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Öz
İrticalen şiir söyleme geleneği halk şiirine
özgü ritüellerden biridir. Saz şairlerinin atışma
şeklinde gerçekleştirdikleri bu gelenek, zamanla
usta-çırak ilişkisiyle olgunlaştırılır. Âşıkların
genelde sazlı olarak icra edip söyledikleri bu tarz
şiirler klasik Türk edebiyatında yaygın olarak
kullanılmamaktadır. Ancak bu durum, divan
şairlerinin irticalen şiir söyleme kabiliyetlerinin
olmadığı veya bu tarzda şiir söylemedikleri
manasına
gelmemektedir.
Kaynaklar
incelendiğinde divan şairlerinin herhangi bir vaka
karşısında söyledikleri irticalî şiirlere rastlanır.
Saz şairlerinden farklı olarak divan şairleri, bu
tarz manzumeleri karşılıklı olarak değil genellikle
bir olay karşısında söylerler. Bu olaylara göre
şekillenen şiirlerin muhtevası hâliyle farklılık
göstermektedir. Söylenen şiirlerin büyük
çoğunluğu mizah içermekle beraber hiciv, övgü,
ölüm gibi konular üzerine söylenmiş şiirler de
bulunmaktadır. Şu‘arâ tezkireleri incelendiğinde
birçok divan şairinin irticalî şiirlere meyli olduğu
görülmektedir. Özellikle Âşık Çelebi, Kınalızâde
Hasan Çelebi ve Gelibolulu Âlî’nin diğer
tezkirelere nazaran daha fazla irticalî şiiri
kaydetmeleri ve kendi söyledikleri irticalî şiirlere
eserlerinin belli bölümlerinde yer vermeleri,
divan şairlerinin bu tarz şiirlere gösterdikleri
itibar açısından dikkate değerdir. Hazırlanan
çalışmada “irtical” kavramı üzerinde durulmuş,
klasik Türk edebiyatı sahasında az görülen bu tarz
şiirlerin şu‘arâ tezkireleri taranarak örnekleri
toplanmış ve şiirler tasnif edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Bedîhe, Şiir, Tezkire

İrticâl

(doğaçlama),

Abstract
Extemporization poetry tradition is one of the
rituals of folk poetry. This tradition, which was
realized by the folk poets in mutual terms, is
matured with the master-apprentice relationship in
time. These kinds of poems, which the folk poets
generally perform with music, are not widely used
in classical Turkish literature. However, this does
not mean that the poets of classical Turkish
literature do not have the ability to extemporization
poems or say poems in this way. When the sources
are examined, extemporization poems written by
classical Turkish literature poets in the face of an
event are found. Unlike folk poets, classical poets
often say that they are not mutually opposite to
such an event. The content of the poems shaped
according to these events is different. Although the
majority of the extemporization poems contain
humor, there are poems about satire, praise and
death. The most important biographical sources in
classical Turkish literature are the poet biography
books. In these books, it was found that some poets
had an interest in extemporization poems.
Especially, they wrote more extemporization
poems than Âşık Çelebi, Kınalızâde Hasan Çelebi
and Gelibolulu Âlî other biographical books. They
also wrote their own extemporization poems in
certain parts of their works. This situation is
noteworthy in terms of the reputation of classical
poets of Turkish poets. In this study, the concept of
“extemporization " is emphasized. Examples of
these poems which are few in classical Turkish
literature are taken from biographical sources and
classified.
Key Words: Extemporization, Spontaneity,
Poem, Collection of Biographies

Kenan ERDOĞAN-Ekim Ortaç ULUDÜZ

Giriş
Klasik Türk şiiri, bağlı olduğu gelenek dolayısıyla şairler tarafından pek çok husus
göz önünde bulundurularak oluşturulan girift bir yapıya sahiptir. Şiirde bulunması gereken
vezin, redif, mana ve ahenk unsurlarının varlığı, şairin bir manzumeyi oluşturması için
birçok unsuru bir arada düşünmesini gerektirir. Klasik şiirinin bu formu, irticalen şiir
söylemeyi daha müşkil kılmaktadır. Halk şiirinde bir ritüel hâlini almış bu tarz şiirlerin,
divan şiirinde “gelenek” olarak bir karşılığı yoktur. Buna rağmen bu sahada da irticalen
şiir örneklerinin bulunduğunu söylemek mümkündür.
İrtical, “Bilâ-tefekkür söz söylemek, hazır cevaplık” (Redhouse 2016:16) olarak
tanımlanmaktadır. “İrtical kelimesi daha çok şiir için kullanılır. Kıt’a, müfred gibi şiir
parçaları irticalen söylenebilmektedir. Bunun yanında usta şairlerin, manzumelerindeki
matla’ları irticalen söyledikleri ve sonra manzume şekline dönüştürdükleri de yaygındır.
İrtical, gönle birdenbire doğan bir düşüncenin en güzel şekilde ifadesidir.” (Pala
2011:235). “Cahiliye Devri’nde Araplar şiirlerini ve hitabelerini irticalen söylemişlerdir.
Kadınların ninnileri, deve çobanlarının şarkıları hep irticalî olmuştur. İrticalî şiirler daha
sonraları belirli merasim dâhilinde inşâd edilerek törensel bir mahiyet kazanmıştır.”
(Durmuş 2000:460).
Bu gelenek, Türk edebiyatında daha çok halk şiirinde, badeli âşıkların karşılıklı
atışma şeklinde icra ettikleri şiirlerde görülmektedir. Düşünmeden şiir icra edebilmek, halk
şiirinin formu ve sazlı âşıkların hayal dünyası düşünüldüğünde, bu şiir yapısına daha uygun
düşmektedir. Saz çalmanın tabii bir sonucu olarak bunlar, ürünlerini çeşitli toplulukların
önünde sunarlar. Hem önceden düşünerek, olgunlaştırarak yazdıkları veya söyledikleri
eserleri hem de irticalen ortaya koydukları eserleri arz ederler (Oğuz 2015:312). “İrticalen
şiir söyleyen âşıkların çoğu ümmi olmakla beraber bu yetenek ümmi olmayanlarda da
görülmüştür. İrticalen şiir söylemek bir öğrenim işinden çok yeteneğe ve doğuştan gelen
özelliklere bağlıdır. Âşıklık geleneği içinde önemli bir yeri olan “badeli âşık”ların
rüyalarında pir elinden bade içerken, pirden irticalen şiir söylemenin sırlarını
öğrendiklerine inanılır” (Artun 2014:269). “Saz şairleri kendilerini türlü bakımlardan,
klasik şairlerden üstün sayarlar. Evvela herhangi bir mevzu üzerine, herhangi bir kafiye ile
derhal bir manzume söyleyivermek kudreti, onların başlıca övünme sebepleridir.
Hakikaten klasik şairler arasında “irtical” denilen bu kudret çok nadirdir” (Köprülü
1999:171).
Divan şairleri hakkında derli toplu bilgiye ulaştığımız biyografik kaynakların
başında gelen şu’arâ tezkireleri bu gözle incelendiğinde irticalen şiir söyleme kabiliyeti
olan birçok divan şairi olduğu görülmektedir. Oldukça hacimli nesir eserler olan
tezkirelerde, müelliflerin okuyucuyu sıkmamak için araya bazı hikâyeler yahut latifeleri
eklediklerini biliyoruz. Tezkirecinin çoğunlukla şahit olduğu bu kısa hikâyeler sonunda
veya bir olay karşısında irticalen söylenmiş şiir örneklerini görmekteyiz. Tezkirelerden
derlenen şiir örneklerinden, irticalen söylenmiş şiirlerin birçoğunda latife, mütayebe
(inceliği olan karşılıklı şaka) veya klasik şiire has, zarif kelime oyunlarına rastlanmaktadır.
Gelibolulu Âlî, Künhü’l-ahbâr’ın Şem’î maddesinde bir hadiseyi şu şekilde aktarır:
“ŞemǾî ve Mesîhî beraber Galata’ya giderler. Kilisenin güzellerini seyretmek için
oraya varırlar. Şairlerden biri onları görünce “bedîhe” şu kıtayı söylemiştir:
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Ġalaŧada Mesįhį deyre varmış
Meger ŞemǾį anuñla bile gitmiş

İşidenler ġalaŧ idüp didiler
Mesįĥį kiliseye mum iletmiş” (İsen 1994:235)
Divan şiiri formunun irticalen şiir söylemeyi güç kıldığını belirtmiştik. Tahir Olgun
(Tâhirü’l-Mevlevî), Edebiyat Lugatı isimli eserinin irtical maddesinde konuyla alakalı şu
yorumu yapmıştır:

