CEı.AU'NIN w-İ' ALEM ADLI MESNEvlsi, .' .,'

eleili'nin hayatı hakkında yaptığımız araştırmalarda hayatı hakkında bir
bilgiye ulaşamaciık. Sadece Arif Hikmet ve Şefkat tezkiresinde geçen iki
çağdaş Celeili'ye rastlaciık. ı

C

Sadettin Nüzhet Ergun, "'Türk Şairleri" adlı eserinde Celeili hakkında Arif
Hikmet Tezkiresi'ndeki bu bilgileri aynen aktarmış "e başka bir bilgi vermemiştir.:
Celeili' nin tezkirelere geçmemesi ya da kısa bilgilerle yetinilmesi, onun pek
de tanınmamış, bilinmeyen veya kendini fazla gösterememiş şair olduğu izlenimini
uyandlnyor,
Celeili, mesnevide kendinden ....e zamanından fazlasıyla anlatmadığı için
eserden de kendisi hakkında aydınlatıcı bilgi çıkaramadık, Mir-i Alem
mesnevisinden çıkardığımız kadanyla, bir dergaha mensub olduğu ve Ekrem isimli
• Aıatürk Üniversitesi Türkiyat Araştmnalan Enstitüsü Türk Dili Uzmanı
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ArifHikmet ve Şelkat tezkiresinde iki Celiıli hakkındaki bilgi şöyledir:
CeHlIi: (ö,1233 i 1717-18)
Adı Ebubekir Celaleddin' dir, Abdullah Efendiziıde diye tanınır. Anadolu'da kadılık
vaptı. Halep muvaldatı iken ölen Süle\man Molla'nın büyük kardeşidir. Divan tertip etti.
Celali:
Buhara'da mahdwn Celiıl diye tanınan bir şairdir. 1234 i 1818-19 yılında hayatta olan
genç şairdir. Mir Haydar'ın ıalebelerindendir. (Tezkirelere Göre İsirnler Sözıüğü,
(Komisyon), Ankara 1988, s.85)
A~T1ca, İsmail Halda Uzunçarşılı'mn hazırlamış olduğu 'Osmanlı Devleti'nin Saray
Teşkilatı' adlı eserinde Mir-i Alem bahsi anlatılırken dipnotıa şu cümle geçmektedir:
",\1ir-i Alem Celdl Ağaya hüküm ki" bu cümleyle Celiıl Ağanın verdiği hüküm
anlatılmaktadır. Hükmün ıarilıi ise 979 Zilkade (I 572 M) (ısmail Halda Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı--, Türk Tarih Kurunıu Yayınlan, Ankara, 1945)
Tezkirelerde geçen iki Celiıli ile Uzunçarşılı'nın bahsettıği Mir-i Alem Celal Ağa
arasında lam iki asırlık bir zaman Iaı-kı bulunmaı...tadır. Eserin kime ait olduğu ve
yazıldığı zamanı bilmediğimizden bu üç Celiıli'yi burada bahsetmeyi uygun gördük.
Sadettin Nüzl1et Ergun, Türk

