İrfan Sofra/arı, Çev.Dr. Süleyman Ateş, Ankara 1971, s. 95. Buradan 
alınan bu rivayet ve bilgiler Abdullah Ekiz, Sinan Ommi ve Alrfadı, Ankara 1962, s.26-
28. ile Bilgin'in adı geçen eseri s. XIV ve Dr. Mustafa Tatçı'nın Elmalı 'twı Canları 

(İstanbul 2003, s.238) isimli kitabında da tekrar edilmektedir. 
NUzQli ve Divanı için bkz. Yrd. Doç. Dr. Kenan Erdoğan, Kulalı Mustafa Niizatl 
Dfvaııı, Manisa 2004. 
A.g.e. s. 50. 
Isparta, Cumhuriyete kadar Hamitoğull:ın Beyliği(l280·1391 )'nin merkezi olmasından 
dolayı '"'Hamid ili" diye anılmıştır. Hamidi ise "lspartalı" anlamında olup dolayısıyla 

· şairlmiz aslen buralı olabilir. Ahmed Rif at, Lugat-ı Tarihiyye ve Coğraftyye, İstanbul 
1299. C.3, s.J69; Şemseddin Sami, Kamıısu 'l-A 'lcim, İstanbul 1308, C.3, s.l988-1989 
(Bu son sayfada Niğde sancağına bağlı Maden kazasının da bu adla anıldığı belirtilmek
tedir.); Besim D:ırkot, "Isparta," MEB İslam Ansiklopedisi, istanbul 1988, C.5-II, 
s.681-82; Feridun Emecen, ' ' Isparta," TDVİA, İstanbul 1999, C.l9, s.l94-200; M. 
Orhan Bayrak, Tiirkiye Tarilıi Yerler Kılavuzu, 4. bs. İstanbul 1994, s. 25 l. 
Burası, İbn-i Batuta(Seyalıatnanıesi'nden Seçme/er, MEB İstanbul 1971 , s.14)'da 
Osmanlı Miiellijleri'nde ve İslam Ansiklopedileri'nde de ta.Srih edildiği gibi Denizli'nin 
Leodikia adlı meşhur harabeleri yahut eski Denizli'dir. Bkz. Darkot, "Denizli," MEB 
İA,. İstanbul 1988, C.3, s. 527-531 ; Baykara, "Denizli," DİA, İstanbul 1994, C.9, 
s.155-159; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Miiellifleri, İstanbul 1333, C. l , s.l77; 
Lugar-ı Tarilıiyye ve Coğraflyye ise "işbu kaza (Denizli) dahilinde SarayköyU namıyle 
ma'ruf karyeye d:ıhi bazan Ezine-i Lfizkıye dendiği gibi Aydın villl.yetinde Buladan 
kasabasına da "Çilıarşenbe-i Lfızkıye" tabir ederler." demektedir. A. Rif' at, ag.e., C.6, 
s. 129. Bayrak, a.g.e. s.l76. 
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Aynı bilgileri "umar can senden istimdad" redifli, Hz. Muhammed'den başlaya
rak kendisine kadar silsilesini saydığı şiirinde de görmekteyiz. ı ı 

Nüziili ilave olarak Mazhari'nin bir şiirini de tahmis etmiştir. Bu tahmis 
aşağıya alınmış olup her bendin tırnak içindeki sori· iki mısraı Mazhari'ye ait
tir.12 

ll 

Güfte-i Maıharf Tal)mfs-i Nüz(J.lf 
Fa'iüitün F/i'ilatiin ·Fa'ilatün Fa'iliin 

Ta ezelden 'aşi!. meyin biz f!.ana gelmişlerden üz 
Başımuz top eyleyiip çevgô.na gelmişlerdenüz 
Biz f!,oyup ma'mur ilin vfrana gelmişlerdenüz 
"Ey !Jocam biz bu cihô.na yana gelmişlerdenüz 
Cam başı terk idüp f!,urbô.na gelmişlerdeniiz " 

Behre-mend olup fenada olmışuzdur ber-murad 
Anun içiin eylerüz ol !fô.lif!,'ı her demde yô.d 
Mürşiçl-i k/iınillere bal!. diyüp itdiik infsıyad 
"Dünye u!Jra lıavf u reca ciinıle gamdan biz ô.zM 
Teslim-i nzô. bulup meydana gelmişlerdeniiz" 

Almışuz biz bamdii li-'llah miirşid-i kamilden el 
Dönmişüz 'aşf!,-z mecazfdenl:ıafsf/srye güzel 
Bilmişiiz k(mdür !fudô. ol padişah-ı lenı-yezel 
"İçmişiiz ma/:zbılb elinden mey-i elest bizezel 
Lô.-yezal 'aşfsıyile mestane gelmişlerdeniiz" 

Zılhidô. dil ciir'a-dô.nı toludur esrarile 
İsteyen gelsiin beril bezl eyleriiz fşarile 
NUş idiip cam-ı ezelmest olmışuz dildarile 
"Bir elimüzde bizilm mal:zbab ileyüz yarile 
Bir elimüzde !olu peymô.ne gelmişlerdeniiz" 

Erdoğan, a.g.e. s.62-64. 
12 Erdoğan, a.g.e. s. 203-204. 
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Bellidür T:u1li f.catımuzda iyinüii hem yatlınuii 
Le?[.eti ma 'lum 'azfzüm acınun hem datlınuii 
.Kulıyuz f.curbtinıyuz 'iilemde bir devletiiniiii 
"Derd biziimdennan biziim dertli bizilm biz dertlinüii 
Dertliye demziin olup detmiina gelmişlerdenüz" 

Ey Nüzfılf gezmişüz 'p?emde bayli serseri 
İsteyüp 'aşf.cıle bulmzşuz v.elf bir rehberi 
'Aş/.ca hem-riihuz yolunda vinnişüz canı seri 
"Giih cünunuz giihfiinunuz giih süküt ey Maıharf 
Biz tecelli ş em' ine perviine gelmişlerdeniz" 

Mazhaıi'nin, hakkında yukandaki kaynaklarda bilgiler bulunmasına ve 
Nüziill'nin kendi Halveô silsilesinde ona yer vererek açıklayıcı izahlar getir
mesine rağmen, herhangi bir delil ve kaynak gösterilmeden nastlsa adı Alevi 
Bektaşi şairler arasına da kanştınlmışttr. 

Örnek olarak alınan tek şiir hepsinde aynen tekrar edilirken bilgi ve yo
rumlar değişebilmektedir. Önce S. Nüzbet Ergun, Bektaşi Şairleri13 isimli ki
tabında hiçbir bilgi vermeden Mazhari'nin şiirine yer verir. Sonra Turgut 
Koca 14 onu "Kaçıncı yüzyılda yaşadığı bilinmeyen Bektaşi şairleri" arasına 
almış ve aynı şiirini örneklemiştir. Son olarak İsmail Özmen, ıs şairin aynı 
şiirini alarak hiçbir delil göstermeden 19. yüzyılın ikinci yansında yaşadığını 
belirtmiştir. 

