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BİRİ MEVLEVİ BİRİ MEHTERANDAN İKİ ŞAİRE GöRE MA~SA 

Müjgan CUNBUR 

Şehir tarihlerimizin yazılışında eski seyahatnarnelerin gijvenilir 
kaynaklardan olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi de birçok 
şehriniizin kültürel ve sosyal tarihi için önemli bilgi kaynağı sayıldığı gibi, Manisa 
ile de önemli bilgileri içermelçte_, şehir tarihlerimiz yazılırken Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi 'nden yararlanılrnaktadır. Nitekim tarihçilerimiz tarafından Evliya 
Çelebi'nin Manisa'ya ait · verdiği bilgileı:i.n . değerlendirilmesi de yapılınıştır. 1 

Osmanlı şehir tarihleri için ikilı.ci bir kaynak da Katip Çelebi'nin Cihannüma'sıd1r. 
Çağatay Uluçay gibi değerli bir tarihçinin Manis~ tarihiyle ilgili eserleri de bu güzel 
şebriii geçmişini aydınlatmıştır. ŞehzadeJeı:ln Saııcakbeyliği yaptıkları şehiiler 
Osmanlı genel tarihlerinde yer aldığı gibi ayrıca edebiyatımıza, özellikle şiicimize 
de bazı özellik ve güzellikleriyle ilha.m kaynağı olmuşlardır. 

Divan şairleriinizin hayat hikayelerini ·anlatan Tezkiretü;ş-Şuaralarda şairin 
doğduğÜ -yerin övülmesi bir gelenek halini almış~r_2 Manisa da bu şehirler 
arasındadır . . 

AŞık Çelebi Manisa şehrini Tezki.resinin bir maddesinde "Diyar-ı Adn-asa · · 
şöhret-şiar-ı Magnisa" yani cennet gibi bir ülke diye ün kazanan Manisa, · Manisalı · 
Derfuıi maddesinde de "Ab u heyası ile behişt-asa olan Magnisa'dandur" yani suyu 
ve havasıyla cennet gibi olan Manisa'dandır" diye sıfatlandırmıştır. Salim Efendi de . 
Tezkire 'sinin bir yerinde "şehr-i ~1-güşa" yani gönül- açan, gönüllere açıklık, 

ferahlık -veren şehir demiş (45a), Manisalı Mevlevi şair Birri'yi anlattığı bir 
maddenin başında şu uzuiı· öVıneyi yapmıştır: "Mi yan-ı gülistan-ı letafetde manend-i 
şakayıku'n-nu'man olup hadika-yı derfuı-i sükkan-ı safli-meşhilnu nurı arsa-i nebat-ı 
m~tanet u seMtları giyah-ı züfli-yı vefli ile her dem bahar ve karanfiilzar-ı kemalleri 
nasillı-ı şecaate mekan olan diyar-ı beliiŞt-~a şehr-i Mağnisa" demiştir. Günümüz 
Türkçe'sine göre bu oldukça ağır tamlamalarla dolu ibareyi açıklayacak olursak, 
devrinin büyük din adanılarından. biri olan Salim Efendinin Manisa'yı cennete 
benzeterek şöyle övdüğü görülür: Latiflik yani güzellik gÜl bahçesinin ortasında 
gelincik çiçeği gibi ve orada yaşayanların safa ile doldurulmuş içieri cennet bahçesi 
nuru gibi aydınlık olup, metanet ve sebat bitkilerinin arsası, vefa ile doymuş otları 
ile her dem bıiliarı yaşıyor, olgunluklarının karanfil bahçesi yiğitlik öğütçüsüne 
mekan olmuş, cennet g.ibi ülke yani Manisa şehri. 