“İrticâlen bir mısra’ bir beyt, nihâyet bir kıt’a yazılabileceğini kabul ederim.
Çünkü bittecribe anladım. Lâkin bir gazel yahut bir kasîde yazılabileceğini
aklım kesmez. Bundan dolayı Nef’î’nin Dördüncü Murâd huzurunda
irticalen okumuş olduğu söylenilen müsammat kasîdesinin, bedâheten
tanzimi hakkındaki rivâyete masal derim. Eğer hakîkaten böyle bir hâdise
olmuş ise Nef’î o kasîdeyi evvelce düşünmek, taşınmak ve bozmak, yazmak
suretiyle tanzim ve hıfz etmiş, sonra fevkalâdelik göstermek için o mârifeti
ibrâz eylemişdir” (1973:70-71).
Tahir Olgun ayrıca irticalin Türk şiirinde pek az oluşu ve eski şiir formunda zor
şekilde meydana geldiğini belirtmek için Ziya Paşa’nın
“İşte bu sebebledir ki elǿān
Türkįde yoķ irticāle imkān”
mısrasını örnek olarak verir.
Tahir Olgun beyit ve kıta gibi biçimlerde irticalî şiirlerin söylenebilir ancak gazel
ve kaside gibi daha hacimli nazım şekillerinde irticalî söylemenin zorluğundan hatta
imkânsızlığından bahsetmektedir. Şu‘arâ tezkirelerinden derlenilen örnekler Tahir
Olgun’un görüşleriyle uyuşmaktadır. Bu örneklerde irticalî söylenmiş 52 farklı manzume
örneğinin içerisinden yalnızca biri gazel formunda olmakla beraber kaside nazım şeklinde
söylenmiş şiir örneği yer almamaktadır. Diğer örneklerin hepsi beyit, kıt’a yahut rubaî
nazım şekillerinde söylenmiştir. Ziya Paşa’nın da “Türkîde yok irticâle imkân” mısraı yine
gazel ve kaside gibi formlarda irticalî şiirlerin yazılamayacağı fikrinin aktarılmak
istendiğini düşündürmektedir.
Fakat tezkirelerin sunduğu irticalî şiirlerin sayısı ve tezkirelere girmemiş irticalî
şiirler düşünüldüğünde bu tarzda bir hayli şiir söylenmiş olduğu tahmin edilebilir. Örneğin
Latîfî yazmış olduğu tezkirenin La‘lî maddesinde, şairin sohbet zamanlarında şiirlerinin
birçoğunu düşünmeden söylediği ve bu tarzda birçok ferd ve rubaî söyleyebildiğini
belirtmiştir ancak La‘lî’nin irticalen söylediği herhangi bir şiiri kaydetmemiştir:

Ekŝer-i eşǾārı bį-teǾemmül ü tefekkür ĥįn-i śoĥbetde ve zamān-ı
muśāĥabetde vāķį’ olurdı ve nice ferd ü rubāǾîyi bedįhe söylerdi”
(Canım 2000: 489).
Diğer tezkirelerde de benzer durumlar bulunmaktadır. İrticalen şiir söyleme
yeteneğine sahip olduğu söylenen Hâverî-i ‘Acem, Müftî, Çağşurcı Şeyhî, Hitâbî,
Mehemmed Çelebi, Cevrî, Dervîş Hilmî, Nâsır Dede’nin irticalen söyledikleri şiir
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örnekleri verilmemiştir. Bu durum kaydedilen şiirlerin dışında birçok irticalî şiir
söylendiğini akla getirmektedir.
Tahir Olgun’un, irticalen söylenen şiirlerin nazım şekilleriyle alakalı düşüncelerini
belirtirken ayrıca İsmail Safa’nın irticalen tarih düşürdüğü bir beyti kaydeder:

Ħāliśāne bir duǾādır maķśadım tārįħden
İrticālen söyledim geldim de şevķ ü ġayrete
Beyit ile tarih düşürmenin zorluğu herkesin malumudur. Arap alfabesine has sayı
sistematiği içerisinde irticalen şiir söylemek bu durumu ayrıca müşkil kılmaktadır.
Tezkirelerde irticalen düşülmüş tarih beyitlerinin sayısı azımsanmayacak derecededir.
Örnekleri “Bedîheten Tarih Düşürme” başlığı altında aşağıda verilen bu şiirler yine irticalî
şiirlerin klasik Türk şiirindeki yeri açısından dikkate değerdir.
Hüseyin Kazım Kadri’nin “irtical” maddesinde Nevres ve İzzet Molla’dan verdiği
örnekler ise irticalen şiir söylemenin klasik Türk şiirinin son dönemlerinde de devam
ettiğinin ıspatı niteliğindedir:

“Bilinmez anın mı bu rengįn ġazel
Yāħūd ben mi ŧarĥ eyledim mürtecel (İzzet Molla)
Mürtecil medĥinde ŧabǾ-ı rūşenim ol rütbe kim (Nevres)”
Tezkirelerde birdenbire, düşünmeden şiir söyleme anlamında “irtical” kelimesi
sıklıkla geçmektedir. Bu kelimeyle yakın anlamlı olarak ise “bi’l-bedâhe, bedîheci, bedîhegû, bedâheten, ale’l-fevr,” 1 kelimeleri kullanılmıştır. Tezkire müellifleri herhangi bir
şairin, şiir yeteneğine dair değerlendirme yaptıkları bölümde, eğer şair bu kabiliyete
sahipse, özellikle “bedîhe-gû” tabirini kullanmış ve çoğunlukla bir vaka karşısında şairin
“bedîheten” söylediği bir manzumeyi örnek olarak vermiştir.
Tezkirelerden alınan örneklerin hepsi, yaşanan bir vaka karşısında divan şairinin,
tezkire müellifinin yahut bilinmeyen bir şahsın söylediği manzum parçalar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu vakalara binaen manzumelerin anlam dünyası çeşitlilik gösterir.
Toplanan verilerde tasnif yoluna gidilirken şiirlerin hangi konu karşısında söylendiğine
bağlı kalmaya özen gösterilip başlıklandırma da buna göre yapılmıştır. Manzume hangi
vaka karşısında söylenmişse tezkirelerden yapılan alıntılar, vakanın anlatılmaya başlandığı
kısımdan itibaren alınmıştır. Başlıklar; “Övgü İçeren Bedîheler”, “Hiciv İçeren Bedîheler”,
“Sevgiliye-Güzele İthafen Söylenmiş Bedîheler”, “Bedîheten Tarih Düşürme”,
“Müstehcen İfadeler İçeren Bedîheler”, “Gazel Formunda Söylenmiş Bedîhe”, “Bedîheci
Olarak Övülen Fakat Şiir Örnekleri Verilmeyen Şairler”, “Ölüme Binâen Söylenmiş
Bedîheler” olarak belirlenmiştir fakat bu tasnif kesin çizgilerle birbirinden ayrılmamakla
beraber bir başlık altındaki manzumenin bazen farklı bir başlığa dâhil edilebileceğini de
İrticalen söylenmiş şiirleri tasvir için kullanılan farklı kelimeler, şiiri söyleme zamanı açısından farklı anlamlar
içerebilmektedir. Örneğin “irticalen” ve “bediheten” kelimelerinin Arap şiirinde, biraz düşünüp söyleme veya
birbenbire söyleme gibi anlam farklılıkları olabilmektedir. Ancak tezkire müelliflerinin bu farkı gözetmeyip ikisini
aynı manada kullandıkları düşünülmektedir. Konuyla alakalı “Erdoğan, Kenan (2010); “İrtical, Yozgatlı Mehmed
Said Fennî Divanı’nda Bedihecilik (İrtical-Doğaçlama) ve Yozgat’taki Kültür Ortamı”, Şehriyar, Yıl 2, Sayı 15, s.
42-45.” adlı makalede bilgi verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Fennî’nin irticalen söylediği bir gazel üzerinde
durulmuştur. Tezkirelerde gazel nazım türünde irticalî söylenmiş yalnızca bir şiir örneği bulunmaktadır. Divanlar
da incelendiğinde bu tarz şiirlerin artması muhtemeldir.
1
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belirtmek gerekir. Bedîhelerin büyük bir kısmı nükte ve şaka içermektedir. Dolayısıyla
farklı tasniflerin de yapılabilmesi muhtemeldir. Kullanılan şu‘arâ tezkirelerinin hepsi
yayımlanmış eserler olmasından dolayı alıntı yapılan tezkirenin yayımlanmış olan çeviri
yazısındaki imlaya bağlı kalınmıştır.
1- Sevgiliye-Güzele İthafen Söylenmiş Bedîheler
Bilindiği üzere divan şiirindeki “sevgili” tipi genellikle soyut, ulaşılmaz bir
varlıktır. Herhangi bir şiir incelendiğinde, şiirin ithaf edildiği kişinin cinsiyeti veya
hüviyetine dair bir yorum yapmak kolay değildir. Ancak bedîhelerde gördüğümüz “güzel”
çoğunlukla sosyal hayatın içerisinde ve şairin gördüğü, karşılaştığı veya kavuşamadığı
beşeri bir sevgili tiplemesi olarak karşımızdadır:

“Ħayālį Beg
Bir bölük ĥayderį ile Rūm illerine gül-geşt iderek ķasaba-i Vardara ki
uġramışlar. İçlerinde ħūb-rūlardan birinüñ tįġ-ı ceźbesi ile Ħayālį gibi
maĥbūb-ı maŧlūbuñ cigerin delüp yüregin ŧogramışlar. YaǾnį ki ol
cevānlardan birine Ǿāşıķ olmuş. Bedįhe bu matlaǾ-ı ġarrāyı diyüp
zümrelerine lāĥıķ olmış.
Min nažmihį
Çehresinde göreli lemǾa-i nūr-ı nebevį
Bir yaluñ yüzli ışıķ şevķine oldum Ǿalevį” (İsen 1994:202).
“Melįĥį
Merķūm Monla Melįĥį ķulaġında bir dāne inci küpelü bir dil-bere rast gelüp
bu beyti diyüp oķıduķda
Beyt:
Müşterį oldı göñül bir sanem-i meh-çihre
Ki benāġūşına bir dāne süreyyā śalınur
Dilber tündlik idüp bir ŧabancı urup aġzından burnından ķan geldükde
bedįheten bu beyti dir.
Beyt:
Lebinsüz her ne mey ki içdüm ise
Urup bir sille burnumdan getürdi” (Kılıç 2010:829-830).
“Celāl Beg2
Bir cevān var idi ki KaǾbe-i kūyını ŧavāf idenlerüñ cānları ķurbān-vār idi. Bir
gün kemāl-i leŧāfetle Ǿarż-ı dįdār idüp bedįdār oldı. Celāl Beg merĥūm ve bu
ĥaķįr-i maĥmūm bedįhe birer matlaǾ dimege gūyāki mülhim-i ġaybį
cenābından emr olındı. Fe lā cerem evvelā ol emįr-i muĥterem

2

Bedîhe, Gelibolulu Âlî ile karşılıklı olarak söylenmiştir.
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Nazm
ǾĪd-i vaśluña irişmege tek imkān olsun
Bir başum var yoluna ol daħı ķurbān olsun
maŧlaǾını söyledi. Ve ol hįnde bu ĥaķįr daħı
Nažm
Öldürürsün seni cān ile göñülden seveni
Beni evvel beni ey gözleri ķattāl beni
maŧlaǾını edā eyledüm” (İsen 1994:301).

“Şemsį Paşa3
Bir dilber-i şįrįn şemāǿil gördükde ol Ħüsrev-i melek-haśāǿil śu gibi servķaddine māǿil olup ol gonçe-i nev-reste ķanġı bāġdan ķopmış ve ol Ǿālem-i
ĥüsnün māhı ne yirden ŧoġmış
MıśrāǾ:
Kimüñ ķolındadur ol çeşmi şāhbāz Ǿaceb
diyü istifsār itdüklerinde benüm olduġın işǾār iderler. İttifaķ ol gice śoĥbet-i
rūĥānį olup idāre-i yāķūt-ı rummānį olınduķda ħıdmet-i salŧanat-penāhį ol
serv-i gül-Ǿizāra hevādār olup ŧaleb-i viśāl ve nāǿil-i cemāli olduġın işǾār içün
gelün birer mıśrāǾ diyelüm ben bu mıśrāǾı didüm diyüp oķurlar.
MıśrāǾ:
Bugün ben bir cevān gördüm Ǿaceb maĥbūb u raǾnādur
Ben daħı bi’l-bedāhe bu mıśrāǾı didüm diyüp oķumış idüm.
MıśrāǾ:
Viśāline heves ķılmak anuñ bir ķurı sevdādur” (Kutluk 1989:524).
“Mihrį
Merĥūm Sulŧān Aĥmedüñ meclisine dāħil ve muǾāśırları olan şuǾarā ile
leŧāǿife māǿil ĥattā İskender-nām bir cevān-ı sįm-endāmla ser-vakt-i töhmete
vāśıl bir nāzenįn-i bį-muǾādil iken dāmen-i Ǿiffetine dest-i bigāne furśat
bulmadı. Ve pįrāhen-i Ǿismetine Ǿuşşāķ-ı müştāķ-ı ferzāneden kimse vāśıl
olmadı. Ĥattā bir gün bedįhe dimişdür.
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Beyt
Nice İskenderi laǾlüm zülāli
Ṣuya iletdi vü śusız getürdi
beytini inşā eylemişdür” (İsen 1994:164).
“Ħayālį-i MaǾrūf
Ħayālį ġalebe-i keyfiyyetle münāsib-i ĥāl baǾż-ı ebyāt oķıyup ve bi’l-cümle
keşf-i rāz ve Ǿarż-ı niyāz itdi. Dilber bu encümende bu vażǾdan āzürde-ħāŧır
olup ĥāżırlar dehşetinden ve Ħayālį Beg’ün saŧvetinden ħavf idüp ižhār
idemeyüp ammā ġamze-künān, ser-fürū ve girih-i zülf ü çįn-i ebrū ile daħı
kanāǾat idemeyüp ber-muķteżā-yı istiġnā-yı ĥūbį ve celāl-i kemāl-i maĥbūbį
zįr-i leb ĥarf-zenān ve taǾne-künān, dehān-cünbān oldı. Ħayālį Beg çün
dilberün sevdügine vāķıf oldı bedîheten bu maŧlaǾı oķıdı ve Ǿārif oldı.
MaŧlaǾ:
Nigārun itdügi düşnām baña źevķ-i cānįdür
Nice źevķ itmeyem ki Ǿālem-i ġayb armaġanıdur” (Kılıç 2010:1551).
2- Hiciv ve Eleştiri İçeren Bedîheler
Hiciv içeren şiirler genellikle düşünülerek yazılmış, toplumda herhangi bir aksaklığı
gidermek, bir adaletsizliği ortadan kaldırmak veya bir şahsı yermek için söylenmiş
manzumelerdir. Şu’arâ tezkirelerinde karşılaştığımız bedîheten söylenmiş hiciv şiirleri,
içerisinde genelde nükte olmakla beraber bir şahsa karşı dile getirilmiş şiirler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şâir Refîkî’nin ise Edirne şehrine karşı sitem içeren bir bedîhe
söylemesi dikkat çeken örneklerdendir. Gınâyî, Tırâşî, Basîrî, Mesîhî, Hayâlî, Husrev,
Derûnî, Monla Gazâlî’nin manzumeleri ile Sucûdî ve Revânî’nin karşılıklı bedîheleri hiciv
içeren örnekler olarak bu başlık altında değerlendirilebilir:

“Ġınāǿį
MaǾlūm-ı erbāb-ı Ǿuķūl ola ki şehr-i İstanbul’da bir merd-i bisyâr-gû ve
herze-gird-i bed-ħû ħadd-i źātında yār-ı muśāĥib ve hemįşe mülāzemet-i
erbāb-ı menāśıb idüp kelimāt-ı nā-münāsible nākil-i rivāyet-i bį-tedbįr ve
nāşir-i ħikāyāt-ı İbn-i Kesįr olup müstemǾan-ı fażįlet-iktisāb ve ħoş-fehįmānı müǾeddeb meźkūrı İbn-i Kesįr laķabıyla mülaķķab itmişler. İttifāķen bir
kerre ķapudanlıķla vezįr olan Piyāle Paşa’nuñ śoĥbet-i sürūr-efzāsına irişüp
Ǿādet-i ķadįme üzre güftāre gelüp İbn-i Kesįr baǾz-ı kelimāt taķrįrine şürūǾ
itdükde müşārünileyh Ġınāǿį ol meclisde bulunup meźkūruñ bu deñlü güftārı dürūġa iksār ile ibrām u iķdāmın gördükde bu beyti bedįheten anlaruñ
ķalem-i ķır-fām ile erķām itmişler. Beyt:
Meclisi sıķles ile eyledi sįr
N’aceb müksir olur İbn-i Kesįr” (Solmaz 2005:457)
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“Tırāşį
Andan māǾadā Meryem-nām mezmūm-ıś u Ǿām olan Ǿavretüñ Bodur ǾĪsānām bir ķaśįrü’l-ķāme oġlı yetişüp babası penbe-dūz olmaġla beyne’l-enām
Eskicizāde diyu şöhret bulup ve bir ŧarįķla yeñiçeri zümresine ķatılup
mezbūr Tırāşįye yeñiçerilük śatduķda yaǾnį ki sengi ŧaǾnı ile ŧabǾı şįşesini
ufatduķda bu bedįheyi söylemişdi.
Min hezlihį
Niye büyüklenür Bodur ǾĪsā
Bilirüz Meryem idügün anesin
Yeñiçeri bölükli śatma bize
Eskicizāde śoñradan nicesin” (İsen 1994:296).
“Sāġarį4
Menķūldür ki merĥūm Refįķį şehr-i Edirnenüñ balçıġından āzürde-ħātır olur
ve bu maķūle bir bedįhe nažmı iştihār bulur.
Nazm
İlāhį lutf idüp ķurtar bizi bu şehr-i bātıldan
Kişi anı ne seyr itsün geçilmez āb ile gilden” (İsen 1994:225)
“Derūnį
Meźkūr zamān ile bir cevān-ı nā-mihribāna Ǿāşıķ-ı nā-tüvān iken bir
meclisde şeyŧan laķabla şöhret bulmış bir raķįb-i dįv-sįret dil-berine bāde-i
nāb śunduķda Ǿalā-vechi’l-Ǿitāb bu beyti bedįhe dimiş ol aġyārı zişt-kirdānuñ
gūrlıġına:
Sāķiyā öpme raķįbüñ ayaġın eyle şikest
Ādem oldur ki śıya ķaśd ile şeyŧān ayaġın” (Solmaz 2005:304)
“Basîrî5
MesmūǾdur ki mezbūr bir gün menbaǾu’l-ma’ānį merĥūm Revānįye varur
ve cerr ķasdın idüp bir ķasįde virür. Anuñ daħı mizācında imsāk u ĥisset
ġālib olmaġla gördükde ħoş gelmez ve cerr-i sakįl iĥsās itdükde yüzi gülmez.
Kıt’a:
Cerr içün şāǾire ķıtǾa ya ķasāyid ileden
Beñzer aña sata bostancıya terhūn u tere
Eblehi gör iledür Hinde biber Mıśra şeker
Bir şeyi tuhfe ider ķopdugı bitdügi yire