Bu hükümlerin kaynak belirtilmediği için nereye dayandınldığını tespit 
etmek mümkün görünmemektedir. Belki bu yüzyıllarda yaşayan Bektaşi şairle
rio şiirlerinin bulunduğu bir mecmua ve cönkte bu şiire rastlammş olması buna 
yol açmıştır. Belki şiirdeki "barabat postu" gibi kelimeler ile rahat ve tekellüf
süz ifade ve eda, belki de başkalannı kendi tarikatianna yahut düşüncelerine 
mensup göstererek güçlü görünme düşüncesi, 16 veya bir başka Mazharl .. Her 

13 Ergun, a.g.e. İstanbul 1930, s.252. 
14 Koca, Bektaşi Alevi Şairleri ve Nefes/eri, İstanbul 1990, s.883. 
ıs Özmen, Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Ankara 1998, C.4, s.320. 
16 Diğer bazı gurup ve tarikatlarda olduğu gibi Alevi ve Bektaşller de kendilerinde.rr . 

olmayan bir çok kimseyi kendi tarikatlarından gösterebilmektedirler. Mazhar!' den ders 
alan Ommi Sinan Elmalı da hiç ilgisi olmadığı halde Bektaşi olarak gösterilenlerden 
biridir. Bkz. Bedri Noyan, Bütiiıı Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik C. IV, Ankara 2001, 
s. 521. 



YUNUS YOLUNDA İKİ ŞAİR: MAZHARI VE ZUHÜRt 271 

ne sebeple olursa olsun ortada bir belge ve kaynak yoktur ve kesin bir delile da
yanrnadıkça bunu söylemek boştur. 

. Ancak şunu söylemek gerekir ki Halvetllikte, Alevilik ve Bektaşilikte 
olduğu gibi, bir Türk tarikatı olarak bir çok ortak motif, özellikle de Hz. Ali ve 
ehl-i beyt sevgisi çok önemlidir.17 Bunun yanında hece ile Yunus ·tarzında sade 
bir dille külfetsiz söyleyişler, ürıırnlliğe olan vurgu, şekil ve muhteva olarak pek 
çok ortaklık bulunmaktadır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki Niyazi, Abdulvehhab Elmalı, Nüziili ve 
çevresinde Allah, Muhammed, Ali, dört halifeye olan sevgi, saygı ve bağlılık 
yanında Şeyh Bedreddin' e olan sevgi ve hoşgörü ile, kafirler hakkında olduğu 
kadar, tarikata inanmayanlar için hatta Alevi ve Bektaşiletin kendilerinden ol
mayanlar için kullandıkları "münkir, münafık, harici, müşrik" gibi bazı Alevi
Bektaşi söylemlerine de rastlanmaktaiB olup belki de bu yüzden te~kit edilmiş
lerdir.19 

17 
18 

Dr. Mustafa Aşkar, Niyaıl-i Mısrl ve Tasavvıif Anlayışı, Ankara 1998, sl87-202. 
Aşağıda NÜZuli'nin bir şiirinden seçerek aldığımız şu beyitler bu bakımdan ilginçtir 
(s.l84): 

Ya'nf iren ol Merdfın'a irer f:lai.ret-i 'Oşmiln 'a 
Bum böyle fe h m itmeyüp aı1lanıayan gevdan olur 
f:lai.ret-i 'Oşnıan 'daıı 'Ömeraıulaıı Ebti Bekr'e irer 
Andan irer ol servere f:lalP.c böyle revan olur 
Öyle olsa server kimdür 'All kimdür anlar kimdür 
Ayrı degülmu{ıabbetde cümlesi Jıep yeksiin olur 
Burada ~ikr olma/s. 'Ali cümlesin amnafsdur veli 
Biri ~ikr olsa bımlarwi cümlesi de Lıandfın olur 
Birini ayırsaii egerciimlesi de la'net ider 
İnaıımaısaıi ya rm aııda f:ıô.liiiii gör divan olur 
Biz severiz dört yamıı peygaınberiiii yaranmı 
Cümlesinibi yollarma bu cammuz l;aırbiln olur 
E/ıl-i siiıuıet ve cem d 'at me?fıebinde budur 'ô.det 
Eri erden şöyle geçmek begiim dfne nof::şan olur 
'Ali eli resfil eli bir yol durur bu f:laldf. yolı 
Ja 'n eyleyen bu yolları !Joş münkir fs.altabôn olur 
lAzım oldı yarup bulma/s. bir nıiirşide beıule olma/s. 
Lakin 'Ali Aulına var 'Ali Aulı merdlin olur 
Dimedi mi 'All benden Resıilu 'lliilı ben 'Aif' den 
İnkıir iden bu sözleri celıemıeme ferman olur 
Görmediiii mi !Jô.riciler ol 'Ali'yi sevmedi/er 
Öldiirdiler evladlarm da!Ji şimdi fiğ an olur 
Uymaı1 !Jiirict sözine göribımen amui gözine 
Fırşat bulursa ol egeranda size ziyan olur 
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Aşağıda bu kaynaklarda bulunan Mazhaıi'ye ait şiir kaydedilecektir. Sade 
bir dil ve külfetsiz bir söyleyişle yazılan bu şüre bizim tanıttığımız Mecmua'da 
rastlamadı k. Ama bu üslubun onun söyleyişine yakın bir eda ile söylendiğini ve 
ona ait olabileceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Aynca, bu şiirin soroyla kanşık 
Y.apı ve söyleyişi ile Nüzüü'nin şu dört1üğünün bulunduğu şiiri (s.l79-l80) 
arasında bir ilişki var gibidir: · 

19 

Be yarenler bir nidadır kıldık uş 
Gelen gelsin gelmeyende nemiz var 
Allah için sıdk ile tuttuk bir iş 
Bilen bilsin bilmeyendenemiz var 

S. N. Ergun, T. Koca ve İ. Özmen'de bulunan Mazhaıi'ye ait Şiir 
Hakikat bağ mm gonca gülün ii · 

De ren bilir demıeyenler ne bilir 

Caııın kurban edip canan yoluna 
Veren bilir venneyenler ne bilir 

Tadan bilir lıakikatm balmı 
Dalıl eylemez e/ıl-i aşkın halini 

Can gözünü açıp dost cemalini 
Gören bilir gönneyenler ne bilir 

Mazhart düşeli ah ufirkate 
Ruz u şeb yanmakcia derd ii mihnete 
Harabtıt postunu kilnc-i gurbete 

Se ren bilir semıeyenler ne bilir 

Al-i resiile gör imdi neler irdi eıei şimdi 
rarifsata diiyyôl olan ol giiriilıdan olan olur 
Olduğiçiin bıı Nüzüli al-i resıil nesl-i 'Ali 
Göriiii şimdi yôriciler aiia nice diişmôn olur \ 

Hediyyetii'l-İhvtm yazan Muhammed Nazmi Efendi kendisi de bil: halveti olmakla 
beraber bu zatlann bazı düşüncelerinişöylece tenkit eder: Yiğitbaşı'diın bir şu'be dahi 
Tôlib Üm mi ve Eroğlu ve Elma/ı Sinan Ümmi'den Elinalı 'da ~e Uşşiik 'da ve 
Kiitôlıiyye 'de ve etrafında hıılefô ve fiıkarô bôkfdir. Riyôzet ve miicaJıJdeleri sebebiyle 
müridieri ve muhibleri vardır. Yiğitbaşı'ya miiııtesip olanların cümlesi ümmilerdir. 
Vllridôt sllhibi (Şey/ı Bedreddin ö.l420) ilikildında olup (leyse 'l U(llltrıt'l-ôhireti 
ke-mô za' imet ciilıhôlii 'l- 'ulemôi) "ôlıireıilı işleri 'ıılemô (geçinen) eli lı illerin iddi li 
ettikleri gibi değildir" derler. Bkz. Osman Turer, "Şeyh Muhammed NazmT, Hayatı, 
Eserleri ve HediyyetU' l-İhvan ' ı," C.II, .İiah.iyat Fakültesi Dr. Tezi, Ankara 1982, s. 204. 

