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Özet 

Çeşitli vasıf ve statülere sahip pek çok şahsın nitelik ve nicelik olarak geniş bir 
yelpazede ürünler verdiği klasik Türk mizah geleneği için önemli kaynaklardan biri 
de mektuplardır. Silahdar İbrahim Paşa’nın mizahi bir niyetle Mahmud adlı şahsın 
dilinden Nâbî’ye gönderdiği mektuba Nâbî’nin mizahi bir dille cevaben yazmış 
olduğu şerh, Türk edebiyatında mektup şerhlerine ve şerh geleneğinde de “metin 
şerhi” dışında “duygu ve düşüncelerin şerhi”ne ciddi bir örnektir. Bu makalede 
şerh metinlerinin tavsif ve tasnifi bakımından Nâbî’nin bu mizahi mektup şerhinin 
şerh geleneği içindeki konumuna temas edilecek; bu mektup şerhini ortaya çıkaran 
zemin ve süreçle beraber metnin muhtevası, dili ve üslûbu üzerinde durulacaktır. 
Çalışmanın sonunda bu şerhin tenkitli metnine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nâbi, Mizah, Mektup, Şerh, Divan Edebiyatı 

Abstract 

Nâbî’s a Humorous Letter Commentary 

One of the important sources in the Turkish classical humorous tradition, 
which was numerous persons, who have various title and skills, gave some products 
in the large scales, is letters. A commentary, which is written by Nâbî in reply to 
Silahdâr İbrâhim Pasha’s letter, was sent per procurationem a person, named 
Mahmud, is a important example not only text commentary but also for commentary 
of  feeling and thinking in Turkish Literature.In this study, was given some 
informations about Nâbî’s humorous commentary letter and its place in the text 
commentary tradition. And Also was given it’s content, parlance and wording. At 
the end of the study was included in the annotated critical text.  
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Münşeõät-ı dehrde her laf® bir maúnäyadur 
Biz de bu inşä-yı kevnüè täze bir ma◊mùnıyuz1 

 

Agâh Sırrı Levend (1989: 40), Dîvân edebiyatında gülmece ve yerginin, 
latîfe (şaka) ile şetm ü kadh (sövme) arasındaki yelpazede hezl-mizah (alay 
ve gülmece), mutâyebe-mülâtafa (şakalaşma), hicv (yergi), ta’rîz (sataşma ve 
taşlama), tehzîl (alaya alma, gülünç hâle getirme), şathiyyât (deli saçması 
sözler), zemm (yerme ve kınama) gibi isimlerle ve bazı nüanslarla yer 
aldığını ileri sürmektedir. Levend’in “gülmece ve yergi” başlığı altında 
vermiş olduğu bu unsurları, mizahın şakalaşma ile sövme arasındaki geniş 
alanda çeşitli üslûp ve derecelerde birer tecellîleri olarak değerlendirmek de 
mümkündür.2 Mizahın günümüzde komedi, kara mizah, ironi, humor, satir 
gibi aralarında nüanslar bulunan Batılı kavramlarla da ifade edildiği, 
bunların kavram ve anlam olarak yukarıdaki yelpazede bir şekilde karşılık 
bulduğu söylenebilir. 

Dîvân edebiyatında kıt’adan mesnevîye kadar tüm manzum şekillerde 
kendine yer bulabilen, daha çok letâyif, hezliyyât, hicviyyât gibi edebî türler 
vasıtasıyla varlığını sürdüren mizahî geleneğin canlı olarak yaşadığı ve 
yaşatıldığı alanlardan biri de mektuplardır. İki taraf arasında özel bir 
mahremiyet alanının metinleri olması, mektuplarda mizahın çok daha rahat 
bir şekilde neşv ü nemâ bulmasını sağlamıştır. Kişilere özel veya çeşitli 
şahıslara ait mektupların derlendiği münşe’ât mecmûalarında mizahî nitelikli 
pek çok mektuba rastlamak mümkündür.3 

Bu makale, “...le≠äyif-i mu≈ä◊arätı müsta≈◊ır tärikü’l-külfet leŸìŸü’´-
´o≈bet şiúr ü inşäda yegäne...” (Şeyhî Mehmed Efendi; Özcan 1989: 472) 
ifadeleriyle tanıtılan Nâbî’nin, mizah dâiresinde, hezl (alay) ile şetm ü kadh 
(sövüp sayma) arasında bir üslûpla kaleme aldığı bir inşâ örneğini ele 

                                                 
1 Bu beyit, Nâbî’nin 1710’da Halep’ten İstanbul’a döndüğü sıralarda, ikinci İstanbul 
döneminde, ki bu dönem Nâbî’nin öldüğü 1712’ye kadar iki yıllık bir dönemdir, Mirzâzâde 
Sâlim’in Divan’ının derkenarına hatıra kabilinden yazmış olduğu beş beyitlik gazelin 
dördüncü beytidir. (İnce, 2005: 631) 
2 Mizahı şakalaşma ile sövme arasındaki geniş yelpazenin tümü olarak kabul eden ve 
Anadolu Türk kültürü ile Dîvân şiirindeki zengin örneklerini değerlendiren bir çalışma için 
bkz. Tunca Kortantamer, Temmuzda Kar Satmak, (Hazırlayanlar: Fatih Ülken-Şerife 
Yalçınkaya), Phoenix Yayınevi, Ankara 2007. 
3 Bu mektuplar ve üzerlerinde yapılan incelemelere örnek olarak bkz. Tunca Kortantamer, 
“Nev’î Efendi’nin Sadrazam Sinan Paşa’ya Ders Veren Bir Mektubu”, Osmanlı Araştırmaları, 
C. XI, İstanbul 1991, s. 215-228; Cumhur Ün, “Nâbî’nin Bir Latifesi”, Divan Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi, S. 1, 2008, s. 241-258. 
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almaktadır. Makaleye konu olan mektup şerhi, kendisiyle birlikte birkaç 
husûsun ele alınması ve tartışılmasının da zemini olacaktır. Bu çerçevede, 
eserlerinden hareketle Nâbî’nin mizahî yönüne değinildikten sonra mektup 
şerhleri yüzeysel bir şekilde ele alınacak, ardından bu mektup şerhinin 
üslûbu ve muhtevâsı ile birlikte arka plân, bağlam ve yazar ekseninde metin 
değerlendirmesi yapılacak, çalışmanın sonunda mektup şerhinin tenkitli 
metnine yer verilecektir. 

1. Nâbî’de Mizah: “Nâbî’nin Mizah Anlayışı” adlı çalışmasında 
Mahmut Kaplan (2008b) Nâbî’nin mizahî yönünü ve mizah anlayışını onun 
Dîvân’ı, Hayriyye’si ve Münşe’ât’ından hareketle ele almıştır. Bu 
çalışmadan, birkaç örnek dışında, Nâbî’nin ferdi merkeze alan mizahtan çok 
toplumsal mizahı benimsediği sonucuna ulaşmak mümkündür. 

Nâbî, Hayriyye’de “Der Beyän-ı ÷arar-ı Hezl ü Müzä≈” başlığı altında 
bazı beyitler ile hezl ve mizahın dostluğa verdiği zararlardan 
bahsetmektedir:4 

“Eyleme hezl ü müzä≈ı pìşe 
Düşürür dòstlaruèı teşvìşe 
   
Dòstı itme la≠ìfeyle fidä 
~aøø-ı nän u nemeki itme hebä 
   
A´diøäya sebeb-i nefret olur 
úÁøıbet väsı≠a-i va≈şet olur 
... 
˙ara◊-älùde nikät-ı ser-tìz 
İder a≈bäbuèı lebrìz-i sitìz 
... 
Eyleme kimseyi Ÿemm ü ˚ıybet 
Aybdur úäøil olana bu ´ıfat 
 
ÿevøi yoø úälemi yoø leŸŸeti yoø 
Günehi ˚ayri meúä´ìden çoø 
 
Dòstlar olmaz olur senden emìn 
Nämuè aèılsa iderler nefrìn” (Kaplan, 2008a: 217-219)  

Bu beyitlerde Nâbî hezl ve mizahın bilhassa “dostluk” kavramı 
üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapmıştır. Buna göre hezl ve mizah her 

                                                 
4 Farklı kaynaklardan bu çalışmaya alınan örnek beyitlerin transkripsiyonu ve imlâsı 
hususunda, küçük çaplı birkaç değişiklik dışında ilgili kaynakların tercihleri korunmuştur. 
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şeyden önce dostların dostluğuna halel getirir. Nâbî’nin mizah ile ilgili 
Hayriyye’de açıkladığı diğer görüşlerinden onun “mizahı hoş karşıladığı, 
ancak insanları inciten, kalb kırıcı hezl ve şakalara karşı olduğunu” 
söylemenin mümkün olabileceğini ifade eden Kaplan’a göre, eserlerinden 
anlaşılabildiği kadarıyla Nâbî “Hayriyye’de ileri sürdüğü görüşlere uygun 
olarak kimseyi zemmetmemiş, kimsenin kalbini incitmek için söz okuna baş 
vurmamıştır” (2008b: 280), “Nâbî’nin mizahı gülümseten, rahatsız etmeyen, 
gönül açıcı, düşündürücü bir mizahtır” (2008b: 288). Kaplan (2008b: 288) 
ayrıca, “birkaç kıta ve bazı mektuplarındaki müstehcen ifadeler dışında 
Nâbî’nin nezih bir mizah üslûbu olduğu” tespitinde bulunmuştur. 

Nâbî, yaşadığı dönemden günümüze kadar zihinlerde va’z u nasîhatlar 
edici, tavsiyeler verici, âdâb-ı muâşeretin müşahhas timsâli, görmüş geçirmiş 
vakûr bir insan portresi çizmiştir. Bunda edebiyat tarihçilerinin onu şiirde 
“hikemî tarz”ın en önemli temsilcisi olarak zirveleştirmelerinin de 
yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır. Bu muhterem Nâbî ile mizahî bazı şiir 
ve inşâ örneklerindeki insafsız ve muzip Nâbî modellerinin birbirine tekâbül 
edememesi çoğu zaman saha ilgililerini de zor durumda bırakmıştır. Helâl ve 
hoşgörü dâiresinin dışı olarak kabul edilen alanların müstehcen ifadelerle 
ihsas edilmesi, geleneğin pek çok şâiri gibi Nâbî’ye de yakıştırılamamıştır. 
Agâh Sırrı Levend (1989: 40) bu meselede “Hepsi de din adamı kılığını 
taşıyan ve ağır başlı olması gereken bu sarıklı cübbeli, bıyıklı sakallı, evli 
barklı, çoğu yüksek aşamalara ulaşmış kişilerin, bugün bir tulumbacının bile 
çekinmeden söyleyemeyeceği bu müstehcen sözleri, nasıl olup da 
kalemlerinin ucuna getirebildiklerine şaşmamak elde değildir.” sözleriyle 
şaşkınlığını dile getirmiş, bu durumun sebeplerini o dönem toplum hayatının 
genel özellikleri ve kısırlığı, kadının toplumda yerinin olmaması, müstehcen 
ifadelerin bulunduğu metinleri okuyacak durumda okur yazar kadın 
profilinin eksikliği, erkeklerin zevklerinde ve eğlencelerinde başbaşa kalmış 
olmalarına bağlamış, erkeklerin yanlarında çekinebilecekleri kadın 
olmadığından rahatça kaba saba sohbet edip açık saçık sataşma ve 
şakalaşmalarda bulunabildiklerini ve bu minvalde yazılan şeyleri 
okuyabildiklerini belirtmiştir. 