4
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Bedîhe, Refîkî mahlaslı şair tarafından söylenmiştir.
Bedîhe, Revânî tarafından söylenmiştir.
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Revānį Beg daħı kemāl-i kereminden ižhār-ı bezl-i sehā ve inǾām-ı luŧf u Ǿatā
gösterüp Basįrįnüñ baśar-ı ĥırśına baśmaķ içün śadaķāt-ı Ǿāmdan birķaç aķçe
gönderür ve kesret ü ķılletinden tereddüt idüp ketħüdā ile gāh gönderür ve
gāh yoldan döndürür. Meger gönderdügi aķçe daħı Ǿadedde on imiş beşi ķızıl
ve beşi ķurşun imiş. Onu gördükde Basįrį daħı bu ħuśūśdan ġāyet münfaǾil
ü münkesir olup ĥāli diger-gūn olur. Bu ķıŧǾayla ħabs ü ħissetini nažma
getürür bi’l-bedāhe ketħüdā ile ĥużūrına gönderür.
Kıt’a:
Revānįyle meger Pinti Ĥamįdüñ
Bir aradan yaradılmış revānı
Birinüñ vaśf-ı nānı lā-yezūkūn
Birinüñ naǾt-ı ābı len-terānį
Ne deñlü nām var Pinti Ĥamįdüñ
İki ol deñlüdür āb-ı revānı” (Canım 2000:190-191).
“Ħayālį-i MaǾrūf6
Keźālik İstanbul’da muśāĥebet ü müvāsenet üzre idük. Yigirmi yıl hem-dem
oldum, bir ķavlinden remįde ve bir fiǾlinden rencįde olmadum. Bir gün
İstanbul’da ŧonanma olup bir dükkânda bizümle ħayli rindān germiyyetle
bezzāzistānda bu maŧlaǾın oķıdı idi.
MaŧlāǾ:
Rūz-ı rūşenden n’ola enver olursa şāmumuz
Mihr-i Ǿālem-tābdan yaķar çerāġı cāmumuz
Ĥaķįr daħı bį-teǾemmül ana “bu maŧlāǾ terzįķdür. Cām çerāġı mihrden
yaķmaġla bezm-i şām rūzdan rūşen olmaķ lāzım gelmez. Cām mihrden rūşen
gerekdür ki şām bezm-i rūzdan rūşenter ola” didüm. İstihzā ŧarįķıyla “sen
olsañ nice dir idüñ” didi. Ben ĥaķįr bį-bāķ u ŧarab-nāk “böyle gerekdür”
didüm bi’l-bedāhe oķıdum.
Li-muĥarririhi:
Bezmümüzle rūzdan rūşen olupdur şāmumuz
Źerre dimez mihr-i Ǿālem-tāba zįrā cāmumuz” (Kılıç 2010:1549).
“Ħusrev
Mezbūr bedįhe-gūlukda daħi ķudretle meşhūrdur. Ekābirden biri eşrāf-ı
Etrāķdan niçeleri ziyāfet idüp ve kendüsi daħi anlardan peydā olmaġla
olanca tuħfelerin tertįb-i zįb ü zįnet itdükde Türkün biri yalduzlı sāǾatlerüñ
birini görür. Zer-endūd bir ĥoķķa ķıyā idüp pūstun içinde güm ķılur. Ṣāĥibmeclis çalar sāǾatini yerinde bulmaz. Bu meclisden kimse gitmemişdür lābüd
bulınur ola diyu āzürde olmaz. Vaķtā ki bir sāǾat temām olur. Türkün
6
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cebindeki sāǾat velvele itmege başlar. Mezbūr Ħusrev o meclisde ĥāżır
olmagın bedįhe bu ķıŧǾayı nažmla edā ķılur
ĶıŧǾa
Bir śadā çıķdı içinden kürküñ
Bire ne şu didi biri türküñ
Bildiler anı ki sāǾat çaldı
SāǾatı geldügi sāǾat çaldı
Bundan māǾadā śābıķu’ź-źiķr Cemālį fuķarā devesi dimekle mülaķķab Tābį
maĥlas olan bergeşte-ĥāli mübālaġa ile vaśf eyledükde bedįhe bu maŧlaǾı
dimişdür
Velehū
Tābįyi ögüp śatmak olmış durur aǾmāli
Gördüñ mi Cemālįyi olmış deve dellāli” (İsen 1994:304).
“Monlā Ġazālį
Menķūldür ki şehzāde-i celįlü’l-ķadrüñ Düriye-nām gūyendesi otuz aķça ile
vazįfeye kāmkār ve Kel Ķāsım-nām ŧanbūr-nevāzı yigirmi beş aķça
yevmiyye ile bülend-iştihār ve Monlā daħi ol miķdār Ǿulūfe ile behredār
olduķda Ǿarż-ı ĥāl ile terāķķį recā eylemiş. Bedįhe bu maķūle bir ķıt’a
söylemiş.
ĶıŧǾa
Biri didi bu ķapuda dirlicigüñ nedür didüm
Düriyeden (?) beş eksicek Kel Ķāsımuñ berâberi
Döndi didi n’olayıdı ırlamacaķ bile idüñ
Ŧanburacık çalayidüñ böyle gezince serseri
…
Bu daħi meşhūrdur ki bir mübārek bayramda şuǾarā ve nüdemāya fāħir
ħilǾatlar baġışlanmış. Ammā ki Monlāya cefâǾen bir eski sūf ķaftān virilmiş.
Ol daħi bedįhe bu beyti söylemiş. Bir aǾlā girān-māye cāme ĥāśıl eylemiş
Min nažmihį
Ele garrā Firengįler bize bir eski sūf fistān
Revā mıdur gel inśāf eyle andan hey filān fistān7” (İsen 1994:250).
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Bedîhe, Meşâ’irü’ş-şu’arâ’da da geçmektedir.
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“Sücūdį8
Merĥūm Revānį Mısr yollarında berf-redif ķaśįde diyüp ol şehriyār-ı źįmaĥż tābistan olup berf ne’ydügin bilinmeyen beriyyede nažm eylemesin
diyü buyurduķda Sücūdį furśat bulup
Nazmuhū
Sovuķ sözlerle ŧoldurdun cihānı
Başına ķarlar yaġsun Revānį
dimişdür. Revānį daħi mezbūrun nev-cevānlıgı ĥālini işrāben
Nazm
Yüzüñ ŧoķınmaduk yir yoķ cihānda
Anuñçün didiler sana Sücūdį
bedįhesi ile cevāb virmişdür” (İsen 1994:178).
3- Bedîheten Tarih Düşürme
Doğum, evlenme, savaş, barış, ölüm... gibi olaylar, çeşitli eserlerin (saray, cami,
çeşme, ...) yapılışı ve onarılışı gibi nedenlerle, isim sembolü olarak, çocuklara isim
verilirken, padişahların tahta çıkışlarında, mühim mevkilere yapılan tayinlerle ilgili olarak,
yangın, deprem, salgın hastalık gibi tabii olaylar tarih düşürme geleneği için birer vesile
olurlar (İspirli, 2000:80). Ebced hesabı ile yazılan ve düşünmeden söylenmesi zor olan bu
tarz şiir örneklerinde irticalî manzumelerin olması klasik Türk şiirinde irticalen söylenen
şiirler açısından önemli örneklerdir.