Şairleri,

C.2, s.946
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bir kişi ile aralanrun bozuk olduğu bilgisi göz önüne alarak Celiili'nin Mir-i Alem
olabileceği tahminini yürütmekteyiz. Çünkü Mir-i Alem' lerin görevleri çok
3
kapsamlı ve en önemlisi atama ve kanun hilaftannda söz sahibi olan kişilerdir.
Bunun için de birçok kişi ile arası bozuk olabilir veya bu tür kararlanru bazılanru
rahatsız etmiş olabilir. Kendi görüşümüzce Celiiırnin verdiği bir hükme ya da
onun herhangi bir sözüne Ekrem ağır bir dille eleştinniş: Celiili'nin deyimi ile iftira
atmıştır. Bu eserin yazılış sebebi de bu iftiraya bir cevaptır.
Mir-i Alem: Osmanlı Devleti· nde mehteran-ı tabı ü alem denilen saltanat
sancaklan ile mehterhane takımıru ihtiva eden bölüklerin başamiridir. Sefer
zamarunda sancaklann önünde yürür ve ak alem denilen sancağı taşırdı. Vazifeye
tayinleri dolayısıyle vezirlere, beğlerbeğlerine ve sanC\'ak beğlerine padişah
tarafından verilen sancak ve tuğlar da büyük de\'let ricaliyle ve elçilerle
mülakatlannda mir-i alem huzurda bulunurdu.Kendisi özengi ağalanndandı. Alay
günlerinde padişahlann bindiği atın dizginini tutmak da bunlann \·azifesiydi. Terfi
ederlerse sancak beği olmalan kanundu. Lakin defaten vezir olanlan da \·ardır.
Mir-i alem de 1832'de ilga olunarak vazifeleri imrahor'a deHolunmuŞtur.~ Celiili.
yazdığı bu eserle Mir-i alem olan (Elc.rem ya da Nureninziide) kişiyi bulunduğu
makam ve kişiliğini göz önüne alarak eleştirilerini dile getinniştir.
Hafif bahrinin 'fei/dtun mefdi/uJl felliin" kalıbıyla yazılan eser zamanının
güzel hiciv örneklerinden biridir. Eser hakkında da şairi gibi kaynaklarda hiçbir
bilgi ya da bulguya rastlayamadık. Agah Sım Levend yazmalan arasında tesadüfi
olarak bulduğumuzs bu eser, döncminin polcmik yapısını ortaya sergilernesi
bakımından ilginç bulduğumuz için tanıtmayı uygun gördük.
Eserde vezin hatalannın olması. Cclaırnin şairlik yönünün güçlü olmadığını
açıkça göstennektedir. Aynca eserin yanlış amacının da cevap mahiyetinde olması
dolayısıyle sanatsal yönüne ağırlık vcrilmemiş ya da verilememiştir.
Eserde müstensih hatası oldukça fazladır. Bazı beyitler bilerek ya da
bilmeyerek boş bırakılmıştır. Tahminimizce müstensih bu eseri istinsah ettiği
nüshada okuyamadığı yerleri boş bırakmıştır. Bu eksik beyitler. eserin tam olarak
anlaşılmasını zorlaştınnaktadır. Eserin ikinci bir nüshasını bulamadığımız için bu
eksik beyideri olduğu gibi aktardık.
Eser konu itibariyle bir idade-i ce\·aptır. Celiili kendisi hakkında çıkartılan
söylentilere ve bu söylentileri çıkaranlara karşı kendini sa\unmasıdır.
Yine ey dil cevaba ol hazır
Ehl-i i:i~a Buda durur nazır (I)

3
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Uzunçarşılı, a.g.e. s.388
Midhat Sertogıu. Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Kitabevi. İstanbuL. 1986, s.226
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi. Se\1'min ÖZege Kitaplığı. ASL No:222
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Celiili. eserinde gösterdiği kişiliğinde, eserin başında zikrettiği Ekrem ve
Nurettin-ziide'ye fazla kınlmış olacak ki onlara karşı ifadesini oldukça
ağırlaştırmış, argo kelime ve darb-ı mesellerle içindeki kini hiç saklanıadan, olduğu
gibi ortaya sergilemiştir.
Celiili girişte tarihten Hz. İbrahim, Musa ve Hz. Muhammed'in başına gelen
olaylan hatırlatarak kendisinin haklılığına ve bur kuru iftiraya uğradığına zemin
hazırlamıştır. Daha sonra kendisine iftira atan kişileri darb-ı mesellerle kişiliklerini
ortaya koymaya çalışmıştır.

Hecldür hec1-i ballp münkir iden
Kibrdür ehl-i 'ilmi müdbir iden (20)
Şair

kendisinin hor görülmesinin sebebini de

şöyle açıklıyor:

Şer'de ~şşaii
Sü-ı ~an

olmaya müsbet
itmege verir zillet (52)

Celiili kendisinin müsbet kararlanndan dolayı bazılanmn kendisini
ve kendi menfaatine dokunduğu için böyle bir iftira atmışlardır.
Eserde Celiili iftiramn mahiyeti hakkında detaylı bilgi aktarmamıştır.
Şair atıfta bulunduğu kişilere ··eşek. katir. zen. cahiL. zındık. iblis" gibi ağır
sıfatlarla eleştirmiş ve onlara karşı gurur kıncı ifadeler kullanmıştır. Eserin
sonunda bu kişileri Allah'a havale ederek irfan sahibinin bu tür olaylarla
çekemediğini

aldatılamayacağım saYıımnuştur.
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MESNEVİ-İ MİR-İ 'ALEM

Vezlr-i 'Azama Müftı-yi Ekreme ve Nürettin-zade'ye i'ıiraz ve
cevabıdur ki ıikrolunur.