\ 
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Şiirlerin şekil, dil ve üslfip hususiyetleri ile, Mecmua'n.ın yaz~ve imla 
özellikleri konusunda biraz durmak gerekirse kısaca şunları ·söyleyebiliriz: 
Mazhari'nin bu yazıda, biri Nüzült Divanı'nda bulunan ve onun tarafından 
tahmis edilen, diğeri Alevi Bektaşi şairleri ve şiirleri ile ilgili kaynaklardan 
alınan, 9 'tanesi de Kııla Müftiİlük Kütüphanesi'ı-ideki Mecinua'da bulunan ol
~ak üze~e toplam i ı şiiri bulunmaktadİr. Bunlar iÇin:de ıiruzıa yazılmış olanı 
yalnızca Nüzüll'nin tahmis etÜğidir. O da ·Di~an şiiri, bazı Tekke ve Hall_( 
şairlerinin en çok kullandığı Fa'ilatün Fa'iİatünFa'ilatün Fa'ilün gibi kolay ş~ir 
yazİian bir kalıpla yaiılmıştır. Digerleri ise beyit V~ dörtlük.İefle ve hece vezni 
İle yazıİmışlar<;lır. Bunları temelde dörtlük ve beyitlerle" yazılanları koŞma ve 
gazel olmak üzere ikiye ayırmak pek yanlış olmaz. An.cak bunlar kafiyeleniŞ ba
kımı~dan gazel nazım Şekline benzese bilevezin ~eı<ohu itibarıyilı iiahtdirler. 

Tür ve konu itibarıyla ise bunlan özetle Tannya dua ve yakarışiann bu
lunduğu münacat; dervişlerin nasıl olmasının gerektiği11i anlatan; onlaı:ın 
özelliklerini sayan ilahi; pirin övülerek hi mmet ve yardımının istendiği methiye; 
tasavvuf dünyasını, şeyhin mürit (kendi) üzerindeki etkilerini, ~en~i manevi 
<;lünyasını anlatan, kendisinin ne gibi duf4mlara düşti,iğünü •. ne gi~i _ha.I v.e te
reddütl.er geçirdiğini, nasıl man e yi bir zevk ,y.aşadığıl)ı .anlatan,! "d.ii1 yolunda 
gayret böyle mi olur? Diyerek soru ile ke[]d,i nefsini ve mürltierini ~orgulfiyan ·ve 

öğütler veren, son olarak Hz. Muhammed'in özelliklerini sayar~k anlatan (na' at 
tüiiÔ . şiirler olduğunu sÖylemek miİırikün'dür. :Biı~lartn bÜyük Çoğunl.uğunu, 
belki hepsini, ilahi diye nitelernek mümkündür. Zaten bilindiği gibi bazen muta
savvıf şairlerin şiir-ilahilerinin bulunduğu divanlar, "divan-ı ilahiyat" diye de 
adlandırılabilmektedir. · 

Bu şiirler genel olarak Yunus tarzında sade bir dille yazılmışlardır. Ancak 
bunların Tasavvuf terminolojisini yansıtan, yer yer lirizmle karışık öğütler ve
ren, didaktik olmakla beraber aşk ve sevgi, gurbet ve hasret gibi çeşitli duygu
ları dile getiren şiirler olduğunu ·söylemek gerekir. Kimi' şiirler heceyle 
yazılmakla beraber bir aruz ahengirii de taşır. Bazı zorlamalarla (imale, med ve 
zihaf gibi aruz kusurları) beraber kim.i beyitleri arnzun bazı kalıplarına da uyar. 
Bu durum Yunus yolunun bir özelliğidir. Bunun bir amacı da sosyal tabakalar 
arasında bir köprü kurup hece ve arnzia okumuş okumamış herkese hitap ede
rek mesaj vermektir. 
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Bu şiirlerin hemen hepsinin redifli olması da dikkati çeker. Redifler, 
ahengi temin, tonaliteyi artırmak ve mesajı tekrar ederek anlarru kuvvetlendir
rnek amacını taşırlar. 

Mecmua, çok kötü bir yazıyla yazıldığı gibi imla bakımından da çok ha
talı ve harfler eksikli yazılmıştır. Bir çok yerde "nil~. J:ıüsn, tevlJid, J:ıa~, levJ:ı" 
gibi bir çok Arapça kelime "be" ile yazıldığı gibi, "mürşid, tünfıl,cı1" gibi bazı 
kelimelere gereksiz vokaller de konmuştur. Bu tip hata ve eksiklere hemen her 
şiir ve sayfada rastlanmaktadır. Anlam gereği kimi zaman köşeli parant_ezle 
metni tamir ederek tarnarnladığımız gibi kimi zaman da yazının bozukluğundan 
dolayı okunuşundan emin olamadığımız yerlere soru işareti koyduk. Bazı 
yerlerde bu durumu dipnotta izah etme gereğini duyduk. Bunların hepsini 
buraya almak yazıyı gereksiz yere uzatacağı için yalnız bir şiiri örneklemekle 
yetiniyoruz: 37b'de başlayıp 38a'da devam eden 2. sıradaki şiirde, 2-2-2 
(2.şiir, 2. bent, 2. mısra)'deki "eşiğinde" kelimesinde kefin keşidesi, 2-2-4'te 
"~1" kelimesinde ~arın noktaları, ve şairin mahlası olan "M!l?hari"deki ~ı'nın 
çizgisi eksik bırakılmış; 2-5-1' de bulunan "arzu" kelimesi ise yanlış olarak 
'ayn ve <;tat' la (onun da noktası yok) yazılıruştır. Bazen de kimi kelime ve ekler 
eksik bırakılmıştır. Biz bunları anlam kannesiyle olabildiğince doğru okuma ve 
köşeli parantez içinde tamir etme yoluna gittik. 

Manisa iliKula ilçesi Müftülük Kütüphanesi'ndeki Mecmua'da bull:lnan 
Şiirleri · 

37b 
ı 

ll ' li bece 
Dervfş olan mubabbeti gayrıdan 
Dönüp şey!J yüzine baf!sa gerekdür 
Şey!J riaıar eyleyüp anun göl1liııe 
fmiin çerô.gım yaf!sa gerekdür 

Arayup mürşid-i l<iimili bulup 
Ölmezden [ö11] anun yolunda ölüp 
Mürşidiin nefesi ıdu ne/ır olup 
'f'ô.libin göliline af!sa gerekdür 
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Nesne döymez erenleriiii kfışdına 

Himnıet eyler imiş anlar dostına 
Ri(J;. ğalib olup nefsin üstine 
İslam şancağını çekse gerekdür 

Rulı ğalib olup nefsin başıcaJs, 
Göiiül gayrı hevalardan kesecek 
Şabii/:ı olup se/:ıer ye li esicek 
Tev/:ıfdin gülleri l$otsa gerekdür 

Geliii siz mürşidden yafıa diişiiniiii 
Yemişi bol? iblaşıfıız aşınun 
Maıharf dervi§i seven kişinüfı 
Göfıli andan ğayn çıtsa gerekdür 

37b 
2 

ll 'li hece 
Dün gün ?-ikr idelünı seniiii adını 
~udretüiiden bize dil vir·Ya Rabbf · 
Al[ubaııj2D çıkarsun g.ulmet ilinden 
Mürşid-i kanıilden el vir Ya Rabbi 

Beli diyüp naşff:ı.atın tutalum 
Yüz süriyiip eşiginde yatalum (38a) 
Anuii lıirrimetiyle safıa yeielüm 
Evliyaya bizi kul vir Ya Rabbi 

SırriZe iremez olmayan bende 
Senüfı [sırrun] gayet gizlidür etinda 
Tal$lfdile !$oma bizi cihônda 
f/abfbin[ e] ir gür /:ıiil vir .Ya Rabbi . 