“Ġarįbį
Meźkūr Ġarįbį Ǿālem-i şebābda bir şehvār-ı zerrįn riķāba üftāde-i dil-dāde
iken bir dįv-sįret raķįbi hicv itmiş. Meźkūr hicvden ħayli ter düşüp ķāḍįya
varır. Müşārünileyh ol esnāda bedįheten bu tārįhi ol ħāruñ başına tevcįĥ diyü
sebt itmiş bed degül nįkdür.
Beni hicv itdi diyü daǾvā idüp bir ebleh
Ķāḍįya varup itdügi sicillāt ile
Ben de inkār ķılup ĥāśılı bu daǾvānuñ
Didüm ol arada tārįħini ebyāt ile” (Solmaz 2005:459).
“Ķandį
BaǾde zamānįn ki İstanbula geldi Sulŧān Bāyezid CāmiǾi ĥareminde bir
dükkān açup gūn-ā-gūn şeker işleri ile bir nice āb-gįne ŧonatdı. Ve ol esnāda
merĥūm Ħayālį Vezįr-i aǾžam İbrāhįm Paşanuñ iltifātı bāġında terbiyetyāfte-i tāze nihāli olup Ǿulūfe taǾyįni ile bölük ħalķına ilħāk olındı.
Gerdenündeki ŧaķ-ı zerrįn alındı. Ķandį Ǿale’l-fevr
8
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Mısrâ’
Geçmez oldı Ħayāliyā halkan
ŧārįħini didi” (İsen 1994:260).
“Şerĥį
Sipāhdan Eyyūbį Seyyid Ĥasan Çelebi’dür. EşǾārı bį-hemtā ve güftārı dilgüşā olup Diyār-ı Āmid’de bir sarāy-ı rūĥ-efzāde müsāfir oldukda bu ķıŧǾayı
bi’l-bedāhe inşā idüp ĥisāb olınduķda mıśrāǾı āhiri ŧārįħ düşmişdür.
ĶıŧǾa:
Kûh [u] deştüñ elem ü miĥneti kār itdi dile
Bāġ-ı Ǿālemde olalum bir iki gün ħoş-dil
Sū-be-sū seyr iderek Āmid’i şimdi bulduķ

ǾAyş u nūş eylemege bize müheyyā menzil” (Zavotçu 2009:265).
4- Müstehcen İfadeler İçeren Bedîheler
İrticalen söylenmiş şiir örnekleri, sosyal hayatın içerisinde sıradan bir olay
karşısında latife tarzında söylenebilmektedir. Bu latifeler içerisinde müstehcen ifadeler
içeren örneklere sıkça rastlanmaktadır. Behiştî, Tabî-i Büzürg ve Fehmî’nin söyledikleri
beyitler bu aykırı tarzdaki manzumelere ilginç birer örnektir:

“Behiştî
Meźkūruñ ŧabǾı ziyāde küşāde olmaġın laŧįfeleri gāyetde çoķdur.
Cümlesinden biri budur ki ķaśaba-i mezbūrede zümre-i sipāhdan Baba
Ķuşeyrį nām nedįm-i ħās u Ǿām olan yah-fürūşuñ ittifāķen bir gün teferrückünān cānib-i yaħdānına revāne olduķlarında mütāyebe yüzinden ķarısına
müteǾallıķ bu beyti bedįhe ħūb buyurmuşdur nüdemāya maŧlubdur sebt
olundı. Beyt:
Ħarāretden meded öldük Ķuşeyrį
Bize inǾām u Ǿām eyle ķarından” (Solmaz 2005:230).
“Tābį-i Büzürg
Letāyif-i laŧįfi bį-ħadd ü lā-yuǾaddur. Cümlesinden biri bu ki kendü Büyük
Tābį dinilmekle bilinür ve İstanbullu olan Tābį-i Kūçek ki zuǾmı kendüden
büyük vākıǾ olmış dāimā maħlasları iştirāk üzre olmaġın birbirleriyle ħırħırı daǾvādan ĥālį degüllerdür. Bu ĥāletde bir gün žurefānuñ ber-güzįdesi ve
şuǾarānuñ pesendįdesi Büyük Tābį’ye Amānį rāst gelür. Müŧāyebe ŧarįķıyla
“ķanı Küçük Tābį görünmez” diyü aña suǾāl ider. Meźkūr daħi ħāżır cevāb
olup laŧįfe yüzinden bu beyti Ǿale’l-fevr nažm itmiş raķam oldı. Beyt:
Tābį-i Kūcegi görmek dileyen
Görsün işte etegüm altında” (Solmaz 2005:243).
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“Fehmį
MaǾa’l-ķıśśa Fehmį-i meźkūr Şāh Ķulı’ya bir meclisde çoķ ibrām olınup sāz
çalmaķda bedįheten bu beyti dimişdür.
Beyt: İnende kelle ħuşk olma ŧaşaġun gibi Şāh Ķulı
Ki andan sūznāk öter benüm ŧaşaġumun ķılı” (Kılıç 2010:1260-1261).
5- Gazel Formunda Söylenmiş Bedîhe
Tezkirecilerin verdikleri şiir örneklerinde görüldüğü üzere klasik Türk şiirinde
irticalen söylenmiş şiirlerin birçoğunda hiciv ve latife görülmektedir. Örneklerin
çoğunluğuna bakıldığında divan şiirinin alıştığımız anlam dünyası içerisinde mazmunlar
ve edebî sanatlar kullanılarak oluşturulan belli üslup biçimlerine has şiir örnekleri daha az
görülmektedir. Bedâheten oluşturulan örneklerin çoğu beyit, mısra yahut kıta şeklinde
söylenmiştir. Bu tarzda, gazel nazım biçiminde söylenmiş az şiir bulunması yukarıda
değindiğimiz divan şiirinin belli kaidelerle oluşturulan şiir formundan dolayıdır. Nadir olan
örneklerden bir tanesi Sâlim’in şu gazelidir:
“Sālim

Sene biñ yüz yigirmi altı tārįħinde Ǿabd-i faķįr Ġalaŧa ķaḍısı iken erbaǾâ günü
dįvānda merĥūm Şehįd ǾAli Paşa “efkāre düşürdü yāre düşürdü”
zemzemesinde bir ġazelcik olsa deyü buyurduķlarında henūz dįvān tamam
olmadın bu ġazeli bedįheten keşįde-i silk-i taĥrįr eyleyip ħużūr-ı Ǿālįlerine
Ǿarż olunmuş idi. Ġazel:
Eşk-i terimi dįde ruħ-ı yâre düşürdü
Üftādeligi şeb-nemi gülzāre düşürdü
Olsam ne Ǿaceb eşk-i revānım gibi pā-māl
Gözden beni ol şūĥ-ı sitemkāre düşürdü
Derd-i dil-i dil-dādeyi gör sāyıķ-ı taķdįr
Āzāde iken ŧurra-i ŧarrâra düşürdü
Dil baĥr-i maĥabbetde şināverlik ederken
Fülk-i emelin sāĥil-i efkāre düşürdü
Murġ-ı dil-i āvāremizi bād-ı muĥabbet
Ṣaĥn-ı ĥarem-i gülşen-i ruħsāre düşürdü
Ǿİrfāna olan meyli bizi āsaf-ı Ǿasrıñ
Sālim yine hep vādį-i eşǾāre düşürdü
Feyż-i kerem-i midĥati ol śadr-ı güzįniñ
Bu nažm-ı teri yād-ı dil-i zāre düşürdü
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Dāǿim nice ħamd eylemeyem kim bizi Bārį
Źātıñ gibi bir śadr-ı keremkāre düşürdü” (İnce 2005:391-392).
6- Bedîheci Olarak Övülen Fakat Şiir Örnekleri Verilmeyen Şairler
Tezkire yazarları, şairlerin edebî şahsına dair yorum yaptıkları bölümlerde eğer
bahsettiği şahsın irticalen şiir söyleme yeteneği varsa bunu dile getirmişlerdir. Fakat her
zaman şairin birdenbire söylediği bu şiir örneklerini kaydetmemişlerdir. Bu durum divan
şairlerinin söyledikleri örneklerin, her ne kadar tezkirelerde rastlamasak da farklı
kaynaklarda karşımıza çıkabileceğinin bir göstergesidir. Hatta bu şiir örneklerinin
bulunamaması, şairin bu yeteneğe sahip olduğunun söylenmesi bile irticalî şiirlerin yaygın
olarak söylendiğini düşündürmektedir. Örneğin Mehdî’nin Künhü’l-ahbâr’da bedîheten
şiir söylediği belirtilirken, şiir örneği verilmemiştir fakat aynı şâirin Latîfî Tezkiresi’nde
bedîheten söylediği bir manzumeye rastlamaktayız. Yine Ferrûhî’nin Heşt Behişt’te
“bedîhe-gû” bir şair olduğundan bahsedilirken şiir örneği verilmez ancak Latîfî
Tezkire’sinde şairin bu tarzda bir şiir örneğini görmekteyiz. Bu başlık altında verilen
Hâverî-i ‘Acem, La’lî, Müftî, Çağşurcı Şeyhî, Hitâbî, Mehemmed Çelebi, Cevrî, Derviş
Hilmî, Nâsır Dede adlı şairlerin irticalen söylemiş oldukları şiir örneklerine rastlamasak da
bu tarzda şiirleri olduklarını tezkireciler belirtmişlerdir.