Feıliitiin Mef3ıliin [eıliin

Hi/iitlin

f3 'lün

1. Yine ey dil cevaba ol Qa~ır
Ehl-i ~~a ljuda durur nazır
2. Ger gerekir idi su "al-i ~od
Yed-İ beyza bıunda bod mevcüd
3. S$"-i Fir"a"n itmesin seni zar
Eyle ~u"biin-ı şi"rini izhar
4. Olmasayduii fa"al-ber-~ürdar
Taş atar mıyıdı sana her b'ar
5. Ijalet-i dehr özge I)aletdür
Giih şadi "ü gm melaletdür
5. Geh biri gM] bin ğalibdür
ikisi birbirine mücibdür
6. Ehl-i hikmet bu halete cazim
Şad u gam birbirine müstelzim
7. Ya "ni

Nemrüdı

eylesem teslim

Aiilanılmaz makam-ı İbrahim

8. Lücc-i Fir"ama düşmese Müsa
Olmazidi "asası ejderha
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9. Ger Ebu Cehl olmasa mürted
Zahir olmazdı mu'ciz-i A.l;ımed
10. Evliya god belaya ha~ırdur
Lu~f-ı J:I~ mübtelaya na?ırdur
11. J:Ia~ret-i

Bayezıd-i Bestamı

Anılurken gulu~ıla namı

12. ~Idılar yedi defa ~ard-ı bilad
Dad a!ınıaI9ann elinden dad
13. Yine Molla Celal-i Rümı hem
Ta 'n-ı etrakden olup pür-gam
14. Salikün biri eylemiş naçar
Bir 'azıZ-i cihandan istifsar
15. Evliyanun meratibin

~adrin

Derecatın zegayınn şadnn

16. Demiş ol nüktedan serverdür
Münkiri ~an~ısının ek~erdür
17. Sicn-i mü 'min durur fena dünya
Ehl-i J:I~a zebanıdur a'da
18. Şol zaman bulur ehl-i dil tev~
~ıa inkar biri nice zın~
19. Müşkil olur bir iki bed-slret
DahI ide ehl-i J:I~a bı- 'illet
20. Hecldür hecl-i ba~ı münlcir iden
Kibrdür ehl-i 'ilmi müdbir iden
21. Cahil apvale olımaz vajpf
'Arifün ~a1ini bilür 'arif
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22, Cem' olup ba'z-ı münkir-i bı-had
Kimisi müsnid ü kimi müsned
23 Bize dabi ra 'arni itmişler
Cümle semt-i ç1alale gitmişler

24 Nükte-perdaz :?:ann-ı gı~h:tde
Lık iblıs gibi gaybetde
25, Cin gibi kendüler nihan olmış
Bab~-ı rıynerleri

'ayan

olmış

26, Eylemişler bir iki na-hem-\'ar
Yine kendü müfekkirin i?har

27. Niçe bUIltanlar eyleyüp is'ad
Sebt idüp gah raf:?: gah ilhad
28. Biz de bu meclise l]itab ideIHm
Ana bi'l-gaybile "itab idelüm
29 Alan alsun söz ortanun şah um
Ai]~ ider hişşesıni bed-I}'ahum
~aşagu ~alaıum

30.

ele ey yarin
Kocunur yagırı olan ~aY\'an

31.

Bab-ı

32.

Balır

sultan ki ka"r-ı deryadur
... Ka"be-İ mu'alladur 5
u beni megesle

zelır olmaz

Bİr !ıatayile kişi ~alır olmaz

33. Tevbe ise zünilba refi"dür!

6 Bu mısra ~'azınada eksik \'azllrnIŞ.
İkinci mısrası \'azılmamış,
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34

ger bı-din
.....oldugu günde olur emm 8

35. Kimyadur ekiibirün na~an
Dür iderler nigah ile mederi
36. Çün kemal ehl ir;at' ide paye
Ola ~ann-ı ijudaya hem-saye
37. Niçe yıllar musa-!ıabetde ola
Rüz u şeb ~Ill-I afiyetde ola
38.

~urb-ı sul!an ta~arrüb-i l;:la~dur
Ana iren veliy-yi mut!a~düf

39. Ana dabl itmek isteyen bardur
Ne [e]şekk ol ki bardan a~ardur
40. .
ma~lıar-ı velayetdür
.......... ü fi'li ~amü keriimetdür'
41. il!if:i.t eylemezler alsa ~alem
Anı vaz' itmeyince mrr-i 'alem
42. Yogusa bir kişide isti'dad
Şahile olmaz arasında vedad
43. Bu !a'amıi karin-İ sUl!iina
...........01 na-şifa-yı küfriina lo
44. Na~ar-ı şahda bulur mı sevad
Olmayan !lyneıinde islİ'dad
45. Şahlar hem rikabına !aş atar
Kime ~olqnur anlamaz ol bar

8

i. ve 2. mısranın başlan yazılmaınış.