. 
Kelimenin mtirekkebi dağılmış ancak elif ve lam belli oluyor. Anlam gereği böyle 
okuduk. 
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Senü1i ism-i şerifüiii siirelüm 
Vesfle ~l dergahuiia irelüm 
Göster bize cemalü11i göreliim 
Vuşlat i/slfmine yol vir Ya Rabbi 

Can biiibiili arzu ider ötnıege 
Gevherini müşteriye şatmağa 
Maıharf dir canı bayran itnıege 
flüsnüii güllerinden gül vir Ya Rabbi 

3. 
38a 

7+7=14 

Pfn"inı Velıhiib Efendi lıimmet eyle gönülden 
Yetdi yiiregiim yandı himmeteyle gönülden 

Bencileyin düşkine 'a/slı gitmiş şaş/sma 
Piriiii Alımed 'aş/sına him m et eyle gönülden 

Senüıi yoluii giideyüm gayrısım n 'ideyiim 
Dosta togrı gideyüm- lıimmet eyle göiiiilden 

' 
Yiiz tutdunı senden yafia na?,arı olsaii bana 

Ira/s ya/sm bir sana lıimmet eyl.e göliiiiden 

Hiç olmaz sm1a perde .sırntfi bai.ır her yerde 

Maıharf ugradı21 derde hinım~t eyle göı1ülden 

4 
ll ' li hece 

flalile bilinmez J:ıôl olmayınca 
İbn-iledün söylerdil'obnaymca (38b) 

Va!an-ı aşlun aramazsun sen 
'Alem-i erviiba yol olmayınca 

Veznin bozulmaması için "M~ar'uğradı" şeklinde okunmalıdır. 
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Oğulsuz arzdan ma'nt gön"ilnıez 
Neyler gömeci bal olmaymca 

Zekiltı verilmez tevbfd-i ıatuii ( adlüii) 
Gene ii baztnefide mfi1 olmayınca 

Bu tarf~- z !Jalvetfnüii kenıali 
Bilinmez kisvesi dal olmayınca 

İrişmez talibe 'aşlp.ıii eşeri 

Miirşidüii şunduğı tolı olmaymca22 

'Aşı~ bülbiil çı~p efgan eylemez 
Şey!J güllerinden gül olmaymca 

İremezsiiii ma~ adına sen ~rdaş 
Piriil1 her sözine belt olmayznca23 

Şey!Jüii eşiginden ~ldumıa başuii 

Şızup naıannda ~l olmayınca 

Şey!Jiiii şiddetini cana şafa bil 
İrilnıez sultfına ~~olmayınca 

Maıharf neylesün ne var elinde 
Gönülden bir fsula gel olmayınca 

60b/61a 
5 

ll 'li hece 

Şey!Jüii sım fullfı göiilüm evinden 

Dostuii ibsfınmı boyladı yine 
Rubunıı şfız idiip mürüvvet kanı 

· Perfşfın göiilümi eyledi yine 

22 .Veznin bozulmaması için "tol'olmayınca" okunmalıdır. 
23 Vezin gereği "bel'olmayınca" şeklinde okunmalıdır. 
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Beli [ diyüp] ol sulfana uyuhan 

Başı canı [hem] (6la) yolunda ~oyuba':L 
Va(uietüiiden ayru düşme diyiiben 
Himmet lpışagını bağladı yine 

Şey!Jüm bana bu !Jaberi vireli 
~ararum fsalmadz dostı göreli . 
Mubabbet ateşi cfina ireli 
Sfnem 'üryan idüp tagladı yine 

MuJ.ıabbet meyini fulla içün"ip 
Pervliz urup aşlımuza uçurup 
Gayru'llahuii ejkfınndan geçirüp 

Şiikiir fla~ elüm şagladı? yine 

Maı}ıarf gaynya gönül baglamaz 

Ş~lar sırrın na-ma/:ıreme söylemez 
Aşlı 'ummanlaşır? fsarar eylemez 
Göiili diş eyledi çagladı yine 

6 
71a-b 

Dostdan geldi dosta gider şorarZarsa yolum benüm 
'Arş a'ladan ötedür reh-niimanum? elüm benilm 

'Aşz!c bunda /sarar fsılmaz reh-nümafı?24 arımasa olmaz 

fla~an gayrı kimse bilmez orada/sı balüm benilm 

Mubabbet meyiıı içelden iki cihandan geçelden 
Dostuii bagında açıldı lıergiz solmaz gülüm benüm 

Kim ki bu gülleri ko kar dostut1 cemaline ·bakar 

Safi revan olmuş akar 'aşıkZara balum benüm 

Bu kelime üstteki mısra'da "zehmanu!D". burada ise "zehmanın" şeklinde yazılmıştır. Bu 
şekilde bir anlam veremedik. Belki kılavuz anlamında "reh-nüma" olabilir. 
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Söylennıedi l;(aldı çol;(dan ya c eva b mı geliir yofsdan 
İlhônı olıcağız Hak'dan dumıaz söyler dilüm benünı 

N mar eyledi yareden cümle 'alemi yaradan 
Malıv aldı gitdi aradan hfç fs.almadz. biliim benüm 

Kim ki etin başına koyar mürşid-i ktimile uyar 
Ztilıid fl.ıymasun şoyar egnümdeki ştilıtnı benüm 

Budur Maı.hari'nün virdi 'aşi;( geldükçe artar derdi 
Ma'rifet Idinma erdi şükür Jjal;(l;('a e[lüm benüm] 

7 
89a 

8+8=16 

Keşretde l;(aldum vabdete iremedüm n' eyleyeyin 
Ayrılalı dost yüzini görernedüm n' eyleyeyin 

Yaylamağa nur {ağına olmağa 'arşuii şağına 
Dostuii. cemiili bağına giremediim n' eyleyeyin 

Ru/:ıum unutdı ilini /:ıiciib bağladı yolını 
Dostuıı vişiili gülini diremedüm ıı 'eyleyeyin 

Bu keşretüii. !Jayfi.leti wıutdurdı yilce ~atı 
ŞaJ:ıibine emaneti viremedüm n' eyleyeybı 

f.<at l;cat o ldı bende /:ıictib bu J:ıalde l;(aldum ben 'aceb 
Ola mı du' anı miistecab şoramadum n' eyleyeyin 

Ya Rabbi geçmez bilümden g.ikrüii gitmesüii. dilümden 
Ma-siva'llahı yolumdan ıramadum n'eyleyeyin 

MaVıari dir yana yana yalvarayın ulu !Jana 
Dost l;(apuii.a geldüm yine .tıtramadum n' eyleyeyin 
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ll 'li hece . . 
Gice gündüz ilhz zilnm kesildi 
Duı yolunda gayret böyle mi olur 
Nefsüfi gô.lib olup ru(lun başıldı 
Dm yolunda gayret böyle mi l?lur 