“Mehdį
Burusa’da peydā olmış şāǾir-i bedįhe-gūy nāmı ile ķadr u iǾtilā bulmış”
(İsen 1994:145).
“Mehdį
Bir gün Mehmed Ħan ile hem-Ǿinān olup eŝnā-i rāhda giderken ittifāķ bir
ħayderį civān-ı śāĥib-cemāl şįr-i şerze-misāl selāsil ü iglālle rast gelür.
Etrāfına hoş-śadā nice zįl ü zeng asmış ol çeşm-i esed-heybet ü şįr-şevketi
gördük de baĥr-i hezec-i aħrebde bu şiǾr-i şįrįni ve aǾzebi bi’l-bedāhe Ǿale’lfevr inşā itmiş
ŞiǾr:
Bir gün felegün ŧablı kim öter idi güm güm
Sincāb sehāb üzre ki geymiş idi ķaķum
San seyr-i çemenlerde göklerde idi geştüm
Cām ister idüm gökden çarħı śanur idüm ħum” (Canım 2000:509).
“Ferrūħį
Ṣaruħan vilāyetinde Aķĥiśār-nām ķasabadandur. Ħoş-ŧabǾ bedîhe gūy

şāǾirdür”

(KTB 2017:144).

“Ferrūħį
Evāyil-i ĥālinde yektā ve yek cihet iken cihete ŧālib olup tezkere almaga rāġıb
olmış idi. Ammā tehį-dest vardugıyçün kethüda beg buna ķanlusı gibi
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baķmış ol egri egri baķmışlar yüregin yaķmış ve bi’l-cümle faķįrü’l-ĥâl
olmaġın evden gelemez ve ādet ķapunun yolın bilmez ba’dehu bilür ki ādet
ķapusı kethüda beg imiş üstüħānsuz olmaz bir Ǿaceb seg imiş. Bu ķıŧǾayı
anda bedįheten dimişdür.
Kethüdāsına didüm bir ulunın
Nice olıcaķ irür mansıba el
Didi remz ile bana çāre budur
Dolaş ol bir ķapuya evden gel” (Canım 2000:428).
“Ħāverį-i ǾAcem

Yār-ı latįf ve merd-i zarįf ħoş-ŧabǾ u nįk-śoĥbet ve Ǿarśa-i saŧranç u nerdde
esb-i fikri haylį cevelāna ķādir ve vādį-i nažmda bedįhe dimege ĥāżırdur”
(Solmaz 2005:292).
“LaǾlį

Ekŝer-i eşǾārı bį-teǾemmül ü tefekkür ĥįn-i śoĥbetde ve zamān-ı
muśāĥabetde vāķį’ olurdı ve nice ferd ü rubāǾîyi bedįhe söylerdi”
(Canım 2000:489).
“Müftį

Ferd ü rubāǾįden ĥūb ebyātı ve ber-vech-i bedāhe baǾżı kelimātı vardur”
(Canım 2000:306).
“Çagşurcı Şeyħį
ǾAle’l-fevr bedįhe dimekle bį-nažįr ve didügi ebyātı defǾi levĥ-i dilde taśvir
idüp śūret virmekde māhir ve her dürlü leŧāyife ķādir ekŝer-i leŧāyifde didügi
ebyāt hezle māyil ve hikāyeye mebnįdür”
(KTB 2017:158).
“Ħiŧābį

Aķdenizde olan Midilli-nām vezįre ķalǾasındandur. Selįķį-ŧabǾdur. Didügi
eşǾārı ekŝer Ǿale’l-fevr dir bedįhe-gūydur”
(KTB 2017:179).

“Mehemmed Çelebi
Üslūb-ı inşāya ve ķavāǿid-i mükātebāta çoķ mümāreset itmiş ħoş-ŧabǾ źihni
güşāde ve kendüsi bį-pervā āzāde-dil eşǾārı çoķ Ǿale’l-fevr dimekde nazįri
yoķ”
(KTB 2017: 135).
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“Cevrį

Cevrį Efendi’nüñ üdebā ile müşā’are-i bedįha-gūyānesi kesįrdir. Her sene
muǾāyenesine meǾmūr olmakla iŝnān-ı dāħilinde bulunan şuǾarâ birçoķ
neşįdeler nefǾ ü iǾtā ve ġazellerini taĥmįs ve tanžįr ederlerdi”
(KTB 2018b:199).
“Dervįş Hilmį

Lākin bu rütbe tabįǾat-şināsį ve suħan-dānį ki ġāyetle ķuśvā ve nažar olınsa
bedįhe-gūluk meslegine sülūkları hüveydādur”
(Genç 2000:129).
“Nāśır Dede

Bedįhįdür ki inşā’allāhü teǾalā elsine-i selāsede śāĥib-i dįvān olurlar”
(Genç 2000:503).
7- Övgü-Minnet-Saygı İçeren Bedîheler
Divan şairleri sahip oldukları ifade kudretini övgü-minnet-saygı içeren şiirlerde her
daim kullanmışlardır. Genellikle bir devlet erkânına ithaf edilen kasidelerle anlam dünyası
olarak benzeyen bu tarzda bedîheler, dinî bir zat, devlet büyüğü veya saygı duyulan bir kişi
karşısında söylenmişlerdir. Zînetî, Gubârî, Halîl-i Zerd, Mahremî, Ahmed Paşa, Gulâmî,
Hayâlî, Derviş ‘Ayşî, Semâhât Ömer Dede, Hasbî, Mevlânâ İshak ve Merdümî’ye ait
örnekler şunlardır:
“Ġubārį

Ol ħāķān-ı büzürgvār aķlām-ı müşġbār ile ki lüǾle-i çeşme-i çemenzār-ı
seħāvet ve nāy-ı naġįr-i meydān-ı şecāǾatdür ve elfāz-ı dürer-bārıyla ki bir
lafž-ı yesįr ile niçe ķalem-revi żabŧ u tesĥįr ider bālā-yı rukǾada miŝāl-i ŧuġrā
bu mıśrāǾ-ı ġarrāyı yazmışlar idi.
MıśrāǾ:
Bildüm anı kim imiş Maĥmile ķāḍį olsun
Mezbūr daħı bi’l-bedāhe u mıśrāǾı diyüp cenāb-ı saǾādet-destgāha inhā itmiş
idi.
MıśrāǾ:
Şöyle ħidmet idelüm ķāfile rāżî olsun”9 (Kutluk 1989:716).
“Ħalįl-i Zerd

Bir gün Pertevį Şems meyħānesi dimekle maǾrūf kāşāneye pertev-endāz olup
şāǾir-i mezbūr daħı ol maĥall ü maķāmda muķābil-i āftāb-ı dįdārı olmagla
pür-sūz u güdāz olduķda bedįhe bu beyti dimişdür.
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Beyt:
Pertev-i mihr-i ruħuñ yüzimüze virdi ziyā
Şems meyħānesinüñ yine güni toġdı şehā”10 (Kutluk 1989:347).
“Maĥremį

Bir tārįħde Ṣaĥn müderrislerinüñ şāhid-bāzlarından Pįrį Paşazāde
Mehemmed Çelebi ve Aşçızāde Ĥasan Çelebi tebdįl śūretle Ġalaŧaya
geçmişler. Pasķalya cemǾiyyeti olmaġın muġ-beçe dilberler seyrine raġbet
idüp deyr içine girmişler. İttifaķ Maĥremį bunları seçmiş.
Nažm
Ķalataya śanem seyrine gelmiş
Sitanbuldan bir iki dįn ulusı
bedįhesini dimiş” (İsen 1994:271).
“Zįnetį

Şeyħü’l-islām Ebu’s-śu’ūd-ı Ǿālį-maķām maħdūm-ı devletmendi olan
Mehemmed Çelebi Efendiye varup gelürdi. Ekŝeriyā anlarun Ǿatāyā vü
iĥsānı ile geçinürdi. Bir gün mestāne bāb-ı devlet-meǾâbına gelmiş.
Maħdūm-ı Ǿālį-ķadr şehnişįni revzenesinden görüp nedür Monlā Zįnetį diyu
iltifāt buyurmış. Ol daħi bedįhe bu beyti okımış.
Ve lehū
Dāmen-ālūde vü destār perişān yaķa çāk
Kūyına geldi yine Zįnetį-i rüsvāy” (İsen 1994:224).
“Aĥmed Paşa