Dîvân şâirlerinin yergi amacıyla en çok istihzâ, istidrâk, ta’rîz ve kinâye 
sanatlarını kullandıklarını belirten Mine Mengi (2000: 83), birbirlerinden 
kesin çizgilerle ayrılamayan bu sanatların “görünenle kastedilenin çelişkisine 
dayanan dolaylı anlatım tekniğinden yararlandıklarını” ifade etmektedir. Hâl 
böyle olmakla birlikte kimi metinlerde bazı yergilerin (şetm ü kadh) 
kelimelerin doğrudan ilk ma’nâlarının kastedildiği müstehcen ifadelerle 
yapıldığı görülmektedir. Nâbî’nin mektup şerhine bir hazırlık mahiyetinde, 
onun müstehcen ve galiz ifadeler içeren şiirlerine bir göz atmak, Nâbî’nin 
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aşağıda metni verilen mektup şerhindeki üslûbu hakkında yapılacak 
değerlendirmenin sıhhati açısından faydalı olabilir: 

Nâbî’nin Haleb kadısı Abdülhalimzâde hakkında yazdığı 

“Bu gùne dadı ≠uzı øalmadu˚ı Şehbänuè 
Emìn-i memle≈anuè bì-nemekligindendür 
Bu deèlü bär-ı girän oldu˚ı bu memleketüè 
`ımär-zäde faøìrüè eşekligindendür” (Bilkan, 1997: 1144) 

kıt’asında, karakter ve davranışa yönelik olarak normal karşılanabilecek 
hiciv üslûbu; yaşlanması nedeniyle gözden düşen bir dilberin durumunu 
anlattığı 

 

“`a≠ geldi fenä buldı sitem-kärlı˚ı 
Ra≈me bedel oldı úäşıø-äzärlı˚ı 
Laúl-i lebi øurtlandı mänend-i kiräs 
Defú oldı gözinden eski bìmärlı˚ı” (Bilkan, 1997: 1233) 

rubâ’îsinde, fiziksel duruma yönelik istihzâ ve hezl üslûbuna kaymış 
görünmektedir. Nâbî’nin, dönemi ile ilgili toplumsal tenkit içerikli 
“kaydında” redifli gazelinin 

“Gerçi vardur bulunur cäm ü sebù øaydında 
Ek§eri näs velì kìr ü gelù øaydında” (Bilkan, 1997: 974) 

şeklindeki matla’ beytinde, 

“Çekdi ol sìm-teni püşte raøìb-i meõbùn 
Döndi úayniyle gümüş çullı ata ol ∆ar-ı dùn” (Bilkan, 1997: 1242) 

müfred matla’ında ve 

“Şä∆-ı Ÿeker aèlamaz ne ´ayf u ne şitä 
Dil-∆¥ähı olan yirde bulur neşv ü nemä 
İnzälde kùn-ı ◊artanäk-ı yäre 
Ámìziş ider le≠äfet-i äb u hevä” (Bilkan, 1997: 1174) 

rubâ’îsinde şetm ü kadh üslûbu üzere, amiyane tabirle belden aşağı, 
müstehcen ifadeler kullandığı görülmektedir. Nâbî’nin, gazellerini tehzîl 
etmekle uğraşan Hevâyî ve onun arkadaşı Kıyâmî hakkında aynı üslûpta 
söylemiş olduğu 

“N’ola şiúrde itseler itti≈äd 
Heväyì æıyämì çü şìr ü şeker 
Ara yirde var nisbet-i imtizäc 
Heväyì dübürdür æıyämì Ÿeker” (Bilkan, 1997: 1146) 
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kıt’ası, doğrudan şahıs ismi vermesi açısından önem arzetmektedir. 

Bu örnekler, Nâbî’nin Hayriyye’deki hezl ü mizahla ilgili nasihatları ile 
çelişmekte, yine aynı eserdeki “Der Beyän-ı Şeref-i `ulø-i ~asen” başlığı 
altındaki 

“Kimseye virme ∆uşùnetle ceväb 
Lu≠f ile úizzet ile eyle ∆i≠äb 
Kimsenüè úaybını urma yüzine 
Gùşuèı bäb-ı øabùl it sözine 
Eyleme kimseyi øa≠úä techìl 
İtme ma∆lùø-ı `udäyı ta∆cìl 
Kimsenüè ≈äline ≠aún itme meded 
Ki olur ≈ä´ılı endùh-ı ebed” (Kaplan, 2008a: 227) 

beyitlerindeki tavsiyelerini de boşlukta bırakmaktadır. Nâbî’nin Hayriyye’yi 
1701 yılında yani yaşlılığının başladığı dönemde kaleme aldığı (Kaplan, 
2008a: 64) hesaba katılırsa, onun, belki de daha önce yazmış olduğu bu 
şiirlerden dolayı, sonradan pişmanlık duymuş olabileceği gibi iyimser bir 
ihtimal üzerinde durmak mümkündür. Ancak, aşağıdaki mektup şerhinin 
yazılışının Hayriyye’nin te’lif tarihinden daha sonra gerçekleşmesi bu 
ihtimali çürütüyor görünmektedir. 

2. Mektup Şerhleri: Birçok türde manzum ve mensûr eserin muhtelif 
hacimlerde Arapça, Farsça ve Türkçe şerhlerinin yapıldığı klâsik Türk 
kültüründe sayıları az da olsa, genelde dinî ve tasavvufî nasihatâmîz 
mektupların şerhleri de görülmektedir. Yazma kitaplıklarında Abdurrahmân-
ı Câmî’nin bir mektubunun Arapça şerhi,5 Tâhir bin Hüseyin’in nasihat 
mektubunun Türkçe şerhi,6 Muhammed Said Efendi’ye ait tasavvufî bir 
mektubun Türkçe şerhi7 gibi bazı mektup şerhlerinin varlığı bilinmektedir. 
Bunların yanında, Hacı İbrâhim Efendi, Şinâsî’nin Fransa’dan annesine 
yazdığı mektubu, Şerh-i Belâgat adlı eserinde, belâgat açısından ciddi ve 
ağır bir dille eleştirerek şerh etmiştir. (Dağlar, 2007: 360-361) 

Bu yazılı mektup şerhi geleneğinin yanında, Nakşbendiyye’nin ileri 
gelenlerinden Ahmed Fârûk-ı Serhendî veya meşhur adıyla İmâm-ı 
Rabbânî’nin “Mektûbât”ı gibi bazı mutasavvıfların ve din adamlarının 
dostlarına, müridlerine veya talebelerine yazmış oldukları mektuplar 
geçmişten günümüze bazı tekke, dergâh ve mahfillerde şifâhî olarak okunup 
şerh edilegelmiştir. 
                                                 
5 Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 2808/2. 
6 Ankara Millî Kütüphane, Mf 1994 A 2264. 
7 Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri-Abdullah Efendi, 55. 
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3. Nâbî’nin Mektup Şerhi ve Şerh Geleneğindeki Yeri: Mahmut Kaplan 
(2008b: 288), Nâbî’nin Mahmut adlı biri ile şakalaşmalarının yer aldığı 
birkaç mizahî mektuptan söz ederek, bu mektupların Münşe’ât-ı Nâbî 
nüshalarında yer almadığını, Millî Kütüphane’de bulunan bir mecmûa içinde 
bulunduğunu belirtmiştir. Yapılan araştırmada tespit edilebildiği kadarıyla 
Süleymaniye Kütüphanesi ile Ankara Millî Kütüphane’deki iki mecmûada 
Nâbî’ye ait bir cevabî mektup ile ona gönderilen mektubun şerhinin birer 
nüshası yer almaktadır. Bu mecmûaların dışında, Münşe’ât-ı Nâbî’nin 
Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan bir nüshasında da bu 
mektup ve mektup şerhi yer almaktadır. Bu noktadan hareketle, Nâbî’ye ait 
bu inşâ örneğinin Münşe’ât’ının tüm nüshalarında değil de, muhtemelen 
sonradan yeniden tertib edilen bazı nüshalarında bulunduğu söylenebilir. 

Bu üç nüshanın tenkidiyle kurduğumuz metne kaynaklık eden 
nüshalarda her üç müstensih de bu metinler hakkında birer ön açıklamada 
bulunmuşlardır. Bu açıklamalardan, meşrûh mektubu Silâhdâr Vezîr İbrâhîm 
Paşa, Mahmûd adlı hizmetçinin lisânından Habeşîzâde Abdürrahîm Bey 
(Rahîmî)’e yazdırmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Başlığında, bir şerh metni olduğu vurgulanan Nâbî’nin söz konusu 
mektup şerhi, şerh geleneğinin neresinde yer alır? Bu soruya verilebilecek 
cevaplar birkaç noktada toplanabilir: 

Klâsik metin şerhleri genel olarak beyit/mısra veya cümle birimini ele 
alıp kelime ve terkiplerinin anlamını gramatikal özelliklerini de dikkate 
alarak verdikten sonra bu maddî zeminde çeşitli açıklama ve 
yorumlamalarda bulunma esasına göre şekillenmiştir. Bu mektup şerhi ise 
bir metin şerhi değil, “duygu ve düşüncelerin şerhi”dir. 

Metinde, meşrûh metni anlama, anlatma amacı ve çabası yoktur. 
Meşrûh metin zaten muhataplarınca rahatlıkla anlaşılabilir bir dille 
yazılmıştır; bunun yanında izah edilmeye muhtaç kavramlar ve remizler de 
içermemektedir. Öyle ki, Nâbî’nin şerh metni ağır inşâ dili ve üslûbu ile 
kaleme alınmıştır, meşrûh mektubun metninden daha müşkildir. Bu şerhte 
tercüme bulunmaz; çünkü bu bir “dil içi şerh”tir, meşrûh metin de Türkçedir. 

Metinde cümle veya kelâm birimleri tek tek veya bir iki yerde birleşik 
bir şekilde şerhe tâbi tutulmuştur. Şerh sırasında cümle veya kelâm içindeki 
bazı kelime, terkip ve ifadeler tekrar edilerek yorumlanmıştır. Bu mektup 
şerhi görselliği olan bir “şeklî şerh”tir.8 

                                                 
8 Hacı İbrâhim Efendi’nin mektup şerhi de bu durumda şeklî bir şerh örneği olarak kabul 
edilebilir. (Dağlar 2007: 360-361) 
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Muhtevasından, kullanılan dil, üslûp ve merâmı beyân yollarından 
hareketle metnin “mizahî metinler ve şerhler” sınıfına girdiği söylenebilir. 