Tenezzülden hfç terakkffi seçilnıez 

Gajlet ilen gözleriiii hiç açılmaz 
Ald-ı ma'tiş yoiwı aldı geçi[l]mez 
Dfn yolunda gayret böyle mi olur 

Od u su top raf!. u. yilden oldı ten 
··'Alem-i erviihdan geldi ya bu can 
Ol geldigün ili wıutduii mı sen 

Dfn yolunda g{cyret böyle mi olur 

Gele o bazrete döndüre yönün 
'Alem-i ervil(la ulaşdur ctiııufi 
Vatan-ı aşıluii oradu.r seniiii 
Dm yolunda gayret böyle mi olur 

Bu dünya filnfdür bunda göçers ün 

Ecel şerhetinden sen de içersüfi 
Şifaı-ı tis'adaıı ne va/.ct geçersüii 
Dfn yolunda gayret böyle mi olur 

Gice gündüz çalış Ija~/.rufi yolunda 

Her şey tesbi(l o/.rur dilli dilinde 
Yazu~ saiia ~lduii ğurbet ilinde 
Din yolunda gayret böyle mi olur 

Ol dost ile ezel 'ahdiiii neyidi 
Ctiııa nedür olmı zikr:.i hicyidi 
Emr olunan yine bize huyidi 
Dm yolunda gayret böyle mi olur 
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Gele yine vatanufzı şoylaya 
Tev/:ıfd bontyile cani toylaya 
Maıharf25 dir f:lalf. hidayet eyleye 
Dfn yolunda gayret böyle mi olur 

9 
103b 

ll 'li hece 

Bir lf.apu açıldı gönülden bize 
Göiilümi cef,b idüp erkanı buldum 
Miişta/f.ıdum !Jub cemalin görmege 
Sevgüsi canuma to lanı buldum 

Şabr itdükçe f:la/f.'dan gelen belaya 
Beşer iken 'wue itdi a'ltıya 
Seyr eyledi gitdifev/f.a'l- 'altıya 

Dost ~atını mi'rac /f.zlanı buldum 

'İzzetile bindi Buralf. atma 
f:labfbidür da'vet itdi lf.a.tına 

Sım mef!Jar düşecegiz ~atına 
Rulzı şaz oluhan güleni buldum 

'ArŞ u kiirsf levZı ii /f.alem olmadan 
Mcif:J.lalf.Qtı dü'cihana !olmadan 
Yüz yigirmi dört bin nebf gelmeden 
Nübiivvet ba/:ırine !alanı buldum 

Zalırında berk urur nübüvvet nurı 
Görün ki cennet-i a'ladu.r yeri 
Da 'vete gönderüp ro/:ıunı geri 
Sım ol dost ile lf.aüı!lı buldum 

Yukandaki şiirin malılasının yanlışında bir eksiklik olmadığı halde burada mahlasın ":p" 
. harfinin çizgisi yine ·eksik bırakılmıştır. 
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'Arşı kiirsf hem levbile ~al~miifı 
Sey(yi)di kiirsf on sekiz biii 'alenıiin 
Söyleşilen ol [o~an biı1 kelamııfı 
flô.l ile sırnnı bileni buldum 

Gazli ~ılmcmı dô.'im da~man 
Omnıetini 'adalardan şa~ınan 
Şônmda levlake levkak o~man 
Dii cilıôna ral.mıeı geleni buldum 

Ümmeti ol i~dô.m itse sünnete 
Ommet'içiin olur flafs~'a minnete 
Df~ô.r şobbetini idiip cennetü11 
Mufsarrebler ile olanı buldımı (104a) 

Maıhari dir söyler olsam ~Zile 
Anıiii vaşfi tamam olmaz dil ile 
Malıiyytitı gön"innıege bOlile 
~alem iiyinesin sileni buldum 

ZUHÜRİ26 

Zuhfirl ile ilgili ilk bilgiyi de Niyazi-i Mısri'nin Mecmua-i Kelimat-ı 
Kudsiyye diye isimlendirilen el yazısı Hatırat'ından öğreniyoruz: 

Bizim azizimiz ( Elmalılı Ümmf Si nem) kendi şeyhinin oğlu Zuhtlrf 
Efendi derler idi. Elma lı 'ya geliyor haberin işidince karşı ~ıkmışlar, uzaktan 
birbirlerini görünce arianndan inmişler yüzüstüne düşmüşler. Siiriine sürüne 
kavuşup iki taraftan olan dervişler bir garra kopamıışlar. Guya kıyametden bir 
gün olmuş. 27 

26 Edebiyat ve kültUr tarihimizde X.Vll. yüzyılda ve lll. Muriid devrinde yaşayan İstanbul! u, 
Şamlı ve Manastırtı şair, kadı ve hattat olan diğer (Divan şairi) Zuhuıileıin, hayatlan ve 
verilen şiir örneklerine baktığımızda şairimizden farklı kişiler olduğunu düşünüyoruz. 
Bunlarla ilgili daha geniş bilgi için aşağıdili iki kaynak ile oradaki diğer biyografik ve 
bibliyografik kaynaklara bakılabilir. Nail Tuman, Tıılıfe-i Nail~ (Haz.M. Tatçı-C. 
Kurnaz), C.II, s.~98-599, Ankara 2001; Haluk İpekten ve arkadaş lan, Tezkirele re Göre 
Divan Edebiyatı Isimler Sözlfiğii, Ankara 1988. 

27 Niy1iz1-i Mısri, Mecmııa-i Ketimat-ı Kııdsiyye, Bursa İl Halk KUtUphanesi Orhan Bl. 
No 690, vr. 40a. 
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Mısrt' nin bu cümlelerinden baberi olmayan Abdullah Ekiz, Sinan Ümmf 
ve Ahfadı adlı kitabında Sinan Ümmi'nin şeyhi Eroğlu ve Mazhari'den bahse
derken Zuhürt'den de söz açar ve onun Elmalı 'da 43 numaralı Mecmua'da bir 
şiirinin olduğunu söyler. Ancak kim olduğu konusunda bir bilgi vermez ve 
Zuhun bir pilmece olarak kiılır.28 · 

· Niyazi'nin Hatıratı'ndan yukarıdaki cümleyi yorumlayan Mustafa 
Tatçı'ya göre Zuhüri, Eroğlu'nun oğludur.29 Çünki Ümmi Sinan'ın şeyhi 
Eroğlu'dur. Tabi bu görüş doğru olabilir. Gerçekten de Niyazi'nin şeyhi Ümmi 
Sinan olduğunu göre, onun şeyhi Eroğlu 'nun oğlu da Zuhfui olmalıdır. 

Ancak Elmalılı Ümmi Sinan, makalemizin başında naklettiğimiz gibi Ni
yazi'nin Mevaid'indeki. bir kayda göre Eroğlu'nun vefatından sonra Maz
bart'den de ders almış ve Divanında üç yerde Mazhart'yi överek vefatma mer
siye söylemiş ve bir yerde de ismini ZuhOri ile birlikte aıimıştı.JO Dolayısıyla 
bu kayda göre Ümmi Sinan'ın, önce Eroğlu sonra da Mazbari şeybi olmuşlar
dır. Ümınl Sinan'ın silsilesinde Mazhari'ye yer ver~emesi derslerin çoğunu 
Eroğlu'ndan alarak mezun olması ve önceki şeyhine hürmeti dolayısı ile 
olabilir. 