· Tezk.irderde bir kısım şairterin Manisa'da doğup yetiştiklerini görüyoruz. 
Yalnız Aşık Çelebi 'nin Meşairü 'ş-Şu 'ara 'sında 16. Yüzyılda Cami '1, Sami 'i, 
Kani'i, Sena'i, musikişinas-şair Derfuıl,-Şevkl, Sun'!, Tali'i ve Şeyda adlı şairlerin 

1 Prof. Dr. Feridun M. Emecen, "Evliya Çelebi'nin Manisa'ya.Dair Verdiği Bilgilerin 
Değeri" Türklük Araştırmaları Dergisi ,Sayı: 4, 1989, s.215-223. 
2 Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Tezkirelere Göre Şehir Tavsitleri ve Bunun Kültür 
Tarihimizdeki Yeri", Fırat Üniversitesi_!. Tarih Sempozyumu, _I7-19 Ekim 1993, Elazığ, 20 s. 

33 



Manisa'da doğup oradan yetiştilderi yazılıdır. Akhisarlı Ferruhl'yi de bunlara 
ekleyebiliriz. 

Manisa Anadolu'da şeh.zadelerin sancak beyliği yaptıklan başlıca kültür 
merkezlerinden biridir. Şehzadelerinin yanında Manisa'ya gelen, şebzadeİerin 
nedimleri olarak meclisine katılan şairler de vardır. Yine Aşık Çelebi Tezkiresinde 
Şebzade Korkurl'un sancakbeyliğinde Deli Birader diye meşhur Gazali Bey'in, 
Şehzade Mahmud'un sancakbeyliğinde Onbeşinci yüzyılın tanınmış divan şairi 
Necati Bey'in, Sun'i ve Şevki ile aslen Manisalı olan Tali'i'nin, Şehzade Mehmed 
döneminde de Fazli ile Azmi divan katibi ve nedim olarak şehzadelerin hizmetinde 
bUlunduklarını yazmaktadır. 

Manisa'ya övgü şiirleri yazanlardan UdJ de ll. Selim'in şehzadeliği sırasında 
Manisa'da sancakbeyliği sarayında görevli olan şairlerden biridir. ÜdJ'nin hayatı 
hakkında şuara tezkirderinde bir bilgi bulunamadı: · · Onun hakkındiı çok sınırlı 
bilgiler Miicerii-i Mtih adını verdiği küçük mesnevisinden elde edilebilmektedir. 

"O şahun meclis-i hasmda da'im 
Olurdum hidmet-i saz ile ka' im 
iderdüm geh neva vü gah uşşak 
Gönülse arzu eyler idi ı 'rak 

'Çalardum meclis-i şahide udı 
Anun'çün mahlas oldı bana Üdi 

Bu ve daha sonraki beyitlerden şairin şebzadenin meclisinde ud ve çeng 
çaldığı öğrenilmeKtedir. Asıl adı ve nereli olduğu bilinmiyor. Eserinden 
anlaşıldığına göre bir ara bir ••Ay"a aşık olan ~e onu kaybeden şair, burıalıma girince 
şehz~enin hizmetinden uzaklaştırılır. Bir arkadaşıyla Mısır'a gider. Bir sÜre sonra 
Şehzade Selim'in kardeŞfBayezid ile arası açılır. Güvendiği kişileri yanma çağıru, 
bu arada Üdi de Manisa'ya çağrılmıştır. Şairin dönüş yolu Halep'ten geçer ve 
Manisa'da sona erer. 

Udt mesnevisinin bu kısmında Manisa'nın güzellik1erini uzun uzun dile 
getirdiği bir manzume kaleme almıştır: 

"Me ğer bir gün müyesser itdi ol şah 
İrişdüm şehr-i Magnisa'ya nagah 
Temaşii eyledüm çün ol diyarı 
Müzeyyen itmiş idi anı Bari 
Akardı sfı-be-su iib-ı revanı 
Açılmıştı ser-a-pa erguvanı 
"Gül-i ra'na gibi her dilberi hilb 