4. Biyografik Bilgiler: Muhtevaya geçmeden önce, Nâbî’nin mektup 
şerhinin zaman, zemin ve şahıs ilişkileri açısından konumlandırılabilmesi 
için Nâbî, Silâhdâr İbrâhim Paşa ve Habeşîzâde Abdürrahîm Bey’in 
biyografi çizgilerini kısaca vermek yerinde olacaktır: 

Yûsuf Nâbî 1642 yılında Ruha (Urfa)’da doğdu. 1666 yılında İstanbul’a 
gittikten sonra IV. Mehmed’in musâhibi Damat Mustafa Paşa’nın 
dostluğunu kazandı. 1678-1679 yılında Râmî Mehmed ile beraber hacca 
gitti. 1683-1687 yılları arasında Musâhib Mustafa Paşa’nın kethüdâsı olarak 
onunla birlikte Seddülbahir’de kaldı. Mustafa Paşa’nın ölümünden sonra 
1687 yılında Halep’e yerleşti. Halep vâlisi iken 1710’da ikinci kez sadârete 
getirilen Baltacı Mehmed Paşa’nın maiyyetinde, yirmi üç yıllık bir aradan 
sonra yeniden İstanbul’a geldi. Nâbî’nin ikinci İstanbul dönemi iki yıl 
sürmüş, kendisine bu dönemde şeyhü’ş-şu’arâ unvânı verilmiştir. 1712 vefat 
eden Nâbî, Karacaahmet Miskinler Tekkesi’nde medfundur. Nâbî, ikinci 
İstanbul döneminde Şehit Ali Paşa’nın tezkirecisi Abdürrahîm Çelebi 
tarafından derlenen, muhtevasında Râmî Paşa, Silâhdâr İbrâhim Paşa ve 
Amcazâde Hüseyin Paşa gibi idarecilere yazdığı mektupların da yer aldığı 
Münşe’ât’ına bir de mukaddime yazmıştır. (Karahan 2006: 258-260) 

Silâhdâr İbrâhim Paşa Kız Hüseyin Paşa’nın oğludur. Enderun’da 
yazıcılıkla görev hayatına başladı; hazîne-yi hümâyûn kâtibi olduktan sonra 
1704 yılında silahdâr-ı şehriyârî görevine getirildi ama kısa bir süre sonra 
azledilip sürüldü. 1704’te vezirlikle Şehrizor, 1705-17069da Halep, 1707-
1708’de Erzurum, 1709’da ikinci kez Şehrizor, 1710’da ikinci kez Halep ve 
1711’de Musul valisi olmuştur. Bu tarihten sonra Diyarbakır, Şehrizor 
(üçüncü kez), İnebahtı, İstanköy, Ağrıboz, Maraş, Erzurum (ikinci kez), İçel 
gibi vilâyetlerde idârî ve askerî çeşitli görevlerde bulundu. İnişli çıkışlı bir 
görev hayatı olan Silâhdâr İbrâhim Paşa 1724 yılında öldü; mezarı 
Erzurum’dadır. İbrâhim Paşa, II. Mustafa’nın kızı Emine Sultan’la evli idi. 
Nazım ve nesirde kabiliyet sahibi olan Paşa, mizaha tutkun, âlim ve 
sanatkârlara düşkündü. (Mehmed Süreyya 1996: 778) Dîvân’ındaki kasîde 
ve kıt’a gibi şiirleri ile Münşe’ât’ındaki mektuplarından pâdişâh (IV. 
Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed), sadrazam (Musâhib Mustafa Paşa, Râmî 

                                                 
9 Nâbî’nin Silâhdâr İbrâhim Paşa’nın Halep valisi olması üzerine kaleme almış olduğu târih 
kıt’asındaki 
 Resm-i dest-ävìze bu tärì∆ ile itdi şürùú 
 Şän-ı meõvä buldı İbrähìm Päşä’dan ~aleb 
beytinde, bu târih 1118 olarak tespit edilmiştir. (Bilkan, 1997: 272) 



Nâbî’nin Mizahî Bir Mektup Şerhi 

 

203

Mehmed Paşa, Baltacı Mehmed Paşa), vezir (Silâhdâr İbrâhim Paşa) ve 
valîler (Abdî Paşa) tarafından önemli ölçüde himâye gördüğü anlaşılan Nâbî, 
Halep’te iken Silâhdâr İbrâhim Paşa tarafından korunmuş ve desteklenmiştir. 
Özellikle Dîvân’ının tertibinde İbrâhim Paşa’nın yardım ve gayretleri 
önemlidir. (Bilkan, 1995: 62-65) 

Habeşîzâde Abdürrahîm Bey (Rahîmî), İstanbulludur ve Habeş valisi 
Mustafa Paşa’nın oğludur. Bazı vezirlere dîvân efendisi olduktan sonra 
dîvân-ı sultânî efendileri arasına girmiştir. 1715’de tezkireci-yi evvel, 
1719’de mâliye tezkirecisi, 1723’te ikinci kez tezkireci-yi evvel olmuş, 
1727’de ölmüştür. Üst düzey devlet adamları tarafından kabul gören 
Habeşîzâde, aynı zamanda hoşsohbet bir şâir olup Rahîmî mahlasıyla Dîvân 
tertip etmiştir. (Şeyhî Mehmed Efendi, 1989: 476) 

5. Metnin Muhtevâsı ve Üslûbu: Metnin ortaya çıkış süreci ile ilgili en 
geniş rivâyet, metnin Süleymâniye Kütüphanesi’ndeki nüshasında 
müstensihin yazdığı ön bilgilendirme notunda yer almaktadır. Diğer 
nüshaların rivâyetleri de aynı yönde olmakla birlikte daha sınırlıdır. 

Bu rivâyetlere göre mektuplaşmaya sebep olan ilişkilerin ortaya çıktığı 
ve Nâbî’nin mektup şerhini kaleme aldığı zemin Haleb şehri, zaman ise 
Nâbî’nin 1687-1710 yılları arasındaki Halep dönemi, bilhassa Silâhdâr Vezîr 
İbrâhim Paşa’nın 1705-1706 yılları arasındaki ilk veya 1710-1711 yılları 
arasındaki ikinci Halep valiliği dönemidir. 

Bu mizahî niyetli ve dilli mektuplaşma aslında Silâhdâr İbrâhim Paşa 
ile Nâbî arasında gerçekleşmiş olmakla birlikte, ortaya çıkışını hazırlayan 
sürecin hikâyesinde Paşa’nın dîvân kâtibi Habeşîzâde Abdürrahîm Bey, 
Paşa’nın maiyyetindeki bir gulâm ve Paşa’nın konağında daha sonra 
Nâbî’nin hizmetine verilen Mahmûd da yer almaktadır. 

Haleb’de İbrâhim Paşa konağının müdâvimlerinden olan Nâbî, zamanla 
Paşa’nın konaktaki hizmetkâr gençlerinden birine meyl eder. Bu genç, 
muhtemelen Paşa tarafından Nâbî ile ilgilenmekle görevlendirilmiştir. 
Nâbî’nin bu meyli Paşa’nın kulağına gider. Paşa ve Habeşîzâde, Nâbî ile 
eğlenmek için bir senaryo kurarlar. Deyim yerindeyse, Nâbî ava giderken 
avlanacaktır. Bu plândan sonra, Nâbî konağa her gelişinde gençler 
kafese/perde arkasına geçecek, Kerkük mehteran bölüğünden Mahmûd adlı 
hizmetkâr ortaya çıkacaktır. Metne göre Mahmûd’un Nâbî ile ilgilenmesi 
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Paşa’nın, Mahmûd’un da içinde yer aldığı maiyyetiyle beraber Haleb’den 
ayrılışına kadar devam etmiştir.10 

Şerh metninden anlaşıldığı kadarıyla, Mahmûd, tam anlamıyla bir insan 
azmanı, kara yağız, pehlivan yapılı, bedeninin her yeri aşırı derecede kıllı, 
kirpikleri çengel ormanını andıran, çok kötü kokulu, normal nefes alışında 
bile garip hırıltılar/horultular çıkaran, kötü ahlâklı (ahlâk-ı zemîme ile 
mevsûf) bir hilkat garîbesidir. Bu hâliyle bile Mahmûd kendini Nâbî’nin 
gözde dilberi olarak sunmaktadır. 

Mahmûd, Silâhdâr İbrâhim Paşa ile Habeşîzâde’nin ortak fikri, bir nevi 
muziplikleri, Nâbî’ye bir şakalarıdır ki metinden, muhtemelen Paşa’dan 
aldığı emirle, şaka yollu olarak yaşlı Nâbî’ye sözlü ve fiilî olarak sarkıntılık 
edip onu zor durumda bıraktığı izlenimi oluşmaktadır. Mâil olduğu gulâmın, 
kendi hizmetinden ayrılmasından zaten fazlasıyla müteessir olan Nâbî’nin, 
Mahmûd’un hâl ve hareketlerinden de çok mustarip olduğu anlaşılmaktadır. 

Söz konusu hadisenin yanısıra Nâbî için trajikomik bir durum daha 
gelişmiştir. Silâhdâr İbrâhim Paşa Haleb’den ayrıldıktan sonra Haleb kadısı 
ve tahsildarı Nâbî’nin Mahmûd’dan çektiği ıstırabı yeni vali Abdî Paşa’ya 
bildirmişler; Paşa da muhtemelen yine muzipçe bir düşünceyle, Nâbî’nin 
hizmetine Mahmûd’dan daha beter, gulyabânî sûretli, sararmış pis bıyıklı iki 
hizmetkâr vermiş. Bundan dolayı Nâbî’nin ıstırabı kat kat artmış, Mahmûd’u 
âdeta mumla arar olmuştur. Buna rağmen, metinde Nâbî Mahmûd’u hâlâ bir 
belâ olarak göstermiştir. 
                                                 
10 Günümüzde Urfa’da yaygın olan şifâhî rivayetler, Mahmûd’un Nâbî’nin evinde hizmetçi 
olduğu yönündedir. Bu rivayetler de Nâbî’nin Mahmûd’un karakterinden, hâl ve 
hareketlerinden sıkıntı duyduğunu göstermektedir. 
Mahmûd hakkında aşağıdaki anekdotları bize nakleden ve makalede kullanmamıza izin veren 
kıymetli dostumuz Mehmet Veysi Dörtbudak Beyefendi’ye bilvesile teşekkürlerimizi arz 
ediyoruz. Anekdotlar, Dörtbudak’tan aynen alıntılanmıştır: 
“Bu bilgiler Urfa’da kitapçılık yapan Sami Barlas’la 1984 yılında Yenişehir’deki evinde 
yapılan sohbetten nakledilmiştir: 
Nâbî’nin Halep’te yaşadığı yıllarda Mahmûd adında gabî, nâdân, nezaketten bî-behre bir 
hizmetçisi varmış. Eve gelen misafirlere karşı kötü davranır, nezaketsizliklerde bulunurmuş. 
Nâbî bir gün dayanamamış, ‘Bak Mahmûd, bundan sonra gelen misafirlere, su vereceğin vakit 
önce tasın veya bardağın içine bakarsın, bir şey yoksa öyle verirsin.’ demiş. Aradan günler 
geçmiş. Bir akşam selamlıkta otururken misafirlerden biri su istemiş. Mahmûd suyu getirip 
ikram etmiş, misafir suyu içtikten sonra bardağı alıp içini kontrol etmiş. Bardağı neden suyu 
içmeden önce değil de sonra kontrol ettiğini sorduklarında ‘Bardakta bir kurtçuk vardı; 
beyefendi onu içti mi içmedi mi ona baktım.’ demiş. 
Yine bir gün Nâbî Mahmûd’a eve gelen misafirlerin ayakkabılarını rahat giyebilmeleri için 
evin dışına doğru ters çevirmesini söyler. Bir akşam misafirler gidecekleri vakit, bir de ne 
görsünler, Mahmûd misafirlere kolaylık olsun diye ayakkabıları dışa doğru çevireceğine 
çarıkların içini dışa getirmiş ve ters çevirmiş.” 
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Silâhdâr İbrâhîm Paşa’nın maiyetiyle birlikte Haleb’den ayrılış yolunda 
Habeşîzâde’ye Mahmûd’un dilinden yazdırdığı mektup, Nâbî’ye takılmaya 
onu kızdırmaya ve söyletmeye yönelik, onunla şakalaşma niyetini 
taşımaktadır. Nâbî’nin bu mektuba cevabî şerhi de, aslında Silâhdâr İbrâhim 
Paşa’ya yöneliktir; Paşa’nın niyetini anlayan Nâbî ağır mizahî (hezl ve şetm 
ü kadh boyutunda) bir üslûpla Paşa’ya bir ders vermek istemektedir. Bu 
konuda şöyle bir ihtimali göz önüne almak şerhin amacına ma’tuf 
görünmektedir: Nâbî, Mahmûd’un fizikî ve ahlâkî özellikleriyle alay eder 
görüntüsünün altında, muhtemelen, Paşa’nın fizikî ve ahlâkî zaaflarıyla alay 
etmektedir.11 

Dîvân edebiyatında mizahın genelde taşlama ve sataşma, hicvin de 
saldırma ve sövme sınırlarında örnekler vermiş olduğunu ifade eden Agâh 
Sırrı Levend (1989: 41), gülmece ve yergi edebiyatını amaç ve kapsam 
bakımından “incitmeyen gülmece ve alay”, “mutâyebe ve mülâtafa adı 
altında şakalaşma”, “kaba şaka, sataşma ve taşlama” ve “iğrenç yerme ve 
sövme” şeklinde gruplandırmaktadır. Nâbî, daha çok Mahmûd’un fizikî ve 
ahlâkî yönüne yönelttiği bu alay üslûbunda müstehcenliği aşırıya vardırmış, 
anlatımında mübalağayı guluv derecesine götürmüştür. Nâbî insan dimağının 
dayanamayacağı kadar iğrenç ve insanlık onurunu ayaklar altına alan 
teşbihlerle Mahmûd’u tavsif ve tasvir etmiştir. 