Bu durumda Ümınl Sinan' ın birşeyhide Mazharl olduğuna göre Zuhfui 
onun oğlu da olabilir. Yani, Zuhiirt' nin hem Eroğlu'nun hem de Mazhari'nin 
oğlu olması aynı derecede mümkündür. Aynca Üillii!İ Sinan'ın Mazharl'nin 
vefatı üzerine yazdığı mersiyede "Oğlını halife koyan yerine" mısraını kullan
ması ZuhOrl'nin, Mazhari'nin oğlu olduğuna bir delil sayılabilir. Çünki Kulalı 
Mustafa NüzOli Divanı'nda Nüzüli'nin silsilesinde Zuhüri'nin şeyhi Mazhart, 
Mazhari'nin şeyhide Abdülvehhab Elmah olarak gösterilmektedir3ı ki bu ~a 
bizim görüşümüzü desteklemektedir. 

Zubfui' nin Mazhari'nin oğlu olabileceği bilgisinden sonra Nüzüli'nin 
silsilesinde buna eklenecek küçük ama önemli ilaveler vardır: .. el-me'~un mi
ne' ş-şey!J.i 'l-ma' rıif bi ;Ş-şey!J el-tzac Mul:ıammedf ( K~de el fl amfdf) eş-şehfr bi

MuJ:ıyiddfn es-Siyahf el-medfun bi-Lazkıye el-me'g.ün mine'ş-şey!J 

Mu'fıammed el-Llizkıyevf eş-şehfr bi-ıuhflrf el-medjan bi-Laz~ıye 

28 Ekiz, a.g.e. s.28. 
29 Tatçı, a.g.e. s.99. 
30 Bkz. 1-5 dipnotlar. 

Erdoğan, a.g.e.s. 50,64. 31 
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el-me'ıtın mine'ş-şeylJi'l-ma'rtıf bi'ş-şeylJ 'Ömeru'l-flamfdt eş
şehfr bi-Maıharf el-medfUn bi-Lazfsıye el-me·~an mine'ş-şey!J el-ma'rılf bi
şey!J 'Abdulvehhtib el-Elmaluvf.. 

Buna göre Zuhüri, Halvett tarikatı şeyhlerinden olup Mazhan diye meş
hur Ömer el-Hamldl'den ders alarak mezun olmuş; Muhyiddin Siyahl diye bili
nen Şeyh Hacı Muhammed' e el vermiş ve Lazkiye'de, yani eski Denizli' (hara
beleri=Leodikia)de yatmaktadır. Şey hi Mazhan ve mezun ettiği müridi Muhyid
dtn es-Siyah!' nin de ~amidl diye nitelenmesinden ikisinin de aslen Ispartalı ol
duklan anlaşılıyor. Kendisinin nereli olduğu konusunda ise bir ipucu verilrni
yor. Yaş&dığı devir itibanyla da Niyazi (1618-1694)'nin "azizirnin oğlu" dedi
ğine bakılırsa onunla (Niyazt) aşağı yukan aynı yaşlarda olduğu ve aynı çağda 
(XVTI) yaşadığı söylenebilir. 

Zuhürl kendisi de, aşağıda 4. ve son sırada yer verilen şürlerinde Maz
han' yi pir tanıdığım 

ve 

f:lamdüli'lltih çofs şükür ol Ma'{.harf'niiii öziyüm 
'Aşı/s-ı şddıfs ol anuii ayağınuii tozıyum 

Ledünnf ilmini izhar itinege 
Pfrim Ma'{.har'layın insan bulunmaz 

gibi beyitleriyle ifade etmektedir. 

Hayatı konusunda bilgilerimiz bu kadar olan Zuhfirl'nin, Elmalı Kütüp
hanesi 43 numaralı mecmuanın 105. sayfasında bulunan 

Ey SifU!Jt Ümmf bu dil aşkmla bir divanedir 
Katrenin meyli ezelden bahr ile ummfinadır 

matlah bir şiirinin olduğu, daha önce konuyla ilgili bazı kaynaklarda yer almış, 
ancak Y.ayınlanmarruştır.32 

Aynca Nüiuli: Zuhfiri'nfn bir şiİnni de tahmis etmiştir. NüzUli hakKında
to çalışma~zda yer alan bu şiir aşağıya da alınmıştır. 

32 Ekiz, a.g.e., s. 28.; Tatçı, a.g.e. s.230. 
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Güfte-i ıuhO.ri Talp'!'fs- i NüzO.lf 
Fô. 'ilô.tün Fô. 'ilô.tiin Fô. 'ilô.tiin Fô. 'ilan 

Şufiyô. hep varlığufi terk eyleyüp meydana gel 
Bô.b-ı ;aş/sdan bir sabaf!. al me~fteb-i 'irfô.na gel 
Okı gör ders-i baf!.fk.f kô.mil-i insana gel 
"Zıllıid!i geç bu fenôdan ma 'nf-i Rabman 'a gel 
'PJ]dr ol ıikr it lfak-'ı bu bücceı ii biirhana 'gel" · · 

:·. 

Pfr-i kô.mil desrini dut ol durur saiia delfl 
Ce/ıl-i f.Ulmet şerbetiy(e cô.nuiiı kılma 'alfl 
Devlet-i dünya metô.'ıdur begüm şey'ün ~aül 

· "Zayi ' itme 'ömn"ifii dost yolına.eyle sebfl 
Bulasım genc-haneyi ma'mıln ko vfrô.na gel" 

Git erenler silkine lıl!ft degiş .sen fsahnna 
]Jô.l ile !Joş yüz süresiiii ol niibüvvet miihrine 
Evliyô.nufi nutf!.ına uy düşme miill:!id si/:ırine 
"Geç ~kilik perdesinden gir b~J. birlik şehrine 
Seyr idiip sırlar pıyaswı miirşid-i merdttna gel" 

Miirşid-i kfimil yilzinden seyfi fsudre_tler daf!.ın . .. . . . . 
Nefs uşeytfin 'asker_iniifi üs~ne ~Jile a_f!.ın . 
Ehl-i inkô.r ile dostum ~b~za lıem~denı key şaf!.ın 
"Lô.'yıfso illô.'daiı ofsı dersüfii 'ayn~'l-yaf!.fn 
Ol Mul;ıammed Muşfafô. vechindeki·seyrôna gel" 

Ziilıidiiii tafslfd ile taf!.vfisma vimıe gönül 
Şajfniili 'ucbıyle !Jı?y u bftsın_a vimze gönül 
Sen Niizulf dii cihan gavgô.sma virme gönül 
"Ey ıulıılrf gayrınun sevdfisına virme gönül 
Çek eliini alienfidan şevfs.ile devrfina ge["33 

Zuhun'nin şiirlerinin şekil-muhteva, dil ve üslup özelliklerinin Maz
hari''ninkinden pek bir farkı yoktur. Aynı şekilde hece ve aruzu ( şiirlerin dördü 

33 Erdoğan, a.g.e. s.227-228. 
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aruz sek:izi beceyle yazılmıştır) birlikte kullanan şairlerimiz dil ve üshlp olarak 
da birer Yunus takipçisidirler. Ama özel olarak Vahib Ünı.rrıl, Ümml Sinan El
malı, Niyazi-i Mısn, Nüzı111 çizgisinde, ilahi aşk, dervişlik gibi belli temalar 
üzerinde durarak belli redif ve yapılarda şürler yazmışlardır. Bunlann aynntılı 
karşılaştıalması konuyu daha bir açığa 'çıkarac~r. 