Nice gül belki andan dah1 mahbüb 
Anun her bağı olmuş bağ-ı Rldvan 
İçinde seyr iderler hilr u gılınan 
Salınsa naz ile her serv-i bala 
Cinandan baş eğerdi ana Tfıbii 
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Tanrının süslediği bu memleketi seyrettim. Taraf taraf sulan akardı. Baştan 
ayağa erguvan çiçekleri açılmıştı. Her sevgilisi içi kınnızı, dışı sarı bir tür gül gibi 
güzel di. Gül ne ola ki belki ondan da fazla sevgiliydi. Şehrin her bağı cennet bahçesi 
olmuştu. İçinde cennet kızlan ve oğlanlan dolaşırdı. Uzun boylu serviieri naz ile bir 
salınsa, cennetten Tuba ağacı bile JJaşını eğip itaat ederdi, diyen şair bundan sonra 
Manisa'nın çiçeklerinden övgüyle söz eder:_ 

Miizeyyen olmuş idi cünd-i ezhii.r 
Çetirler kUrmuş idi hayl-i eşcar 
Geçüp taht-ı zümürrüd-ramına gül 
Okurdı hutbesin serv üzre bülbül 
Veziri lale vü sünbül ned"ımi 
Benefşe Hudanun yii.r-i kadlmi 
Dua eyler el aÇup ana zanbak 
Du 'acı olmağa hem aoa elyak 
Bezenmiş lale.lerle salın u salıra 
Donanmışdı şakayıkla ser-a-pa · 
Geyüp tae-i setine yasemenler 
Dökülmüş babına slmin serneoler 
Bubiir-i meryemin bU. yi ser-a-ser 
Bu deyr7i ale~i kılmış muattar 
Temaşa eyledilin bir murg-zii.rı 
Rezaran bülbül anda eyler zan 

·.-- . 

Çiçekler asker gibi toplanıp süslenmişlerdi, ağaçlar ordusu da çadırlarını 
kurmuştu. Güi zümrütten tahtııia geçmiş, bülbüi servi üzerine hutbesini okuolaya 
başlamıştı. Ule vezir, sünbül de · nedim olmuştu. Menekşe ise Tanrı'nın eski 
dostudur. Dı,ıacı olmaya en layık çiçek olan zambak elini açmış dua etmektedir. 
Avllflar, kırlar lalelerle bezenmiş, baştan ayağa şakayıkla donanmıştır. Yaseminler ·· 
başına tae giymiş, (şehzadenin) kapısına gümüş renkli yasemin yaprakla[J 
dökmüştür. Buhfu-ı meryem çiçeğinin kokusu baştan başa dünY'ayı · tutmuştur. 
Binlerce bülbülün ağlayıp iniediği kuş bahçesini Seyrettim,-diyen şair bundan sonra 
şehzade sarayını anlatmıştır. 

Seray-ı Hüsrev ü Dara idi ol 
O şah-ı aleme me'va idi ol 
Kusfu-ı bl-kusurı cenİıet-asa 
Ana reşk eyler idi görse havra 
Kamu nakş zeınln ü asumanı 
O havz-ı dil-küşa dere itmiş anı 
Görinür cümle nakş-ı kasr yüz reng 
Sanasın bahs ider Mani'yle Erjeng 
Çıkup her tak-ı a'lası .semaya 
Semada ta'n ider her cii.rnı aya 
O bağ-ı pür-letafet anda gftya 
Olubdur hilr ile gılmana me'va 
'Anun her goncası bir hftba dönmüş 
Ser-a-ser seniler mahbfrba dönmüş 
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Tutar zerrin kadehler elde şehla 
Nice şehla dimezdi görse şehla 
Temaşa eyledi ab-ı revanı 
Akıllar çak olurdu görse anı 

O saray sanki Hüsrev ve Dara'nın sarayı gibiydi. Cihan padişahına yurt 
sığınacak yer olmuştu. Kusursuz kasırları cennet benzeriydi. Ahu gözlü onu görse 
kıskanırdı. Tabanı .:ve tavanı hep oakışla süsleiı.mişti. Gönül açan bir havuz onu 

· çevrelemişti. Kasrın nakışlan yüzlerce renktendi. İki İran nakkaşı yani Erjeng ile 
- . - Mani onu görseler bahse tutuşurlardı. Her yüksek kemeri gökyüzüne çıkıp her camı 

gökyüzünde ayı çekiştirirdi. Sanki o güzellik dolu bağ, cennet güzellerine sığıDacak 
yer olmuştu. Her goncası bir gÜ2ele dönmüş, serviler baştan başa sevgiliye 
benzemişti. Ela gözlünün elde altından kadeh tuttuğu görillse tatlı şaşıya şehla 
denilmezdi. Akar suyunu seyredenlerinse akılları dururdu. 