Mahmûd’un mektubuna önce kısa bir cevabî mektup kaleme almış, 
daha sonra da Mahmûd’un ifadelerini tek tek cevaplayarak şerh etmiştir. 
Mahmûd mektubunda kendisini, ayrılık hasreti ve ateşine Nâbî’nin 
dayanamadığı, edâlı, işveli dilber olduğunu ihsas eden, yol boyunca 
karşılaştığı belâlardan Nâbî’nin duâ ve himmetleri ile kurtulduğunu belirten 
cümleler kullanmıştır. Mahmûd’un her cümlesinden sonra, Nâbî onun duygu 
ve düşüncelerini kesinlikle paylaşmadığını gösteren, bunu aksi yönde pek 
çok cümle ile destekleyen bir şerh oluşturmuştur. 

Mahmûd kendisini “dil-berân-ı Kerkük”ten saymakta, “âyîne-misâl 
sîne”, “nâz u şîve”, “gülistân-ı cemâl” ve “ârız-ı tâbnâk” sahibi olduğunu 
ifade etmektedir. Nâbî de onun bedenî özelliklerini tasvirde “habâset-âgîn”, 
“cürûb-iştitâm”, “çehre-yi nâpâk-i gaseyân-engîz”, “kerîhü’l-likâ-yı bed-
sîmâ”, “zebânî-kıyâfet”, “cîfe-yi cism-i bed-bûy”, “bâr-gîr fışkısı”, “eczâ-yı 
beden-i sergîn-âgîn”, “çirk-i vücûd”, “sîne-yi tezek-endûd”, “sîne-yi orman-
nümûn-ı gırbâl-nümâyiş”, “sârbânların çizmesi koncundan beter olan 
burun”, “Sıçan Ovası’nın tarlasından numûne olan çehre”, “Şâhmârân 

                                                 
11 Bu ihtimalin gerçeklik değeri noktasında da Paşa’nın fizikî ve ahlâkî özellikleri ile ilgili 
gerçekçi tarihsel bilgilere ihtiyaç vardır. 
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Kalesi’nin zindanından nişân veren ağız”, “ormanistan-ı rîş ü burût”, 
“çengelistân-ı fonda-müjgân” gibi teşbih ve ifadeler kullanmıştır. 

Nâbî Mahmûd’un hâl ve hareketleri hakkında “ef’âl-i mekrûhe-yi kay-
engîz”, “hâ-yı hınzîrî ile hor hor, gavgâ-yı kilâb-ı lâşe-hor gibi hır hır, 
mîşezârda olan sadâ-yı hârhârân-ı neccârân gibi uyumak”; câmehâbı 
hakkında “köpek yatağı, ayı ini ve kara canavar deliği” gibi benzetmelerle 
anlatmıştır. 

Mahmûd hakkındaki alaycı ve aşağılayıcı ifadelerin yanında, mektubun 
genelinde iğrenç ve müstehcen bir takım ifadeler de yer almaktadır ki, onları 
metin bağlamında Nâbî’den okumak daha uygun olabilir. 

6. Nâbî’de Gulâmcılık İzleri mi? Eserleriyle, yapıp ettikleriyle tarihe 
mâl olmuş kişilerin gerçek şahsiyetleriyle, tarihî süreçten geçerek, çeşitli 
faktörlerle günümüze yansıyan kimlik ve kişilikleri arasında bazı 
farklılıkların olması olağan bir durum olarak kabul edilmektedir. Geçmişten 
günümüze toplumda “gulâmcılık” gibi yerilen, kesinlikle makul ve hoş 
karşılanmayan bir sıfatla Nâbî gibi edîb, âkil, fâzıl ve hikmetli bir şahsın 
adının yan yana getirilip bu sıfatın ona isnâd edilmesi, ithamdan da öte bir 
iftirâ olarak kabul edilme riski taşımaktadır. Böyle bir durum, hoşgörü 
sınırlarının zorlanmasıyla yukarıda mizahın çeşitli boyutlarıyla ilgili şiirleri 
alıntılanan Nâbî’yi sözden fiiliyata geçirmek anlamına da gelmektedir. 
Makalenin konusu mektup şerhinin başında verilen bilgiler “Nâbî’de 
gulâmcılık olabilir mi? Olabilirse de hangi döneminde?” gibi soruları akla 
getirmektedir. 

“Pîrlik” döneminin başlarında yazmış olduğu Hayriyye’de “Ma≠lab-ı 
Läzıme-i ~üsn ü Cemäl” başlığı altındaki 

“Şar≠-ı ädäb ile øıl ≈üsne nigäh 
Olma şehvet na®ariyle güm-räh 
 
Eylemiş ´unú-ı ezel ämäde 
Şehvet içün de ≠arìø-i úäde 
 
Duhterän-ı semen-endäm-ı semìn 
Şerú ile şehvete ämäde zemìn 
... 
Olma älùde-i çirk-i úi´yän 
Ol na®ar-bäz-ı cemäl-i ∆ùbän” (Kaplan, 2008a: 211-212) 

beyitlerinde Nâbî, güzele şehvetle kendini kaybedercesine değil de edepli bir 
şekilde bakmak gerektiğini belirtmiş, Allâh’ın, şehveti normal yoldan teskin 
etmek için kızları yarattığına, bunun dışındaki yolların isyâna bulaşma 
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anlamına geldiğine işâret etmiştir. Bununla birlikte, gerek kendi 
yazdıklarından ve gerekse hakkında yazılanlardan Nâbî’nin, bilhassa “Nâbî-
yi Pîr” olduğu dönemlerde güzel civanlara meyl etmiş olduğunu gösteren 
ipuçlarına rastlanmaktadır. 

Söz konusu mektup şerhi metninde adı geçen Silâhdâr İbrâhim Paşa, 
Habeşîzâde Abdürrahîm Bey ve Nâbî üçlüsünün adları, bu mektuplaşma 
dışında, müşâareye dönüşen bir başka noktada daha kesişmiştir ki 
mektuplaşmanın arka plânındaki olaylarla müşâarenin ortaya çıkmasındaki 
olaylar birbirine çok benzemektedir. Şair ve yazarları himâye eden, sanatı 
destekleyen bir devlet adamı olan Silâhdâr İbrâhim Paşa Halep valisi iken 
onun dîvân kâtibi Habeşîzâde Rahîmî ile Paşa’nın muhitinde bulunan Nâbî 
birlikte bir kıt’a kaleme alırlar. Bu kıt’ada, eserlerinin istinsahı için 
hâlihazırdaki müstensih Yahyâ’nın yerine -ki Yahyâ’yı câhil, beceriksiz ve 
kaba bulurlar- Üsküdarî Çelebi’nin himmet buyurulmasını isterler, zira 
Üsküdarî Çelebi genç, güzel, eli yumuşak ve işe yatkın bir gulâmdır: 

 “Á´af-ı úÁlì-cenäb Vezìr-i Fe◊äõil-meõäb ~üseyn Päşä-zäde Sila≈där 
İbrähìm Päşä Mer≈ùm Mu≈äfı®-ı ~alebü’ş-şehbä Olduøları Eyyämda 
Näbì Efendi Vezìr-i Müşärün ileyh Dìvän Efendisi ~abeşì-zäde Ra≈mì 
Beg İttifäøla Bir Kitäbdär-ı Mevzùn-sìmä Recäsıyla Ta≈rìr İtdükleri 
Na®mdur Ki Ya≈yä Näm Kitäbdär-ı `a≠-äverdeden Şikäyeti 
Muta◊ammındur. 

 ™äúib ü úUrfì vü Näbì vü Ra≈ìmì Rù≈ì 
 İttifäø üzre ricä eylediler Paşadan 
 
 İdüp ä§ärumuzı bir yed-i nerme teslìm 
 Bizi øurtar kerem it da˚da˚a-i Ya≈yä’dan 
 
 Arabì nüs∆aları øalsın anuè destinde 
 Tä úArabla úAcem äsùde ola ˚av˚ädan 
 
 Üsküdärì Çelebì desti münäsib görinür 
 ~i´´edär olsun o da Ÿäõiøa-i maúnädan 
 
 Bizüm ä§är-ı perìşänumuzuè cildi da∆ı 

ÿevø-yäb olsun o gùne yed-i müste§nädan” (Bilkan, 1997: 1131-1132) 

Nâbî ile Habeşîzâde’nin gerçek niyetini anlamakta hiç zorlanmayan 
İbrâhim Paşa, bu isteğe Nâbî Dîvânı’nın bazı yazma nüshalarında da yer alan 
aynı vezin ve kafiyede bir kıt’a ile cevap verip, onların bu sevdâdan 
vazgeçmelerini tavsiye eder; isteklerinin yersiz ve gereksiz olduğunu, yaşı 
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ilerlemiş olan Nâbî-yi pîrin bunun gibi netâmeli işlerle uğraşmasının uygun 
olmadığını ifade eder: 

“Vezìr-i Müşärun ileyh Da∆ı Kendü ™adef-i Æabú-ı Güher-
bärlarından Enämil-i `äme-i Muúciz-kärlariyle İ∆tiräú Buyurduøları 
Ceväb-ı Áb-därdur. 

Yed-i nerm isteyemez ™äúib ü úUrfì bilürem 
Ellerin çekmiş iken da˚da˚a-i dünyädan 
 
Oøuyup anlaruè ä§ärını teŸkìr itmek 
Farøı var mı úacebä rù≈ların i≈yädan 
 
ÿevø-yäb olma˚a ∆¥ähiş bilürem kimdendür 
Üsküdärì gibi bir dilber-i müste§nädan 
 
 
Biz bile Ÿäõiøa-i va´lına näõil degilüz 
Lu≠f idüp färi˚ oluè siz da∆ı bu sevdädan 
 
~a◊ret-i Näbì-i pìr ehl-i ≈aøìøatden iken 
Meyl ider mi ´uvere meş˚ale-i maúnädan 
 
~abeşì-zäde gözetsün úArabì nüs∆aları 
~ükm-i dìvän bizümdür ne çıøar ˚av˚ädan” (Bilkan, 1995: 66) 

Nâbî de, Paşa’nın cevaben yazdığı bu mükemmel kıt’ayı öven, Paşa’nın 
şiirdeki maharetini metheden, bununla beraber hâfız-ı kütübü olan Üsküdarî 
Çelebi’ye Habeşîzâde ile birlikte kalbî alâka beslemekten 
vazgeçmeyeceklerini bildiren cevabî bir kıt’a kaleme alır: 

 “Baúdehu Näbì Efendi da∆ı ä´af-ı müşärün ileyhüè na®m-ı §üreyyä-
ni®ämlarına muøäbil ni§är-ı dürer-i §enä vü duúä itdükleridür. 