İmla bakımından makalenin başında Mecmua'nın yazı ve imlasıyla ilgili 
söylediklerimiz Zuhurl'nin şiirleri için .de geçerli olup aynı kötü yazıyla, ek
sikli, hatalı ve istilaarsız yazımlar burada da görünmektedir. Aynı kelime [3. 
şiir 1-4(iş), 4-4(eş)] ve ek [2-1-2-(dertli) 2-5-2-(tolu)] farklı şekillerde veya 
vav'lı veya ye'li yazılabilmektedir. Güzel he ve ~ harflerinin değiştirildiği 
Mecmua' da, konumuza tipik bir örnek olması bakımından şairimizin mahlası 
olan "ZuhOrr' kelimesi, iki-üç değişik irnla ile yazılmıştır: ı. ve 4. şiirde güzel 
"he", diğer şiirlerde ~ile; aynca 4., 5. ve 7. şiirde "~ı" harfinin çizgisi eksiktir. 
63a'daki 6. şiir ise bu bakımdan en ilginç olamdır: Hem "he" hem de "~a" ile 
yazılmıştır. Hele 90b.deki (8.şiir) 2.beyit 1. mısra'daki "tünfi.kı1" kelimesini 
"run" diye uzatarak vav'la; 9la'da (10. sıradaki şiir) 2. beyit ı. mısradaki 
'ındiyyat" kelimesinin tanınmayacak şekilde yazılması müstensih-yazıcının 
ümrni olduğunu ve Arapça bilmediğini göstermektedir."Derdli" kelimesinin bir 
çok yerde "te" ile "dertli" yazılması da yazıcının (belki şair) yazılı gelenekten 
çok sözlü geleneğe bağlı olduğunu gösteriyor. Şiirleri neşrederken Mazhan' de 
olduğu gibi burada da okunuşundan emin olmadığırrıız yerlerde soru işareti 
koyduk Anlam bakımından gerektiğinde köşeli parantez ile metin tamiri yoluna 
gittik. Lüzumu halinde de dipnotta açıklamalar yaptık. 

Zuhun'nin Manisa ili Kula ilçesi Müftülük Kütüphanesi'ndeki Mecmu
a'da bulunan Şiirleri: 

ı 

38b 
8+8=1634 

İliihf 'aşlsuiila yanar 'iişıfslaruii pervanesi 
Mu/:ıabbet meyine lsanar 'iişı[clanu1 mestii.nesi 

34 Bazı mısralar kimi anız hatalan ve zorlamalarla "4 Müstef'iltin" kalıbına da uymaktadır. 
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'Aşz/.dufs 'aş/sı bulmafs.dur 'aş/szlafa[ni] olmalsdur 
Yo~lugz şikô.r fsılmafs.dur 'aşı/slandi [ser-m{ıyesij35 

'Aş*lar 'aş/sa yar olur 'aş/s ba/:ırzna vaşzl olur 
Gevherlere şarraf olur 'Cışıfslaruii dürdanesi 

'Aş~ 'aş*z eyler deli to/sur 'aş/sı söyler dili 
'Aş/s elinden tolu !Olu 'Cışz~larufi peymanesi 

'Aş*uii göiili yarediir göfiliin alan dildaredür 
Can MuJ:ıammed Muştafa'dur 'Cışıl.clarufi catıaııesi 

'Aşı/.dar dimişdiir belf bulmuşlardur {ogrz yolı 
Ser-çeşmesi [cu!bz 'Alf 'Cışı/.darufi nzerdtbıesi (39a) 

'Aş~ 'iişı/sı eyler /savi 'iişzl;clara 'aşfs.dur sevi 
:?uhCiri'niifi göfili evi 'aşıl;clanu1 vfranesi 

2 
39a 

· 6+5=11 'li hece36 
Gönüller tabtznuii sultanıdur 'aş/s 
Bu dertli canınzun dennamdur 'aş~ 

'Aş*ları ma 'şu/sına irgüren 
Mu/:ıabbet 'aleminiiı1 kanıdur 'aş~ 

Tabtım terk itdi İbrahim Edhenı . 
'A~zbet meskeni kiilbanıdur 'aş/s 

Gör n'eyledi Şfrin ile Ferhtid'ı 
Leyl{ıyz Mecnun 'un desttbııdur 'aş/s 

(fall.fıc-ı Manşur'a dostuii elinden 
Şımdı tolu !olu peymanıdur 'aş/s 

Burada bir kelime eksik bırakılmıştır. Anlam bakımından biz böyle tamamladık. 
Bazı mısralar arnzun '·mefii'ilün mefii'ilün fe'illün" kalıbına uymaktadır. 
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Ağlamalsdan gözsüz oldı Zeliba 
Yusuf u K en' dııuii zindamdur 'aş~ 

Evliya enbiya 'aş~ıle buldı 
ıuhQrf'ye ]Ja/sufi ibsanıdur 'aşi;<. 

3 · 
ll'li hece 

İliihf Eyyub'laym 'aş~ yolında 
Ol/swtlara aş olayın bir zamtın 
Yunus'layın /sır/;<. giin balı!;<. l;<.arnında 
Ol dost ile iş olayın bir zaman 

Ferhttd 'layın anca yollar diizeyin 
Mecm1n gibi yazılarda gezeyin · 
Nestmf gibi derimi yüzeyin 
'Alemle re faş olayın bir zaman 

İsma'fl'enı canım f(ltrbQn meydiinda 
Ya'/sı1b 'layın l;<.alam beytü 'l-a/:ızanda (39b) 
Yasuf /aym anca zaman zindanda 
Bile yatup eş olayın bir zamlin 

Zekeriyy/i gibi depem deleyin 
Cercfs 'leyin günde biii kez öleybı 
Ya/:ıyii'laym ciinı serden geçeyin 
Şehfdlere baş olayın bir zamlin 

Ya ilahi 'aciz l;<.aldımı n 'ideyin 
'Aş/s. elinden kime feryad i deyin 
ıuhart dir canı l;<.urbtin ideybı37 
/jabfb 'ine duş olaym bir zaman 

37 Önce "serden geçeyin" yazılmış sonra Ustüne başka bir kalemle "~urban edeyin" yazılmıştır. 
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4 
60b 

Fa'il!itün Fa'ilô.tün Fô.'ilô.tiin. Fô.'ilün 

flamdiili'llô.h ço/s. şiikiir, ol Maıhari'nüii öziyüm 
'Aşı/s.-ı şô.dı/s. ol anwi ayağınun Jozıywn 

irdi birlige dinildi çiinki lp,tdret Jsalemi 
Nefsi fs.atl itdiim bu gün anıai içün ğô.ziyüm 

2zclmet içre gezer iken eyledi ğamdaıı !Jalaş 
Bağladı lıinımet fs.uşağm ben anun şehbazcyum 

Arzıliadı işbu etinımı ol mufıabbet meyini 
İçdüm am yar elinden ol sebebden taziyim 

Ey ıuhtırf3B gel bu 'aş/s.w1 sırrını faş eyleme 
'Aş{f:ıle ol dostdan [ben] her gelene razcyum 