Behişt-asa o şehr-i pür letiifet 
Kamu halkı olubdur pür zerafet 

beytinde o cennet gibi güzellik dolu şehrin bütün halkının zerafetinden bahseden 
şair, bu uzun manzumenin sonunda şehirdeki Sultan Cami'ini şöyle dile 
getirmektedir: -

Hem anun Cami' -i Sultanı cami' 
· Sanayi'le pür itmiş anı Sani' 

Olubdur kubbesi san burc-ı keyvan 
Thlu' eyler idi andan şems-i taban 
Anun her ciimı dönmüş gökte aya 
Nitekim kubbesi tak-ı semaya 
İrişüb her minare asumana 
Çıkan miıhtac olurdu rismana 
Müezzinlerine dem-geh itse hoş elhan 
Gıda-yı ruh olurdu kuvvet-i can 
Gönül kim eyler idi ab u efgan 
İşidüb ol sadayı oldı şadan çün 
Temaşa eyledüm çün ol diyarı 
Hernan kıldı görern ol tae-dan " 

Hem oranın Sı,ıltan Camii'ni Yaratan sanatlada doldurmuş, sanki kubbesi 
Zuhal burcu gibidir. Parlayan güneş oradan doğar. Onun kubbesi gökyüzünün ayına 
benzediği gibi, her camı da gökteki aya dönmüştür. Minareleri gökyüzüne erişmiş, 
öyle ki çıkanlar halata muhtaç olmaktalar. Müezzinleri güzel makamla ezan okusalar 
can gücü ruh gıdasını bulurdu. Ah edip feryad eden gönül, o sesi işitince sevinir 
şenlenirdi. 

"Me.fliilün mefailün feOlün" vezniyle yazılmış küçük bir mesnevi olan 
Mateni-i Malı 'm görebildiğim tek nüshası Milli Kütüphane Yz A 2770 nurnarada 
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kayıtlıdır1 • Manisa şiiri mesneviılln 20b-2lb yapraklan arası~da yer almaktadır. Üdl 
eserini bitirip H. 975 /M.l568'de Şehzade Mıırad'a takdim etmiştir, bu tarihte II. 

· Selim Osmanlı tahtındadır. Üdi'nin Selim'le İstanbul'a gitmediği, yeni sancakbeyi 
Şehzade Murad'la Manisa'da kaldığı eserden anlaşılmaktadır. Yine 

Hernan dem emr-i şeh o ldı hevadar 
Alem mehterlerine kıldı serdar 
Neferken oldı Üdt başka mehter 

·Kamu mehterler içinde o ldı biliter 
beyiderinden anlaşıldığına göre de şair bu takdimden sonra qıehterbaşılığa 

terfi etmiştir. 
Üdl'nin eserini yazıp bitirdiği 1568 yılından ym. bir yıl sonra 1669'da 

Manisa'da.dünya gelen şair Birn Maillsa'yı öven, doğduğu bu guiefşebre sevgisini 
anlatan bir şehir ~ellç_ı::tı~.ııi yazmıştır. Şiir, şairin meşhur Bii/biiliye 'sinde yer 
almış, 9 beyitH bir gazeldir. Celal Bayar Üniversitesi tarafından dÜZenlenen Birinci 
Ulus~ararası Mevlana, Mesnev1 ve Mevlevibaneler Sempozyumu'na sunulan 

.. bildiride Birri'run hayatı ve eseri anlatılmıştı.2 Bu bakımdan bu konuşmada -yalnız 
Manisa ile ilgili şiirinden söz. edeceğim: 

Gönül diler k'ide medh ü sena-yı Mağnisa 
Suhanda göstere büsn-i edii-yı Mağnlsa 

Taravet-i çeinenistiin-ı tab'ıma b~dl 
Olıır letıifet-i ab u heva-yı Mağnisa - .. :.;_.,. ~,:---: ... 