~abbeŸä na®m-ı dil-ärä ki sürùr itmişdür 
Bir vezìr ibni vezìr ä´af-ı ´ä≈ib-rädan 
 
Böyle päkìze-su∆an böyle edä-yı rengìn 
™ädır olmaz øatı çoø şäúir-i bì-pervädan 
 
Lüõlü-i tevriye vü gevher-i ìhäm o øadar 
Görmedük çıødu˚ını ~aø bu ki bir deryädan 
 
Kendü em§äli vezìrän arasında yoødur 
Behre bulmış o øadar memleket-i maúnädan 
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İde lu≠f ile nigehbänlı˚ını ≈a◊ret-i ~aø 
`ä≠ır-ı ´äfì øabùl itmedügi daúvädan 
   
Näbìyä gerçi aèa ceŸb-i duúä itmededür 
Æìb-i ∆uløı gerek aúlä vü gerek ednädan 
 
Lìk şimdi budur ümmìd-i muøìmän-ı ~aleb 
İtmeye refú-i `udä säyesini şehbädan 
 
Hele ≈ıf®-ı kütübüè daúvi-i maúhùdından 
Giçmezüz rab≠-ı øulùb itdügümüz sevdädan 
 
Æaleb-i ´ùret olunsa ne úaceb Näbì-i pìr 
İnfikäkı nice mümkin ´uverüè maúnädan” (Bilkan 1997: 1129-1130) 

Bu müşâaredeki Üsküdârî Çelebi ile Yahyâ’nın, mektuplaşmadaki 
gulâm ile Mahmûd’u çağrıştırdığı ortadadır; olay örgüsündeki tek fark, 
Habeşîzâde’nin burada Nâbî ile ortak hareket etmiş olmasıdır. Mektup 
şerhinde anılan, Nâbî’nin meyl etmiş olduğu gulâmın, Paşa’nın hâfız-ı 
kütübü Üsküdârî Çelebi olması bu minvalde düşünülebilecek ihtimâller 
arasındadır. 

18. yüzyılda, verdiği pek çok magazinsel malumat ile dikkat çeken 
Safâyî Tezkiresi’nin, Nâbî’ye dâir vermiş olduğu bazı bilgiler de ilginçtir. 
Tezkire’nin Nâbî bahsinde, onun İstanbul Mercan Çarşısı’nda ortaya çıkan 
bir berber hakkında şu beyti söylediği bildirilmektedir: 

 “O ser-tıräşa gözüm äb-gìne dükkändur 
Kenär-ı dìde firäøıyla sùø-ı Mercändur” (Çapan, 2005: 641) 

Devrinde hezl ve hicivleriyle tanınmış İstanbullu Sükûnî (Ahmed), 
Nâbî’yi de şu şetm ü kadh üslûplu manzûme ile ağır bir şekilde hicv etmiştir: 

 “Mer≈abä ey Näbi-yi çingäne-i äbişt-˚uläm 
Ey rezäletle be-näm u v’ey meŸellet-i≈tişäm 
   
Räfı◊ì-meŸheb øa≠ırcı-meşreb ü øıbtì-reviş 
Fäsıø-ı bì-dìn eräŸil-≠abú u nekbet-irtisäm 
 
Bir vezìre ked-∆udä olmaø neden läyıø idi 
Bir senüè gibi nu∆ùset bì-namäz u bì-´ıyäm 
 
Bulduè ey kem-päye fur´at øa≠ú-ı taúyìnät idüp 
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Ked-∆udälıøda øapu ∆aløından alduè intiøäm 
 
Ked-∆udälıø hem vekil∆arclıø kim itdi hey denì 
Vezn olan çig ba˚lu apışsa bulur mı vezn-i täm 
 
Şöhret-i Pinti ~amìdì ma≈v øıldı ≈issetin 
~abbeŸä kim melúanetde eyledüè ta≈´ìl-i täm 
 
Oldı na´buèla umùr-ı ästäne herc ü merc 
Buldı úazlüèle yine küllì ni®äm u inti®äm 
 
Yanuèa øaldı elüè kiri vü yüzüè øarası 
`alø arasında osurmış gibi olduè lä§-keläm 
 
Bir zamän ardınca calø urduè feläketle hele 
Şähid-i yek-säle-yi devletle olduè i∆tiläm 
 
Ger çi maúzùl olduè ammä päye øa≠ú itdüè köpek 
Päyuè olsuè päy-där u infi´älüè müstedäm” (Çapan, 2005: 283-284) 

Yine Osmânzâde Tâ’ib’in, Nâbî’ye hitâben söylediği şu hezlâmîz kıt’ası 
da, onun ihtiyarlık döneminde kendisine yakışmayan fiil ve hareketlerle 
itibarını iyice düşürmüş olabileceğinin işâreti olması yönünden ilgi çekicidir: 

 “Olmayalı Näbiyä hengäme-gìr-i æıb≠iyän 

Luúbdan øalmış øoca ayıya dönmişsün hemän 

 

Seni oynatmaø diler ∆ayrına ebnä-yı zamän 

N’ola olsa İbni Aydın na˚me ile def-zenän” (Çapan, 2005: 117) 

Bizzat kendi kaleme aldığı kabul edildiği metinlerinden ve hakkında 
yazılanlardan Nâbî’nin ileri yaşlılık dönemi, olgunluk ve ilk yaşlılık 
dönemine nispetle çevresinde vakar ve saygınlığının azaldığı, belki bazı 
hususlarda şuûr ve ihtiyârının elden gittiği dönemdir, sonucu çıkarılabilir. 
Onun bu durumunun belgelenmesi ve yansıtılmasında, sahip olduğu itibarı 
çekemeyen hasımlarının rolü de mutlaka göz önünde bulundurulması 
gereken bir husus olarak kabul edilmelidir. 

7. Tenkitli Metin: Nâbî’ye ait cevabî mektup ve mektup şerhinin, tespit 
edilebilen üç nüshasının karşılaştırılmasıyla bir tenkitli metin 
oluşturulmuştur. Bu nüshaların tenkitli metinde kısaltmaları ve künyeleri 
şöyledir: 
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S: “Mecmû’a”, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, No: 3828, 29b-
35a. 

M: “Mecmû’a”, Ankara Millî Kütüphane, Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi, No: 06 Hk 25/3, 83b-88a. 

K: “Münşe’ât-ı Nâbî”, Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, No: 2174, 
88b-91b. 

Mektup şerhinin metninde, meşrûh mektubun cümleleri ve cümle 
parçaları italik, başlıklar koyu yazılmıştır. 

Mer≈ùm Näbì Efendinüè ceväb üzre şer≈ eyledikleri mektùb ´ùretidür ki 
Ÿikr olınur. ™ùret-i mektùbdur ki Ÿikr olınur 

ÿeyl-i kitäbda ta≈rìr olınan mektùbuè bäúi§i budur ki bundan aødem 
Çorlılı úAlì Paşanuè ket-∆udäsı olan İbrähìm Paşa ~alebe men´ùb 
olduølarında mer≈ùm Näbì Efendi belde-yi mezbùrda gùşe-nişìn ü inziväda 
olma˚ıla paşa-yı müşärun-ileyh ≈a◊retleri Näbì-yi mùmå-ileyhi mu´ä≈ib 
idinüp meclisinden dùr u münfekk itmeyüp evøät-güŸär iderler iken Paşa 
≈a◊retlerinüè kendi ∆ıdmetine ma∆´ù´ üç nefer-i säde-rù ˚ulämları olup 
∆ıdmet iderler iken Näbì-yi derdmend meŸkùr ˚ulämları ne®®äreye alup 
≈üsn-i la≠ìfleri ile ≈a®®-ı nefs ≈ä´ıl eyledigine paşa ≈a◊retleri väøıf olduøda 
dìvän efendisi ve ∆azìne-där ile müşävere idüp bir da∆ı Näbìye bir keder 
≈ä´ıl olacaø bir fiúl vücùda getürüp ol mütekeddir olduøça bize inşirä≈ ≈ä´ıl 
ola diyü bäzär-ı endìşede úa®ìm cüst ü cù eylediklerinde ä∆ıru’l-emr dìvän 
efendisi nu≠øa gelüp efendimüè iŸn-i şerìfi olur ise muräd-ı úaliyyeleri üzre 
tedbìr budur ki Näbì Efendi meclis-i şerìfièüzde olduøça meŸkùr säde-rùlar 
i∆tifä ve bir bed-çihre ve a∆läø-ı Ÿemìme ile mev´ùf kimesneyi ∆ıdmetlerine 
yaøìn buyurılur ise ≈aøøında bundan ziyäde úaŸäb-ı elìm olmaz diyü taørìr-i 
keläm eyledikde paşa ≈a◊retlerinüè ˚äyetile pesendìdesi olup etbäúumuzdan 
ev´äf-ı meŸkùr ile bir nätıräş yoø mıdur diyü ∆azìne-dära ∆ı≠äb u ≠aleb 
eyledikde enderùn-ı mehterändan belde-yi Kerkükde ev´äf-ı cäyu’Ÿ-Ÿikr ile 
mev´ùf Ma≈mùd näm kimesneyi Näbì Efendinüè ∆ıdmetine taúyìn ve maúzùl 
olınca úaŸäba giriftär idüp baúde’l-úazl mezbùr Ma≈mùd lisänından mer≈ùm 
Näbì Efendiye ma≈abbet-näme ta≈rìr ü irsäl ve ceväbın ≠aleb eylediklerinde 
ol da∆ı tamäm şer≈ ve redd-i ceväb eyledikleri mektùb ´ùretidür ki bervech-i 
ätì Ÿikr olınur.12 

                                                 
12 S nüshasındaki bu açıklama kısmı M ve K nüshalarında sırasıyla şu şekillerdedir: 
“EzMünşeõät-ı Näbì 
Saúädetlü ä´af bin ä´af Sila≈-där İbrähìm Paşa ≈a◊retlerinüè Ma≈mùd näm siyäh úArab Näbì 
Efendinüè ∆ıdmetine müläzim ü musalla≠ olup paşa ≈a◊retleri úazl ve Kerküke úazìmetlerinde 
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HäŸä şer≈-i mektùb-ı Näbì ve redd-i ceväb-ı ìnest13 

£ıølet-øarìn ke§äfet-rehìn ∆abä§et-ägìn yaúnì Ma≈mùd-ı Nemrùd-
nümùd-ı bed-äyìnüè ≈u◊ùr-ı melúanet-älùd-ı kerähet-nümùdları ´avbına 
enväú-ı nefrìn ü düşnäm ve aøsäm-ı cürùb-iştitäm iblä˚ından ´oèra ser-
cünbän-ı lä≈avle-gùyän iúläm olınur ki senüè gibi iça˚ası nämında seg-i 
levend-i14 úifrìt-endämuè ∆ıdmet-i §ıølet-nümäsından ve çihre-yi näpäk-i 
˚a§eyän-engìz-i murdärından ∆alä´ oldu˚umuza mesrùr u ∆andän ve defú-i 
mara◊-ı häyil itmiş øadar şädän iken ve senden mu≠laøä ≠arafumuzı ferämùş 
ve bizi ∆ä≠ır-ı cehennem-mi§älüèden i∆räc itmeden ˚ayrı tevaøøuúumuz 
yo˚iken eyyäm-ı müfäraøat bir hefte miødärı15 mürùr itmedin ve zelzele-yi 
müşähede-yi ´ùret-i türş-äverüè henüz bir ∆oşça sükùn bulmadın iltizäm-ı 
mä-läyelzem vechi üzre e§nä-yı ≠arìøda bir mektùb-ı uúcùbe-ni®ämuè gelüp16 
vä´ıl olup çend rùz näyil oldu˚umuz ´afä-yı ∆ä≠ıra yine mùri§-i ˚ubär ve 
müõeddì-yi ekdär olmışdur. Cenäb-ı ~aø ∆¥än-ı ber∆ordärìden bìna´ìb 
eyleye. Ámìn bi≈urmeti øulùbi’l-münkesirìn. `ätimesinde ceväb recäsında17 
oldu˚uè iúläm itdügüèden näşì ≈aväle-kerd-i süfre-yi úibäret olan seg-i 
zebän-dıräz-ı temelluø-nümädan bir päre-yi üstü∆¥än dirì˚ olınmaø tecvìz-
kerde-yi meşreb-i himmet olmama˚ın mektùb-ı øabì≈u’l-üslùbuè ´arf-ı enfäs 
u evøätıla teõessüf-künän tamämen şer≈ ü irsäl olınmışdur. Er◊urùmda mühr-
ken Mosise muøaddemä ta≈rìr olınan mektùb-ı encümen-äşùb na®ìresine sen 
da∆ı näyil olma˚ıla Mosis rütbesine irtiøä egerçi saèa sermäye-yi ifti∆ärdur 
ammä derdmend Mosis gibi bir hünermende senüè gibi nädänı bu derecede 
teşrìk itmegile ol nämurädı älùde-yi neng ü úär itdügümüzden şermsäruz. Fe 
lä≈avle ve läøuvvete illä billäh. 