1. ve 2. ınısranın başları yazılmamış.
ı I, Bu mısradaki ilk kelime müstensih taralindan yazılmamış.

9
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46. Kendü rayında anlarulı .......
...... ...küstab ider mi islifta ıı
47. Eyleyen kendü nefsini tekml1
Padişabi ~ılur mı hiç ......... ı~
48. Ola bir ~am eşiginde 'ubeyd
Anı fehm itmemedür emr-i ba 'id
49. Bir ~ara cahil ebter-i mürdar
Fehm ide görmedin anun nesi var
50. Şükr-i inşaf bir ganimetdür
Rafi u ilhiid küfr-i ni 'metdür
51. Gine haşa ki dille nati' ola
Bii huşüş emr gayr-ı va~i' ola
52. Şer"de ~aşşalı olmaya mü~be(
Sü-i ?iin itmege verir ıiııet
53.

Şüphe yo~dur

buna ki

ii~im

olur

Har-. deccal gibi Dadim olur
54. Ası-ı Dık ehli bil l]ata itmez
Kafire mü'min iftira itmez
55. Mü 'mine go<!
Ehl-i mü 'min

tıata

dimek kafir
şalahdur ?ahir

56. Sü-i ?andan iba ider mü 'min
Tutmaz o~udugını o mu~sin
57. Budur al:]lak-ı bed ha~il.cat hal
'Ülema ~avmi ola mayil-j mal
ı. mısranın sonu ile 2. nusranın başı yazılmamış.
ı 2 Bu nusradaki son kelime ml1stCllsih tarafından yazılmamış.

1i
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58. Müblikit ebline Şllat-I kerim
Şir-i şeker görine mal-ı b~
59. f::Iile-i şer'e v~f ola ~va'
Zalerne ~vline uya fetva'
60. Vai~ ü şeyb ~pu ~pu geze
Bize miskinler içre ola meze
61. Uizım iken

musala!ıat-i i~

f::Ia~a şartıla

eyleye igva

62. Ey mu~llid-i müriiy vü ~arr3.r
Ehl-i 'irlanı eyleme inkar
63. Ne l)ulüşun ne bad var il)laşun
Mülk-i ~balinedür eşbaşuii
64. f::Iile vü l)ud'adur işün mu~l~
Sende başa ki ......ola mu~bbet H~
65. V~f oldun mı tıurüfi nedür
Muş~afuıl cevber-i tıurüfı nedür
66. Nürdur ismi vü

~Ilatı

anun
anun

Müfredatı mürekkebatı

67. Şüphe y~ oldu;unda şe)1iini
~~ idenler tıurüf-ı ~uriiDi
68. Böyle mi oldı ra;bet-i ~uriin
Be ~ yüzli la'neri şe)1in
69. Ki.....aiia mensüb olan olur zm~
Nür-ı Kurana bu mıdur taşd~
70.

f:lamduliııab 'a~idemüzdür

Harf-i

~uriina olmuş

7

~

-'

büb
[ol] mensüb

71. Sen ki mensübsun bu dünyaya
Olmadun dalJi sırr-ı esmaya
72. Rüz-ı ma~şerde cem' ola insan
Nameler namesi ola ferman
73. Gele yevmi 'H)i~ab faşl u beyan
U
~ '..-ıı .,.F ~J".
ola ayan
74. Kendüzin mü'min anlayan kaşır
Göre dünya-peresı bir kafır
75. Sen niçe anlamışsm ey bed-hii
Sırr-ı ~a 'al nedür ya sırr-ı hü
76. 'İIm bünyadıdurfürü"-ı a'mal
Bl-amel ki her 'ilm ?ılal-i ~ayal
77. Sana bu sım açmamış üsıad
'Amel ü kaviün oldı bi-bünyad
78. 'İIm-i ?abir-i 'amelden a~demdür
'İlmilf' her 'amel müsellemdür
79. 'Amele 'ilm üıcib ü lazım
İkisi birbir ine müsıelzim
80. Köre benzer mukallid imanı
Dikile birbirine damanı
81. Yüzini yur \'ui:ü'yıla a9ma~
Gaslile biç olur mı ~ara !aş aif
82. Bunça ıa'aı lf-ı1ursen ey gammaz
Ne dürür anladun mı sırr-) namaz
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Yel'mi teble's-serdir, 'gizlilerin (ortaya dökiilüp) yoklanacağı gün', KK Tank. 9
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83. Kişi malıbübın anda bu~dur
Ya'ni mihriic-ı mü'min olm~dur
84. M~W ola~vmı ııa:şeyden
14
Ala ~işşe ..,rJ ~'J
den
85. Tür-ı Sina H~uii 'inayetidür
Rafi'ii vü yezıd-i la'netidür
86. Surl}- ser dir filana ol 'amı
Kendünüii surl}- ser iken namı
87. Gah mül1)iddür imiş gah ış~
Çeşm-i ~uffaşa