5 
62a 

7+7=14 
Dervfş olan kişiler gayrıdan 'iiryan gerek 
'Aş/s. ateşine düşüp cigeri biryan gerek 

Malı evladun sananefi yofs.dur şöyle bil 
~alb-i selfme imıek g;ikr ile devran gerek 

Taşrasın yuma/s. ile Is-albin evi pak olmaz 
Ey birader diişdügiiii bir ulu 'umman gerek 

Kendi biliinle /ialma mekr ii ala aldanma 
39 

Ta/s.lfd ile irmedi hfç kimse bu menzile 
?fit-ı f/als-Jsa innege miirşid-i me rdan gerek 

38 Bu mahlastaki "+ı" harfinin de tıpkı "Mazhari'de olduğu gibi çizgisi unutulmuştur. 
39 Buraya yazılması gereken mısra, bir boşluk olmadığına göre, herhalde unutulmuş olmalı. 
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Yedi i/slim dört köşe 'aş*a menzil degiil 
f/a/f. çevgô.nm şalmaga bir ulu meydan gerek 

Aç gözüni ıuhtırt bak vücudun şehrine 
Ebed ma 'z.Ul olmaya bir balsf sultan gerek 

6 
(63a) 
3+2=5 

Tutar şey!J sözin40 
Çevinnez yüzin 
Şa/f.[arlar riizın 

Kim dervtş ise41 

'Aş/f.a yar olur 
İşi zaralur 
Safi nı'lr olur 
Kim dervfş ise 

Her kim 'aşk eri 
Terkideran 
Nuş ider zehri 
Kim dervfş ise 

Keşretden /f.açar 
Va/:ıdete göçer 
Selsebfl içer 
Kim dervfş ise 

Viı·di "t-iknı'llfılı 

~albi beytu 'Ila/ı 
Şükiir e h lu 'llQJı 
Kim dervfş ise 

Bir önceki yaprak yırtık oldugu için manzumenin eksik mi tam mı olduğu bell i değildir. 
Aynı vezin ve mükerrer mısra ile Eroğlu'nun da uzun bir (25 dörtlük) şiiri vardır. Bu 
durumda bu şiir, ona nazire olarak yazılmış olabilir. Bkz.Tatçı, a.g.e. s.208-212. 
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Dervişler başı 

Sul{ant kişi 
Vatıy olur işi 
Kim dervtş ise 

ıuhflrf var ol 
Yar ile yar ol 
Var aiia Pıl ol 
Kim dervfş ise 

7 
90b 

8+8= 1642 

Bir mürşide Pıl olmayan bu 'aş!r;uii sırrm bilemez 
Niyyeti !Jaliş olmayan bu 'aş!r;dan le~et alamaz 

'J .. şı!r;lar ser-gerdan olur Manşur' laym 'iilyan olur 
Mecm1n 'lay m hayran olur cem' idiip 'a!clın diremez 

'Aş ılelar niyaz-beııd olur ma 'şıl!r;uii işi naz olur 
Can bülbüliferyad !cılu.r gül ister !Jdr[a] konamaz 

Gör 'Qşıkuii beştiretin fıtil ehliniiii iştiretin 
'Aş!c odwıuii hartiretin yedi deryil söndürenıez 

'Aş!c erinüii budur işi a!r;ar gözlerinüii yaşı 
İkilikde !calan kişi 'aş!c menziline iremez 

'Aşı!clar olur /:ıazır?-paş flızr-ı nebf olifr yoldaş 
Gaflet içre yatan !cardaş ZuhUrt'ye !cı~l olamaz 

8 
.9'0b 

Fa'ilatiin Fa'iliitün Fa'ilatün Fa'iliin 

Ey g_öiiiil dostı sev~gör gayrı gitsün aradan 
Tıty bu. sırrul1 remzini gel 'aşık-ı bf-çareden 

42 Bazı mısralar aruzun "müstef'ilün mUstef'ilün müstef' ilün mUstef'ilün" kalıbına da 
uymaktadıf. 
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Len tenalü'l-birre ~tta tünfika didi !fudti. 
Mô.lı millTd terk idenler f.curtılur nıekkareden 

Kudretin i!J.tar içiin ol padişô.h-ılô.-yezô.l 
Kullarını !Jalf.c idiipdiir g,ikr içiin ol yaradan 

?ikr-i 'adle yar olanlar oldılar ğamdan !J.alaş 
Olmadı lıergiz naşibi nefs-i şom enzmareden 

Ey ıuharr lsfli f.ctiliin nefsini fehm eylediin 
Bô.b-ı 'aş/fdan bir varals gör geç bu agıl;caradan 

9 
90b 

ll 'li hece 
'Aşlsa yoldaş oldwn girdüm bu yola 
Bufani cfsmime bi-cô.n isterem 
Ş ağ olan dertlin ün bô.lin ne biliir 
Derde miiştô.l;c oldum dennan isterenz 

Tecellinün tesellisin bulmağa 
Geldüm bu gün l:fal;c'dan ibsô.n isterenz 

(9 1 a) Şey!Je il;crar itdiim /f.alu beliden 
Şiikür naşib oldı f.cudret elinden 
Ma/f.şudumı buldum gerçek veliden 
Dostufı cemalini seyrfın isterem 

Ol veliden irdi bir [ıal-i Ilimmet 
Hemlin diş eyledi deryô.-yı vabdet 
Meded Allah meded senden 'inayet 
Vuşlat illerini seyran isterem 

Bu SUTQ ireli oldımı avare 
Arzi1 ğalib oldı sevgili yare 
Gayn nesnem yo/fdur dostlar ne çare 
Miskin ıuharf'yi f.curba.n isterenz 



43 
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10 
91a 

Fa'ilatün Fa'ilôtiin Fa'ilatün ·Fa'ilün 

'Aş/sıle /sul olmayıncakişi sultan mı bulur 
Ba/:ır-ı 'aşfsa {almccyznca dürr-i mercan mı bulur 

Zu 'm-ı bô..tıl fehm-i 'ındiyyatile mümtaz olup 
Mürşide dil virmeyince kamil iman mı bulur 

flubb-ıli ' llalı mü'mini sev didi FalJr-ı kô.'inat 
Ehl-i 'aşfs,a buğz idenler nar-ı Yezdan mı bulur 

?ikr-i ha'nuii şo(ıbetinde şızuban (cal olmayan 
Cana başa fcıymayanlar vaşl-ı etinan mı bulur 

Ey :?uhtırf evliyildan görnıeyince tev/:ıfdi 
Ziihd ii tafslfdile kişi 'ilm ii 'irfan mı bulur 

ll 
91a 

6+5=11 
Bu /:ıüsn ii 'alsZile ol !Jan bulunmaz 
Candan geçmeyince canan bulunmaz 

?ikr için şusuz geçerem43 
Beni fsandıracafs 'umman bulunmaz 

Dost yolunda ölene /sanı dfl,ar 
Cana başa Isıyar me rdan bulunmaz . 

Ledümıf 'i/mini i'{}ıar itmege 
Pfrim Ma'{)ıar' leeyın insan bulunmaz 

Anuii yolmda canı eyle feda 
:?uhtlrf bir böyle meydan bulunmaz 

Bu mısra vezin bakımından aksıyor. Ancak yazıda bir boşluk yoktur. 
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Aşağtdald varaklar Mecmua'dan örnek olarak alınmıştır. 60b-61a/90b-
91a 
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