                                                                                                                   
e§nä-yı rähda Ma≈mùd lisänından dìvän efendisi ~abeşì-zäde tesvìdiyile Näbì Efendiye irsäl 
olınan mektùbdur ki tamäm şer≈ ü beyän birle çerb-nämesidür.” M 
“Seúädetlü ä´af bin ä´af Sila≈-där İbrähìm Päşä ≈a◊retleri välì-yi ≈ı≠≠a-yı ~alebü’ş-şehbä iken 
enderùn a˚alarından Ma≈mùd A˚a näm siyäh úArab Näbì Efendi geldükde ∆ıdmetine meõmùr 
olup çihre-yi bìnùrından Näbì Efendi şikäyet eyledükçe müşärun-ileyh Päşä la≠ìfe-şinäs-ı 
øı´´a-mizäc birle mezbùrı da∆ı ziyäde taslì≠ eyleyüp temäşäsında iken ~alebden maúzùl olup 
Kerküke meõmùr olduølarında e§nä-yı rähda mezbùr úArabuè lisänından dìvän efendisi olan 
~abeşì-zäde müsveddesiyile úalå≠arìøı’l-la≠ìfe Näbì Efendiye irsäl eyledügi mektùbdur ki 
vu´ùlinde mùmå-ileyh Näbì Efendi mektùb-ı mezbùrı tamäm şer≈ u beyän birle çerb-
nämesidür.” K 
13 HäŸä şer≈-i mektùb-ı Näbì ve redd-i ceväb-ı ìnest S: Näbì Efendi M, -K 
14 levend-i MK: -S 
15 miødärı MK: -S 
16 ni®ämuè gelüp MK: -S 
17 ceväb recäsında MK: -S 
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Metn-i mektùb-ı Ma≈mùd-ı maúhùd-ı meşrù≈ budur18 
Saúädetlü ≈aøìøatlü ve bu bendelerine kemäl-mertebe şevø u ma≈abbetlü 

efendim sul≠änum ≈a◊retlerinüè ∆äk-päy-ı saúädetlerine 
~äşä §ümme ≈äşä laf®-ı19 şevø u ma≈abbet ´a≈ìfe-yi úälemde ®uhùr 

ideliden berü senüè gibi bir kerìhü’l-liøä-yı bed-sìmäya kimse ´arf 
itmemişdür. Saèa ma≈abbet itmek degül seni úadävet ≠arìøıyıla da∆ı ∆ä≠ıra 
getürüp telvì§-i ∆ayäl-∆äne itmek20 ∆a≠ädur. 

Şìve-yi dil-berän-ı Kerkükden efzùn daúavät-ı ma≈abbet-nümùn ihdäsından21 
´oèra 

`äk-i cehennem-∆ìz-i22 Kerküke isnäd-ı dil-berän itmekden fa◊la 
∆a≠äber∆a≠ä23 iftirä-yı şìve-yi dil-berän24 iden yäränuè Kerkükde väøıú 
Gürgür Baba didükleri kùh-ı äteşnäk25 zebän-ı øalemin sùzän eyleye. Ámìn. 
˙ùl-i siriştän-ı bed-üslùb-ı Kerküke laf®-ı şìveyi sezä gören yädgär úacabä 
∆ùbän-ı pälùde-beden-i İstanbula ne taúbìr alıøomışdur. Yä laf®-ı şìveyi ∆ıläf-
ı mevøıúında istiúmäl itmegile dìvän-ı ≈aşrde ol laf®-ı näzenìnüè dest-i 
feryädından nice ta∆lì´-i girìbän idebilür. Öyle mev≠ın-ı Ekräd-ı bed-nihäd u 
melúanet-äbäd-ı rekìk-bünyäddan kerb ü keder ü keselden ˚ayrı ≈älet 
nämeõmùl idügine näm-ı nämuväfıøında olan üç käf käfìdür. `u´ù´an nı´f-ı 
evveli ker26 olmaø øa≠úan istimäúına úadem-i ceväza işäret-i väfìdür. 

Áteş-i iftiräøumuz ile mükedder olan ≠abú-ı la≠ìfleri suõäl olınur. 

Hem ≠abú-ı le≠äfetile tav´ìf hem27 senüè gibi zebänì-øıyäfetüè firäøına 
sùzän itmek tenäøu◊ maøùlesi idügi bedìhìdür. Zìrä la≠ìf olan ≠abú evvelä28 
senüè gibi guhräb-ı beyäbänì ma≈abbetine ma≈all olmaz ki ´oèra firäø ik≠i◊ä 
eyleye. Senüè firäøuè dil-berän-ı mevzùn-sìmänuè29 ∆ayälinden leŸìŸter30 

                                                 
18 Metn-i mektùb-ı Ma≈mùd-ı maúhùd-ı meşrù≈ budur S: Metn-i mektùb-ı Ma≈mùd-ı maúhùd 
M, Metn-i mektùb-ı maúhùd K 
19 laf®-ı MK: -S 
20 ∆ayäl-∆äne itmek MK: ∆äne-yi ∆ayäl da∆ı S 
21 ma≈abbet-nümùn ihdäsından SK: nümùn it≈äfından M 
22 cehennem-∆ìz MK: cehennem-nefìr S 
23 fa◊la ∆a≠äber∆a≠ä MK: fa◊la-yı ∆ı≠äb-ı ∆a≠ä S 
24 dil-berän MK: -S 
25 kùh-ı äteşnäk MK: äteş-bär S 
26 nı´f-ı evveli ker K: evveli ker M, evvelki ´ıfr S 
27 tav´ìf hem M: tav´ìfden ´oèra S, tav´ìfden ´oèra hem K 
28 ≠abú evvelä M: ≠abìúat K, evvelä S 
29 sìmänuè SK: peymänuè M 
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maúcùn-ı müleyyen øadar ≠abúa31 näfiú oldı˚ı a´≈äb-ı ≠abäyıú-ı la≠ìfenüè 
mücerrebidür. Cenäb-ı ~aø senüè firäøuè niúmetinden bizi ma≈rùm itmeye. 
Ámìn32. 

Benüm saúädetlü sul≠änum! Keyfiyyet-i ≈älümüzden suõäl olınur ise 

Esta˚firulläh ve etùbu ileyh ki seni ∆ä≠ıra getürüp ≈älüèden suõäl 
eyleyem. Seni ∆ä≠ıra getürmek müõeddì-yi istiúäŸe ve mùcib-i isti˚färdur. 
Cemìú-i vesävis-i fäside vü evhäm-ı mù≈işe seni tefekkürden ehvendür. 
Fara◊ä ∆aber-i ´ı≈≈atuèı ∆aber vireceklerine müteyaøøın33 olsam seni 
zebänuma getürüp ≈älüèden suõäl itmeyecegüm `udäya úıyändur. 

E§nä-yı rähda birøaç gùne beliyyeye dùş olmışiken 

Zädehallähu ve ebøähallähu bu tefevvüh eyledügüè fäl-i bedüè 
úanøarìb34 derece-yi ta≈øìøa vuøùúı el≠äf-ı ∆afiyye-yi İlähìden müstedúädur. 

Duúäèuz berekätıyıla ∆alä´ olduø. 

Eger duúämda teõ§ìr olayıdı menzil-i evvelde bär-gìr fışøısı gibi 
bedenüèi siperde-yi ∆äk ideridüè. Läkin bi≈amdilläh cenäb-ı ~aø bu arä◊ì-yi 
muøaddeseyi cìfe-yi cism-i bed-bùyuèdan ´ıyänet eyledi. 

Evvelä Sürgi ≠a˚ından mürùr e§näsında bir yüksek uçurum yirden atumuzuè 
ayaøları sürçüp düşmege øarìb olmışiken duúäèuz berekätıyıla ∆alä´ olduø35. 

ßähirä cenäb-ı ~aø süvär oldu˚uè derdmend36 ≈ayväna mer≈amet idüp 
her rùz bär-ı37 beden-i näpäküèi çeküp bùy-ı bedüèden müteõeŸŸì olduødan 
´oèra úäøıbet ∆alä´ıla mükäfät muøte◊ä-yı úadl-i Rabbänì iken ol zirvede 
üftäde oldu˚uè taødìrde38 eczä-yı beden-i sergìn-ägìnüè39 ol ≈ayvän-ı 
bìgünähuè dem ü la≈mi ile ä˚uşte40 ve úurùø u aú´äbıyıla ämì∆te olmaø läzım 
gelmegile ˚ıdä-yı kiläb u sibäú oldu˚uè zamända da∆ı ol ≈ayvän-ı bìzebänı 
                                                                                                                   
30 ∆ayälinden leŸìŸter K: vi´älinden leŸìŸ ü ter M, vi´älinden leŸìŸ S 
31 ≠abúa SK: -M 
32 ämìn M: -SK 
33 ∆aber-i ´ı≈≈atuèı ∆aber vireceklerine müteyaøøın K: ∆aber-i küllì vireceklerine bile 
müteyaøøın M, ∆aberüèi vireceklerin bile müteúayyin S 
34 úanøarìb MK: -S 
35 ∆alä´ olduø MK: øurtılduø S 
36 derdmend MS: -K 
37 bär-ı MK: -S 
38 Rabbänì iken ol zirvede üftäde oldu˚uè taødìrde MS: Rabbänìdür ∆alä´ oldu˚uè taødìrce K 
39 ägìnüè MK: äyìnüè S 
40 ä˚uşte MK: -S 
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iki øat úaŸäbdan ´ıyänet-i İlähì ◊ımnında senüè da∆ı cism-i41 ∆abì§üè necät 
buldı˚ı cäy-ı iştibäh degüldür. 

Baúdehu bir nehr-i úa®ìmden úubùr ideriken atumuzuè øolanı gevşek 
bulınma˚ıla eger devrilüp ´uya ˚arø olmamuza bir ramaø øalmışiken himmet-i 
úaliyyeèüz ile `ı◊r yetişüp ∆alä´ olduø. 

Bu faøìrüè himmetinde øuvvet-i imdäd olayıdı ol ma≈alde melekü’l-
mevte imdäd ideridüm. Läkin el-≈amdu lilläh ki väøıú olmamış. Eger ol suya 
˚arø olmaø devletine näyil olayıduè egerçi rùy-ı zemìn çirk-i vücùduèdan 
rehä bulurıdı42 ammä läkin øıyämete degin ol äbuè cenäbeti43 çıømayup 
˚ayrıları da∆ı derece-yi ta≠hìrden säøı≠ oldu˚ından ˚ayrı derùnında bulınan 
mähìlerüè44 gùşı menbaú-ı emrä◊-ı gùnägùn olup baúdezìn ol äbdan saøy 
olınan meŸrùúätı tenävül idenlerüè evlädı cümle bed-çihre vü bed-nümä ve 
mara◊-ı ≈ıkke vü cüŸäma mübtelä olurlarıdı. 