ibtiladur ış~

88. Iş~ olmamışuz ijuda 'alim
Bize bu~tanlar itmiş ol ~Iim
89.01dı

senden bu iftira siidrr
Bize ış~ olalum sen ol kafrr

90. Iş~ olm~ yeg olmadan eşek
ijardur ebter durur müriiyi ne
91. Giden

işitdi

şek

ola yuf borusm

Al]ınnda vire anun şorusın

92. Cünbiş-i merd l]alJs.a rüşendür
Söyleyen zlr-i perdeden zendür
93. Erkek isen Celali ~ıl i~har
Katıbe zenler ~uhür ider naçar
94. Fa~-i 'alem buyurmuş 'ale't-i~I~15
Şfıret-i kesretü'l-vir-~-ınifaı.c

ı 4 re :vel-i rabbi, . Rabbimi gördüm'

15 Bu mısrada vezin bozukluğu vardır.
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95. Er odur kim ola ğaraidan pak
Ketm ider 9a~ı şirret-i etrak
96. Er olanlar ere olur başa baş
~anlar eyler il~ifii.t-I savaş
97. Ben ki bir müstemend den'ışüm
Gonçe-veş ~3.r-1 gamla dil-nşüm

98. İ'ti~adum budur ki 'abid olam
Sünni vü müslim ü muvalıhid olam
99. Her kişiye su"al-i "aciddür
Bah~-i şer" i de] cidal ffisiddür
100

olanlar eylesün tal0r
..................... t'ylesün tahrir'~
eyler ~aşma 17

101

Faşl olunmaı busümeı-i şer"ii

102. Merd ba"dt'"s-su"al-i "alim olur
Sü-i zanla her kişi a~im olur
103 ijaybet-i nas emr-i

mt'üdhişdür

İftira ~od ha~a-yı ffihişdür

i 04. Bu dürür mücib "azab·ı dim
Sıfat-I ~atl-i nefs eft'kk-i azım
i 05. Bu maküle su "al edt'n şaha
Tayaf idt'n afitabla maha

106.

Tiiı

ile ~aıuyup başı kelini
Kesmelidür t'lini YÜ dilini

I. ve 2. Mısranın baş tarali yazılmamış.
ı- 1. Mısranın baş tarali yazılmamış.
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107.

Pa,:ljş3h:>

Seyf-i

ola güabı aııun
gerek cevabı anun

~ati·

108. Mülk ~urmaz 'adalet
Söz ~utulmaz siyaset

olmayıca~
olmayıca~

109. Diiile pendüm Celali agah ol
Nevger-i ehl-i 'ış~ hem-~ ol
110. Menzile 'azm it eyleme aram
Zarar ir görmesin sana ded ram
II ı. İsm-i a'zam olursa fevi: ü necat
Ne gezend ürgörür sege tıaşerat
112. Niçe cürmün niçe güh3lıun var
Şub~ile şam süz-i ahmi var
113.

Şehre gelmiş yetür niçe J.ıar-var
Hele ta~mile bir niçe J.ıar-var

114.

Yoğiken bu yüke ta!ıammülümüz
Bize virdi gına tevekkülümüz

115. Ijara muhtac iken hele bu kez
I;{amdulillah ki ~ardan it işİmüz
116. Gelüiiüz

~ı~ile

Ij.al~ ~amdile

117. Vire

in~af anlaraBari

MaJ.ıv

118.

du'a idelüm
sena idelüm

ola

Şey~anet

Ehl-i dil

şirreyet1e

inkan

zayil ola c3lıilden
erazilden

~urtııla

119. Sözleri ~~ ise müsab olalar
İki 'alemde kam-yab olalar
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120. İftiı:a ise olalar magbün
Rüz u m~şer ola ebed mel"Üll
ı 2 ı. Bu muriida icabet ola ~arin
Ehl-i inşaf olan disün amın
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