Gör i 'tidıil-i hevadan be.raber olmuştur 
Dem-i bahar ile vakt-i şitıl-yı Mağnisa 

Dimağ-ı cana şemim-i cinan bahş eyler 
Nesiıİı-i subh-dem-i dil-güşa-yı Mağnisa 

Olursa gül gibi huqem n 'ola gören adem 
Misal-i bağ-ı iremdir fezıi-yı.Mağnlsa 

Seza-yı bast-ı hisat-ı neşatdır el-hak. 
Mt<sireha-yı meserret-feza-yı Mağnisa 

Hisal-i hfıb ile bi'l-cümle müsteidlerdir 
Gönüller almağa her dit-rüba-yı Mağnlsa 

Aceb değil kalemirnden olur ise cari 
Zül~l veş suhan-i macera-yı Mağnisa 

1 Y~ın özellikleri ve eser liakkında daha geniş bilgi için bk. M. Cunbur, ''Üdi ve 
"Macera-i Malı" Adlı Eseri" ,Erdem, Ankara, l.c.l.sayı, 1985, s.l87 -198. 
2 M. Cunbur, "Manisa Mevlevihanesi'nden Yetişen Iki Şair'', Birinci Uluslararast 
Mevltlna, Mesnevi veMev/evfhaneler Sempozyumu Bildiri/eri, 19-21 Ara/tk 2001-
Manisa, Manisa 2002, s.267-274. 
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Netlee hubb-i vatan olmağile imandan 
Bu nazmın oldu nizann bera-yı Mağnisa .. 

Gönül Manisa'yı övmeyi, söz balinde yani· şiirde Manisa'nın güzelliğini 
gösterıneyi dilemektedir. Manisa'nın hava ve suyunun latitliği yaratılış 
çimenliğimin taze kalmasıİla sebep oldu. Havasının .ılımlıhğ.~ yüzünden Manisa'nın 
baharıyla kışının birlikteliğini, benzediğini gör. Manisa'nın gönül açan siibah 
esintisi canın dimağına cennetlerio gü~el kokusunu bağışlar. İnsan gül gibi sevinçli, 
güler }"!izlü.olsa ı:ı~ _olur? Çünkü Manisa'nın fezası İrem bağının ömeğidir. Doğrusu 
Manisa'nın sevinci artıran gezinti yerleri, şenlik kiliminin yayılmasına yaraşır. 
Manisa'nın her gönül kapanı bütün güzel huytarla gönül).er alınağa tstidatlıdırlar. 
Manisa macerasının sözü tatlı su gibi kalemirnden aksa şaşılmaz. Sonuçta vatan 
sevgisi imandan geldiğinden Manisa için bu manzume düzenlendi. 

Üdi gibi Birr1 de Manisa'dan ayrılamamıştır. Manisa'nın havasının, 
tabiatının güzelliği bu iki şairi kendisine bağlamıştır. Birri de mektuplaştığı , 
şiirlerine nazireler, tahmisler yazdığı air dostlan Nabi, Vehbi ve Sabit'le birlikte 
veya onlann · arkasından İstanbul'a gidip başkentte daha büyük imkanlara 
kavuşabilirdi. Üdi nasıl padişahla birlikte İstanbul'a gitmekteuse Manisa'da yeni 
sancakbeyi ile Manisa'da kalmışsa, Birri de attar dükkanındaki kısıtlı kazancıyla, bu 
cennet gibi güzel şehirde yaşamayı, Manisa Meylevihanesi'ndeki şeyhi ve yol 
arkadaşlarının sevgi ve dostluklanyla yetinmeyi tercih etmiştir. Tabii bu tercihte 
tasavvuf terbiyesi almış Birri gibi bir şair üzerinde ''Hubbü'l-vatan min el-iman" 
sözün,ün kutsal tesirini de unutmamak gerekmektedir. 
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