Bir ´a≈räda mızräø oyunı e§näsında bir bed-ba∆t segbän atını ◊ab≠ idemeyüp 
yed-i men≈ùsında olan mızrä˚ı benüm äyìne-mi§äl sìneme øarşu ∆ınzìr gibi ≈aväle 
idüp heläk olmamuza bir ramaø øalmışiken yine duúä-yı ∆ayruèuz ile45 kendüsi zìr ü 
zeber olup biz ∆alä´ olduø. 

úÁøıbet senüè gibi ∆ınzìrüè sebeb-i heläki inşäõalläh46 öyle bir var≠a-yı 
hevlnäk olaca˚ı muøarrerdür. Ammä bolay ki øarìben müjde-yi vuøùúı ile ol 
≠arafda bulınan vücùdlaruè da∆ı na®arları çihre-yi murdäruèdan ∆alä´ ola 
˚älibä ol mızrä˚uè ≈arbesine bir ´ä≈ib-≠abìúatuè eli ≠oøanmaø gerek zìrä 
senüè sìne-yi murdäruèa taúalluø itmege tenezzül itmemişdür. Sen ≠ururiken 
∆ınzìr gibi taúbìri saèa mızräø ≈aväle iden şeh-bäza ı≠läø47 olınma˚a çehär 
meŸhebde me´ä˚ yoødur. `ınzìr laf®ı tamäm boyuèa biçilmiş øaftänuèdur. 
Ol ism-i şäygän saèa ı≠läø olınmadu˚ı ´ùretde bir kimseye şäyän görilmeyüp 
ism müsemmä gibi mu˚laø øalur. Läkin baúde’l-yevm ism-i ∆ınzìrüè saèa 
nisbeti sebebiyile o nämı anlar da∆ı øabùl idecegi ma≈all-i iştibähdur48. Hele 
≠ursun49 ammä naøş-ı ˚arìb bu ki sìne-yi ∆arvär girdäruèı äyìne-mi§äl 
                                                 
41 cism-i S: cän-ı K, -M 
42 rehä bulurıdı S: rehä bulur M, ∆alä´ olurıdı K 
43 cenäbeti MK: ∆abä§eti S 
44 mähìlerüè MS: mähìlerüè ˚ıdäsı olup K 
45 duúä-yı ∆ayrıèuz ile MK: ∆ayr-duúäèuz berekätıyıla S 
46 inşäõalläh MS: -K 
47 ı≠läø MS: ≈aväle K 
48 läkin baúde’l-yevm ism-i ∆ınzìrüè saèa nisbeti sebebiyile o nämı anlar da∆ı øabùl idecegi 
ma≈all-i iştibähdur SK: -M 
49 ≠ursun S: o ≠ursun K, -M 
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mücellä50 diyü äyìnecilik taúbìri ta≈rìr itmişsin. Bu taúbìr51 cemìú-i a´≈äb-ı 
na®aruè mirõät-ı øulùbına väsı≠a-yı inkisär olmışdur. Läkin úacabä senüè 
sìne-yi tezek-endùduèa müşäbih äyìne bulınur mı diyü bäzär-ı endìşede çoø 
cüst ü cù eyledüm. Meymùnlaruè dübürinden ve uyuz bär-gìrlerüè 
ya˚ırından ˚ayrı ∆ä≠ıra gelmedi ammä anlar da∆ı bìmùy olma˚ıla sìne-yi 
orman-nümùn-ı ˚ırbäl-nümäyişüèe muväfıø düşmedi. úÁøıbet kenìf 
sä≈alarında çuøur yirlerde müctemiú olmuş çirk-äb-ı bed-bùy-ı müteúaffinden 
˚ayrı52 müşäbih bulamadum. Ammä ol da∆ı çend rùz teõ§ìr-i äftäb ile øäbil-i 
ta≠hìr yä∆ud ämìziş-i äb53 ile päk54 olup läkin senüè sìne-yi murdär-ı mäder-
zäduè äteş-i dùza∆ ile bile ≠ahäret øabùl itmeyecegin55 mülä≈a®a ol teşbìhe 
da∆ı mäniú olmışdur. Ammä saèa mızräø ≈aväle iden şeh-bäz kendüsi zìr ü 
zeber oldı didügüèe nevúan iútimäd cäyizdür. Zìrä senüè çihre-yi şùm u 
nämübäreküèi56 gören o øadarca ˚al≠än olma˚ıla ∆alä´ oldı˚ına hezär şükrler 
eylesün. 

Läkin bunlardan müşkil bir beläya da∆ı dùş oldum ki sizden ketm itsem de 
bìvefälıø itmiş oluram ta≈rìr itsem ≈icäb iderem. Läkin şar≠-ı ma≈abbet yine ketm 
itmeyüp hezär şerm ü ≈icäb ile ta≈rìr itmekdür. Benüm efendim! Güzeller näm 
menzilde ´abä≈a øarìb57 kendü ∆¥äbgähumda hezär näz u şìve ile mış mış uyuriken 
ruøabäèuzdan biri ´av´a-kärlıø hevesiyile cäme-∆¥äbuma du∆ùl idüp58 gülistän-ı 
cemälümden bùse-çìn59 olup kär-ı maúhùdı mübäşerete dest-dıräz olmışiken yine 
teveccüh-i derùnuèuz berekätıyıla ∆¥äbgähumdan60 bìdär olup mezbùra61 leked-kùb-
ı päy-ı isti˚nä olmışuzdur. 

Bu maøùle efúäl-i mekrùhe-yi øay-engìzüè ketmi ve ifşäsı da∆ı 
birbirinden efzùn melúanet ü ∆abäset oldı˚ı ®ähirdür. Ammä cenäb-ı ~aø 

                                                 
50 mücellä S: -MK 
51 bu taúbìr M: o taúbìr K, -S 
52 ˚ayrı K: -MS 
53 ämìziş-i äb M: ämìziş S, -K 
54 päk S: øäbil-i ta≠hìr M, -K 
55 ≠ahäret øabùl itmeyecegin S: øabùl-i ≠a≈äret itmeyecegin M, øäbil-i ta≠hìr olmayaca˚ın K 
56 şùm u nämübäreküèi M: nämübäreküèi S, şùm u näpäküèi K 
57 øarìb MS: øarşu K 
58 girüp MK: du∆ùl idüp S 
59 bùse-çìn olup MK: bùse alup S 
60 yine teveccüh-i derùnuèuz berekätıyıla ∆¥äbgähumdan S: yine teveccüh-i derùnuèuz 
berekätıyıla ∆¥äbgähumdan ∆¥äbdan M, ∆¥äbumdan K 
61 mezbùra SK: -M 
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mesämiú-i müslimìni bu maøùle taúbìrät-ı fä≈işeden ≈ıf® eyleye n’olayıdı.62 
Cenäb-ı ~aø yalıèız bize degül seni tamäm-ı dünyäya63 bìvefä idüp bir säúat 
muøaddem cän-ı ∆abì§üèi zebäniyän-ı siyäsetgerän-ı dùza∆ıla hem-ä˚ùş ve 
cìfe-yi bed-reng-i bedenüèi zìr-i li≈äf-ı ∆äkde ≠uúme-yi mär u mùş eyleye. Bu 
muúämele-yi çirkìn Güzeller menziline mu´ädif oldu˚ı ordu-yı muúaskerde 
olan64 säyir güzellere nisbetile güzel ammä senüè çihre-yi sergìn-endùduèa 
nisbetile baúde’l-yevm ismi Çirkinler menzili olup şeõämet-i çihre-yi 
murdäruè65 ol menzile da∆ı siräyet ve ta˚yìr-i ism ü şöhret itdügi 
muøarrerdür. Gelelüm66 mış mış uyurken taúbìrine ≈ayfä vü dirì˚ä ki senüè 
bìnì-yi nämevzùn ve dehän-ı künde büyük øälıbına şäyän ola ol taúbìr-i 
näzenìni särbänlaruè çizmesi øoncından bedter olan senüè burnuèuè 
deliklerine ve ´arımsaø häveninden künde bedter olan67 a˚zına ı≠läø itmenüè 
úaynıyıla sehven kenìf sùrä∆ına altun düşürmekden a´lä farøı yoødur68 senüè 
uyuma˚uè tamäm ∆äõ-i ∆ınzìrì69 ile ∆or ∆or belki70 ˚av˚ä-yı kiläb-ı läşe-∆¥är 
gibi ∆ır ∆ır olmaødan ´oèra kime läyıø olur. Mìşezärda71 olan ´adä-yı 
∆är∆ärän-ı neccärän senüè ∆¥äbuèa nisbet ◊ar≠a-yı dil-berän øadar mevzùn 
oldu˚ına senüè bıyıølaruè da∆ı iki şähiddür. Ruøabäèuzdan biri úibäreti 
neúùŸu billähi minŸälik72 bir vechile ha◊m olınur taúbìr degüldür. Behey 
mekrùh u bed-liøä kùh-ı æäfuè úifrìtlerinden ve zindän-ı Süleymänuè 
guhräblarından ve cänn bin cännuè segbänlarından saèa tenezzül idüp meyl 
itmiş bulınur mı ki benì-Ádem ol çihre-yi ˚ırbäl-mi§älüèe meyl eyleye. 
Cäme-∆¥äbum73 taúbìrine da∆ı efsùs u dirì˚74 ki köpek yata˚ı ayı ini ve øara 
cän-äver deligi kimüè içündür. Anlar bile senüè yata˚uèa75 nisbet oldu˚ını 
işitseler baúde’l-yevm ∆äne-bìzär olup ◊arùrì i∆tiyär-ı úuzlet idecekleri emr-i 

                                                 
62 cenäb-ı ~aø mesämiú-i müslimìni bu maøùle taúbìrät-ı fä≈işeden ≈ıf® eyleye n’olaydı MK: 
-S 
63 seni tamäm-ı dünyäya S: dünyäya seni M, cümle dünyäya seni K 
64 ordu-yı muúaskerde olan M: ordu-yı úaskerde olan S, -K 
65 murdäruè SK: murdär-ı mäder-zäduè M 
66 gelelüm SK: -M 
67 senüè burnuèuè deliklerine ve ´arımsaø häveninden künde bedter olan MK: -S 
68 yoødur SK: olmayup M 
69 ∆äõ-i ∆ınzìrì S: ∆äõ-i ∆ınzìr M, ∆¥äb-ı ∆ınzìrì K 
70 belki SK: ∆orlama˚a ve M 
71 mìşezärda S: pìşezärlarda MK 
72 billähi minŸälik MK: billäh S 
73 cäme-∆¥äbum K: cäme-∆¥äbuè MS 
74 u dirì˚ MK: -S 
75 yata˚uèa SK: -M 
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muøarrer ü76 mu≈aøøaødur. Gülistän-ı cemälümden bùse-çìn olmaø 
úibäretinüè da∆ı ≈äline vä-≈ayfä ve vä-veylä! Ormanistän-ı rìş ü burùt ve 
úaynu’l-øa≠rän-ı dìde ve çengelistän-ı fonda-müjgänuè adın gülistän-ı cemäl 
øomanuè daúväcısı yalıèız ben degül cümle a´≈äb-ı su∆an ve ∆ùbän-ı gül-
çihre-yi näzük-beden olma˚ıla bu taúbìrüè ∆ùn-ı nä≈aøøına giren ma∆dùmı 
cenäb-ı ~aøø anlaruè inkisärından ≈ıf® eyleye. Bu taúbìr-i dil-peŸìrüè77 laf® 
u maúnäsından ve teşbìh ü istiúäresinden şermende olmayup irtikäb-ı ta≈rìr 
eyledigi ma≈all-i taúaccüb ü isti˚räbdur. Tecävezallähu úanseyyiõätihi. İki 
düm-i ∆urùs-ı kùh-älùddan bed-nümäyendeter olan øaşlaruè ve Barùt 
Köprisinüè kemerlerinden sa∆t u bed-nümä78 olan bıyıølaruèuè ve ™ıçan 
Ovasınuè tarlasından numùne olan çihreèüè ve Şäh-märän æalúasınuè 
zindänından79 nişän viren a˚zuèuè ol gözi øızarmış mu˚lim-i rù-siyäh úacabä 
neresinden bùse-çìn olmaø gerekdür. Bu ´ıfatlarıla mutta´ıf olan çihre-yi 
murdäruèdan bùse-çìn olma˚ı ser-∆änede necäset yalama˚a meşøı geçmiş 
köpeklerden ˚ayrı irtikäb itmek nämu≈temeldür. Leked-kùb-ı päy-ı isti˚nä 
didügüè ®ähir eşek depmesinüè ı´≠ılä≈ìsi olmaø gerekdür. Ve ´av´a-kärlıø 
hevesiyile kär-ı maú≈ùdı mübäşerete dest-dıräz oldı didügüè nevúan iútimäda 
øarìbdür80 zìrä úälemde ne eşek siken gidiler vardur81. Æäyife-yi çingäne 
eyüleri ve yehùd-ı82 Mı´r timsä≈ı ta´arruf itdüklerine şimdi iútimäd eyledüm. 
Teøä◊ä-yı ˚aleyän-ı şehvetile i≈timäldür bir ∆ar-nihäd u bed-nijäd irtikäb 
itmiş ola. Ammä anı da∆ı úaøl bir vechile tecvìz itmez zìrä ne øadar 
≈ayvänät-ı berrì vü ba≈rì ve ≈ımär-ı ünsì vü va≈şì ve sibäú u behäyim var ise 
cümlesi senüè çihre-yi bìnùruèdan müsta≈sen ve øıyäfetüèden mevzùn 
oldı˚ı cäy-ı øìl ü øäl degüldür. Bir şa∆´uè ne øadar dìk-i şehveti ˚aleyän ve 
tennùr-ı iştihäsı fürùzän83 eylese senüè bürùdet-i sìmä-yı zemherìräneèi 
ta∆ayyül itdügi säúat cereyän-ı şehvetine mäye-yi incimäd belki baúde’l-yevm 
mädde-yi recùliyyetden säøı≠ ve ma≈rùm-ı evläd olaca˚ı mu≈aøøaødur. 

Egerçi bu ta≈rìrätdan äteş-i iştiyäøuèuz her ne øadar germ olursa da84 

Bu ta≈rìrätdan äteş-i ˚a◊abdan ˚ayrı germ yoødur. 

                                                 
76 muøarrer ü M: -SK 
77 taúbìr-i dil-peŸìrüè MK: taúbìrüè S 
78 sa∆t u bed-nümä K: müteúaffin MS 
79 numùne olan çihreèüè ve Şäh-märän æalúasınuè zindänından SK: -M 
80 nevúan iútimäda øarìbdür S: nevúan iútiøäda øarìbdür M, nevúa-mä iútimädı cäyizdür K 
81 úälemde ne eşek siken gidiler vardur MK: -S 
82 yehùd-ı MS: fellä≈-ı K 
83 ve tennùr-ı iştihäsı fürùzän K: ve tennùr-ı şehvet iştihäya feverän M, -S 
84 egerçi bu ta≈rìrätdan äteş-i iştiyäøıèuz her ne øadar germ olursa da SK: -M 
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Yine úärı◊-ı täbnäkümüz ∆ayäl itdükde tesellì bulmaèuz muøarredür.85 

Eger kendüè muútäda mu∆älif maøúad-ı melúùnuè ≠arafından rüõyäda 
´ùret-i bäz-gùn üzre müstaúmel olduè ise hey derdmend senüè ∆ayälüèdür 
yo∆sa bunda dil-berän-ı mevzùn-ı bìşumär var iken şey≠än gibi ≈arìf ü ®arìf 
úälem-i rüõyäda bir ´ùrete teme§§ül itdügi ´ùretde ≈äşä ki senüè gibi øabì≈-
man®arı ta´arruf itmege irtikäb eyleye. Hele İblìs bile ®urafä-yı úälemüè 
∆avf-ı iútirä◊ından bu neng ü úärı øabùl itmek i≈timäli yoødur.86 El-≈amdu 
lilläh senüè çihre-yi mekrùhuèdan87 ∆alä´ oldu˚umuz şükränesi däyire-yi 
ä´afìde olan a≈ibbämuzuè firäøına da∆ı ser-mäye-yi tesellì olmadadur. ßahr-
ı mektùbda olan mühr-i ˚arìbü’r-resm-i úacìbü’l-∆a≠≠uè Kerkük gùristänında 
bulınan seng-i mezär naøşından ve ∆armanlar üzerine ba´ılan ta∆ta resmi ve 
≠am˚äsı88 ve Eflaø ve Bo˚dan øapu ket∆udälarınuè deyn-i temessüklerinde 
olan mührden ve necäsetile älùde olmış pençe-yi kiläbuè zemìn üzre ba´du˚ı 
naøşdan89 ve kilìsä dìvärlarında Ÿimmìlerüè øızıl yumur≠a boyasıyıla 
pençeleri resminden farøı maúlùm degül tamäm içinde olan erøäm u ≈urùf 
çihre-yi bìnùruèuè øälıbına ba´ılmış90 ≠äbaøa’n-naúl bi’n-naúl oldı˚ına 
taúaccüb olınmışdur. Seyr idenler kimi uyuz bär-gìrüè ´a˚rısında olan dä˚dur 
ve kimi Kerkük oduncılarınuè eşeginüè ya˚rıdur ve kimi da∆ı birøaç it 
sikine ve yä∆ud eşek sikine yapışmış arı läşeleridür91 diyü ≈ükm idüp läkin 
úäøıbet bu gönderdügüè mektùb şuhùd-ı zùr ile i§bät olınmış ≈uccet-i 
müzevvere olma˚ıla berìn-i92 varaøada dä˚ teşhìr olınmışdur ve bunuè 
üzerine oldu˚ın93 im◊ä itmişlerdür. Ey mekrùh-ı bed-sirişt! Saèa ne gùne 
bed-duúä ideyüm ki senüè siräyet ü şeõämetüèden näşì itdügüè ∆ıdemät-ı 
§ıølet-ämìzlerüè ≈ikäyesi fa◊ìletlü monlä efendi ve úizzetlü mu≈a´´ıl a˚a 
lisänından saúädetlü ve devletlü mu≈äfı®-ı ~aleb úAbdì Paşa ≈a◊retlerinüè 

                                                 
85 yine úärı◊-ı täbnäkimüz ∆ayäl itdikde tesellì bulmaèuz muøarredür SK: -M 
86 eger kendüè muútäda mu∆älif maøúad-ı melúùnuè ≠arafından rüõyäda ´ùret-i bäz-gùn üzre 
müstaúmel olduè ise hey derdmend senüè ∆ayälüèdür yo∆sa bunda dilberän-ı mevzùn-ı 
bìşumär var iken şey≠än gibi ≈arìf ü ®arìf úälem-i rüõyäda bir ´ùrete teme§§ül itdigi ´ùretde 
≈äşä ki senüè gibi øabì≈-man®arı ta´arruf itmege irtikäb eyleye hele İblìs bile ®urafä-yı 
úälemüè ∆avf-ı iútirä◊ından bu neng ü úärı øabùl itmek i≈timäli yoødur. MK: -S 
87 çihre-yi mekrùhuèdan MS: gibi necis bärän-zededen K 
88 ba´ılan ta∆ta resmi ve ≠am˚äsı K: ba´ılan ta∆taya resm ü ≠am˚ädan M, ta∆ta tam˚ädan S 
89 ve necäsetile älùde olmış pençe-yi kiläbuè zemìn üzre ba´du˚ı naøşdan MK: -S 
90 farøı maúlùm degül tamäm içinde olan erøäm u ≈urùf çihre-yi bìnùruèuè øälıbına ba´ılmış 
SK: -M 
91 ve kimi da∆ı birøaç it sikine ve yä∆ud eşek sikine yapışmış arı läşeleridür K: ve kimi da∆ı 
birøaç at sièeginüè yä∆ud eşek derisinüè yapışmış läşeleridür M, -S 
92 berìn-i K: سپارين M, سپدين S 
93 olınmışdur ve bunuè üzerine oldu˚ın K: olınmışdur ve bunuè üzerine M, oldu˚uè S 
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meclis-i şerìflerinde da∆ı müŸäkere olınma˚ıla senden biè beter iki kibrìtì 
bıyıølu zebänì cehennem øıyäfetli94 ˚ùl-i beyäbänì ´ùretli dìv-peyker şa∆´ 
∆ıdmetümüzde bì´abr u şekìb saèa raøìb olmışlardur. Egerçi köpek murdär 
gitdüè ammä yirüèi boş øoymaduè. Birden beter ikisi ®uhùr eyledi ammä 
anlaruè yanında fìle nisbetile deve ve ∆ınzìre na®arıla ayu øadar nevúan 
insäna yaøìn olmaø i≈timälüè vardur ammä laúnet beher se taúbìri üçüèüze 
da∆ı erzänìdür. Eger úär u ˚ayretüè var ise ol ≠arafda øahruèdan çatlayup 
heläk olursın ve bu ≠arafda olan yeèi úäşıølarumuz da∆ı äteş-i úışøumuza 
ta≈ammül idemeyüp anlar da∆ı øarìben heläk95 olurlar ise üçüèüzden birden 
∆alä´ olmış oluruz. Niúme’l-ma≠lùb ve niúme’l-meõmùl ve niúme’l-mesõùl96. 
Bäøì bir gün muøaddem ser-nigùn-ı dergeh-i Yezdän bäd biRabbi’l-úibäd97. 
Mine’l-faøìr Yùsuf Näbì.98 

Sonuç 

Görüldüğü gibi şerh, sadece metni anlama, anlatma ve yorumlama 
niyetiyle yapılmaz; bir metinden hareketle, iç dökme, duygu ve düşünceleri 
açma aracı olarak da kabul edilebilir. Nâbî’nin bu şeklî şerhle amacı, sadece 
İbrâhim Paşa’ya şaka yollu, mizahî ve hezlâmîz bir üslûpla mesajını iletmek; 
duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak şerh etmektir. Nâbî bunu yaparken 
sanatkârâne nesir üslûbunu kullanmıştır; öyle ki, meşrûh metnin değil de bu 
şerh metninin bazı yerleri şerh edilmeye muhtaçtır. Sonuçta bu mektup şerhi 
“duygu ve düşüncelerin şerhi” şeklinde tavsif ve tasnif edilebilir. 

Nâbî’nin, bazıları gulâmcılık izleri de taşıyan mizahî sohbetlerini ve 
yazışmalarını erkek mahfillerinde dostları arasında yaptığı anlaşılmaktadır. 
Dîvân edebiyatındaki manzum ve mensur mizahî metinlerin ilmî usûllerle 
ortaya çıkarılması, tarihsel gelişimi içinde Osmanlı sosyal hayatı ve 
toplumsal şuuraltının bu özel ve hassas alanlarının sağlıklı bir şekilde 
incelenebilmesi için elzem görünmektedir. 

   

 

 

 

                                                 
94 cehennem øıyäfetli MK: ´ıfatlı S 
95 heläk MS: sùzän-ı belä K 
96 niúme’l-ma≠lùb ve niúme’l-meõmùl ve niúme’l-mesõùl K: -MS 
97 biRabbi’l-úibäd K: fehuve’l-muräd M, -S 
98 mine’l-faøìr Yùsuf Näbì S: -MK 
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