Menķabe-i muşārun ileyh. Bu vāķıǾa vāķiǾu şāyiǾdür ki bir gün Sulŧān
Mehmed ġılmān-ı ħāsdan bir serv-i bülendi nuśĥ u pend içün bende çekmiş
ve toħm-ı ħışm-ı kįneyi mezraǾa-i aĥr u ġazabda ekmiş idi. Meźkūr ol ķayd
ile muķayyed olan bendeyi bendde göricek bi’l-bedāhe bu rubāǾį śādır u vāri
ve lāyıħ u mütevārid olur.
RubāǾį:
Cihān yansun ki ol şemǾ-i şeker-ħand
Yatur giryān ayaġında demür bend
Lebi Şįrāzį ĥalvādur śatarsa
Deger Mıśr u Buĥārā vü Semerķand” (Canım 2000:157).
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“Gulâmî

Ĥālā müftį olan ħāce-i dįn ve dāver-i dünyā Ħāce Çelebi Efendi ķāżį-Ǿasker
iken bir ġulām-ı ħūb-rū ki ĥüsn ü cemālde ħurşįde bį-iħtiyār itdürürmiş serfürū ĥürriyet-i aśliyye daǾvâ idüp Ġulāmį-i merĥūm müddeǾāsına şehādet
itdükde edā-yı şehādetde ħaylį mübālaġa eylemiş. Ķāżį-Ǿasker Efendi
Ġulāmį’de ġulāma nisbet görmişler bu mıśrāǾı bedįǾ ile telmih buyurmışlar.
MıśrāǾ:
Ġulāmįnün ġulāma nisbeti var
Ġulāmį daħı ĥāle vāķıf olup bedįheten bu mısrāǾla cevāb virür.
MıśrāǾ:
Efendinün de olsun himmeti var” (Kılıç 2010:1661).
“Ħayālį (d. 1850)

1287/1870 senesinde Malatya nāǾib-i sābıķı Feyzį Efendi-zāde ders-i
şerįķimizden Ǿİzzet Efendi ile birlikte Sülūkiye Mescidi’nde Ħayālį
Efendi’nin yanına uġradıķ. Ǿİzzet Efendi Malatya’dan yeni gelmiş idi. Ħayālį
Efendi, Ǿİzzet Efendi’yi görünce gülerek bi’l-bedāhe:
Rabb-i Ǿİzzet Ǿİzzet’i Ǿizzetle Ǿizâz eyledi
mıśrāǾ-ı bedįǾini inşād gibi zerāfet-perdāzlıkta bulundu” (KTB 2018:371).
“Dervįş ǾAyşį

Ebnā-i ricāl-i Şāmdan bir nev-cüvān-ı Ǿālį-ķadr olup Ĥażret-i Dede Aĥmed
Ṣabūĥį ķuddise sırruhu Şām şeyħi iken bir gün bir maĥallde cüvān-ı mezbūr
ser-mest-i sabūĥ-ı Ǿayş-ı ħoş eyyām iken ǾAzįz-i Müşārünileyh teśādüf ve
ĥavâle-i ħançer-i nāz idüp Dervįş şimdi benüm bu ŧavr-ı levendānemi müşǾir
bir beyt inşād eyle yoķsa seni nişān-gāh-ı ħançer-i ħūn-āşām iderem diyü
cesāretleri Ĥażret-i ǾAzįzün ħoşına gelüp bedāheten bu beyti gūya oldılar.
Beyt
Ħançer elde tįġ belde bāde serde sįne çāk
Şeh-levendüm ŧarz-ı ħāśśun ādemi eyler helāk” (Genç 2000:361-362).
“Semāĥat ǾÖmer Dede

Ve daħi bu ķıtǾa-i ġarrā-yı bi’l-bedāhe Ĥażret-i Ħālid ibn Zeydü’l-Enśārį
Raḍıya’llāhü Ǿanh türbe-i muķaddeseleri ziyāretinde gūyā oldılar.
ĶıŧǾa
Ħāk-pāyün tūtiyā iden ulu’l-ebśār olur
Cenneti muǾtād iden cān bende-i Enśār olur
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Bir gedā kem-ter ġulāmundur Semāhu’d-dįn Velį
Mültefit bi’l-Ǿizz olur iĥsān vücūd iĥżār olur” (Canım 2000:236).
“Ĥasbį

Anaŧolı vilāyetinden Gedūs-nâm ķasabadandur. Ķudemādan Keşfįnün
ķarındaşı ve ol devr Ǿayyāşlarınun ķallāşı vü evbaşı olmaġla İbrāhįm Paşa
merĥūmun evāǿil-i vezāretinde bir fesadda bulınmış. İstanbul śubaşısına
ĥabse virülüp işkence itmesi murād olınmış. Ol şeb ki mezbūrı baġlayup
ķollarından asarlar. YaǾnî ki Ǿörf-i işkence envāǾını edā itmege saǾy iderler.
Ĥasbį bedįhe bu maŧlaǾı dimiş. Ṣubaşı az çoķ ehl-i tabǾ muĥibbi olmaķla
raĥm eylemiş. Ol matlaǾ budur.
Beyt
Derd-i dāġ-ı Ǿışķ kim itmez taĥammül Kāf ana
Ħoş döyer bu nātüvān göñlüm benüm inśāf ana”11 (İsen 1994:207).
“Mevlānā İsĥaķ

Ammā kendüye Şām ķażāsı tevcįh olınduķda bir münāsibce tārįħ fikrin
itmiş:
Aĥşām oldı
Lafžı tārįħ düşmekle mevtine teŧayyür ķılmış. Ölmege giderüz diyü aĥbâbı
ile vedāǾa başlamış. BāǾiŝ-i vedâǾ nedür didüklerinde
Tārįħ
Şehr-i zi’l-hiccede Ǿazmüm sefer-i Şām oldı
İstedüm yazmaġa tārįħini aĥşām oldı
beytini oķımış. Vaķtā ki Şām diyārına yaķįn olmış vāridātından bu bedįhe
śudūr bulmış.
Min nažmihį
Cennet ķohısı gelmege başladı meşāma
Yaķlaşdı gibi ķāfilemüz menzil-i Şāma” (İsen 1994:192).
“Merdümį

Sene sebǾįn eŝnālarında Turaķ Çelebi merĥūma ki defterdārlık virildi.
Mirāħorlıgı ĥālinde giydügi ser-ā-ser zer-beft cāmeler ile vakt-i Ǿaśrda nįmmest ĥaremden çıķdı. Anda ĥāżır bulınan mensūbātı taķbįl-i yed itmege
müsāraǾat itdi. Pes merķūm Merdümį bedįhe bir maŧlaǾla çıķageldi. El öpüp
śundugı gibi elli pāreden ziyāde zer-beft ve dįbā cāmenün ol meclisde baħş
olınmasına sebeb oldı ki ol maŧlāǾ bu idi.
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Bedîhe Meşâirü’ş-şu’arâ’da da geçmektedir.

Kenan ERDOĞAN-Ekim Ortaç ULUDÜZ

Nažmuhū
Çünki defterdār olduñ ħāreler giymek gerek
Şeh-benek ķaftanların bį-çāreler giymek gerek” (İsen 1994:326).
8- Ölüme Binaen Söylenmiş Bedîheler
Ölüm, klasik Türk şiirinde mersiye ve tarih manzumelerinde sıklıkla işlenmiş
evrensel bir temadır. Ümîdî’nin ölümü üzerine kim tarafından söylenmiş olduğu belli
olmayan bir beyit, Figânî’nin ölümüne Kınalızâde Hasan Çelebi’nin bir bedîhesi ve
Meşâ’irü’ş-şu’arâ müellifi Âşık Çelebi’nin bir zatın ölümü esnasında Enverî ile yanyana
olduğu ve şairin bu olay üzerine söylediği beyit, ölüm temalı bedîheten söylenmiş şiirler
konusunda karşımıza çıkan üç örnektir:

“Ümįdį
Bįmār olup mevt zamānında cism-i zerdine baķup bedįhe bu beyti dimişler.
MaŧlaǾ:
Sarardı cism-i zārum oldı altun
Bizi ħarçlanmak ister gibi gerdūn” (Solmaz 2005:215).
“Fiġānį12
Vezįr-i sālifü’ź-źikr aśĥāb-ı nifāķuñ meķāǿid ü maĥādiǾin śaĥįĥ ü vāķiǾ žann
itmekle ĥarf-i nefy olan tįġ-i siyāsetle iŝbāt-ı vücūd u ħıyānet selb idüp bįgünāh ol derdmendi Mansūrvār ver-dār idüp bį-sebeb śalb itdirmişdür.
Li-muharririhi bedįhe :
Çıķdı gerçi zāhiren cism-i Fiġānį göklere
Döne döne çıķdı çāk āh u fiġānı göklere” (Kutluk 1989:765).
“Enverį
Oġlan Şeyħ’ün Atmeydānı’nda boynın urduķlarında Enverį ile faķįr anda
bile ĥāżır idüm bedįheten bu maŧlaǾı söyledi.
MaŧlaǾ:
Dil uzatdı sen şeh-i mülk-i cemāle gördiler
ŞemǾ-i bezm-ārānun ey mey-pāre boynın urdılar” (Kılıç 2010:390).
9- Diğer Örnekler
Şu’arâ tezkirelerinden toplanan irticalen söylenmiş şiirlerin hepsinin içerisinde
genellikle bir latife geçtiği için, bu örneklerin tasnifleri hususunda farklı başlıklandırmalar
yapılabileceğini daha önce belirtmiştik. Verilen örneklerin de açıklandığı ayrıntılı bir
inceleme yapılması veya tezkireler dışındaki kaynaklardan da irticalî şiirlerin toplanıp bu
örneklerin artırılması durumunda daha ayrıntılı bir tasnife rahatlıkla gidilebilecektir.
12
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Çerçevesi sınırlı olan bu çalışmada yukarıda yaptığımız genel başlıklandırmalar dışında
kalan örnekleri bu başlık altında toplamayı uygun görmekteyiz.
“Enverį

İttifāķen bir gün iki desti şarāb ile ol rind ħāne-i ħarāba giderken śubaşıya
rast gelür. EnvāǾ-ı Ǿitāb u Ǿiķāba müsteĥaķ oldukda hemān bedįhe bu beyti
oķıyıvürür. Bu eşǾār-ı ābdārun yüzi śuyına ħalāś bulur meźkūr beytin bir
mıśrāǾı Aĥmed Paşa’nun Kerem ķasįdesindendür. Tażmįn-i ĥāś vāķıǾ
olmışdur. Beyt:
İki destüm ŧolı mey destümi sındurma benüm
Tutalum iki elüm ķanda imiş ķanı kerem” (Solmaz 2005:221)
“Sâfî

Sābıķü’ź-źikr müşārünileyh Muĥįŧį Efendi’nün nāibi iken Erzurum’da ķış
ķıyāmet olup bir bāġçe kenārında otururken penceresin açup bāġına nāžır
olduķda Muĥįŧį Efendi buyurmuşlar. MıśrāǾ:
Aķ saķallu ķocacıġ olmış bāġ
Ṣāfį bu mıśrāǾı bedįheten tekmįl itmiş ki mıśrāǾ:
Bürçegi aķ ķarıcuķ olmış ŧaġ” (Solmaz 2005:390-391)
“Aĥmed Paşa

Aĥmed Paşa vezįr-i aǾzam iken baǾż-ı aśĥāb-ı buġż u sitem iç oġlanlarından
birisine ‘ışķ u maĥabbet itmişdür diyü bu maǾnā-yı ħıyānet ile cenāb-ı
pādşāha ġamz u ġıybet iderler. Āhir sulŧān-ı nüktedān anı tecrübe vü imtiĥān
içün henüz germābe-i Ǿışķında sūzān ve zülf-i pür-çįn ü kākül-i müşgįn
ġamıyla derhem ü perįşān iken ol cevān-ı perįşān ile anı ĥammāma ķomaga
fermān ider ve sevdā-yı Ǿışķın fāş itmek içün dilber-i sįm-endāmun zülfini
tırāş itdürüp ħaste-i derd-i Ǿışķ-ı cānān ve şikeste-i maraż-ı hicrān olan
Aĥmed-i bį-cāna ol ŧabįb-i dil ü cān ile āb-ı kevŝerden hūşter şerbet-i cānperver irsāl ider. Aĥmed Paşa daħı ol ĥabįb-i ǾĪsā-ħaśletün şerbetin içdükde
ve keyfiyet-i bāde-i Ǿışķından mest olup geçdükde bedįhe bu beyti dir:
Zülfin gidermiş ol śanem kāfirligin ķomaz henūz
Zünnārını kesmiş velį daħı müselmān olmamış”13 (Kutluk 1989:135).
“Emrį

Bir gün Şemsî-i mezbûr Emrî’ye tûtîvâr söyledügi sözden haberdâr olmasun
diyü bir mikdâr esrâr ile hayrân ve bâg-ı dimâgından murg-ı Hümâ pervâz
‘aklını perrân ider ki mezbûrı maglûb itmekle hacel ve yârân arasında
münkesir ü münfa’il ide. Emrî dahı bu hîleden gâfil ü zâhil bî-şümâr gubâr
yiyüp kanzil olur. Mezbûr Şemsî Emrî’nün kör bengi oldugın görür. Kebâb
yeriken Emrî ismine ta’miye idüp Kebâb bî-hadd hordem bârî dir. Emrî dahı
bi’l-bedâhe beşâret ismine bu beyti dir:
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Zârem zi-âh u nâle bisyâr muttasıl
Dârem zi-baht-ı hîş hemîşe hırâş-dil”14 (Kutluk 1989:180)
“Monla Ġubārį

Ve bi’l-cümle Sulŧān Ķorķud kiǾāzim-i rāh-ı āħiret oldı. Birāder ol firāķla
Geyikli Baba meşįħatın iħtiyār idüp ol zāviyede ķût-ı lā-yemūt ile ķanāǾat
ķıldı. Ĥattā
Min nazmihį
Ħayāl-i çeşmüm āhūlarla her bār
Geyiklü Babaya döndün behey yār
bedįhesini ol münāsebetle söylemiş” (İsen 1994:250)
“ŞemǾį15

Menķūldür ki bir gün ŞemǾî ve Mesįĥį ittifaķla Ġalaŧa seyrine gitmişler.
Deyrün maĥbūblaruñ seyr idelüm diyu kiliseye duħūl itmişler. Žurefā-yı
şuǾarādan biri ki anları görmiş. Bedįhe bu ķıŧǾayı nazm idüp şöhret virmiş.
Min nazmihį
Ġalaŧada Mesįĥį deyre varmış
Meger ŞemǾį anuñla bile gitmiş
İşidenler ġalat idüp didiler
Mesįĥį kiliseye mum iletmiş” (İsen 1994:235)
“Hecrį
Merĥūm kendü Edirne ķāżįsi olup Ĥāmid Çelebi kendüden müteǿaħħir iken
İstanbul ķāżįlıġından Rūmili ķāżį-Ǿaskeri olup yirine Ķara Çelebi-i merĥūm
İstanbul ķāżįsı olduġı ħaberi geldükde bedįheten dimişdür.
Beyt:
Sāġarı devr-i felek Ǿaksine dönder sākiyā
Döne döne Hecrį’ye ol cevr idüpdür ķat ķat” (Kılıç 2010:537)
“Lâmi’î Çelebî16

Şeyħi olan Emįr Buħārį’ye bu ġazeli virmişdür.

Bedîhe Meşâirü’ş-şu’arâda da geçmektedir.
Bedîhenin kim tarafından söylendiği belli değildir.
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Bedîhe, Emîr Buhârî tarafından söylenmiştir.
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Ġazel:…
Bir mūrçeyem ķuş dilin ögrenmege geldüm
Dįvān-ı Süleymānį vü Dārāt gerekmez17
Şeyħ-i merĥūm daħı oķıyup bedįheten bu beyi dimişdür.
Beyt:
Ey mūrçe bu ķuş dilin ögrenme ne ĥācet
Çün mülk-i Süleymānį vü Dārāt gerekmez (Kılıç 2010:753)
“Selįķį18

Merĥūm evvel ķāżį olduķda gözi aġardı. Faķįr rast gelüp bedįheten bu beyti
diyüp oķıdum.
Li-muĥarririhi:
Ķāżį olmışdur Selįķį n’ola aǾmâ olsa ger
Çün dimişlerdür izā cāe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar” (Kılıç 2010:1005)
“Sulŧān Murād Ħān-ı Ġāzį

Eŝnā-i śoĥbetde Ǿale’l-fevr didügi maŧlaǾlarun biri bu maŧlaǾdur.
MaŧlaǾ:
Çalınur çengler ayalar ķarsılur
Raķs urur raķķâs çardaķ sarsılur” (KTB 2018a:14).
“Aĥmed Paşa

Ve merĥūm bedįhe-gūyluķla şöhret-şiǾār olup naķl olınur ki meclis-i Sulŧān
Mehemmedį’de Rind-i Şirāzį’nün Dįvān-ı belāġat-perdāzından tefeǿǿül
olınduķda bu beyti vārid olur:
ŞiǾr:Ānān ki hāk-rā be-nazar kimyā kunend
Āyā büved ki gūşe-i çeşmį be-mā kunend
İrticālen bu gūne tetebbuǾ ider ki:
Ānān ki hāk-rā be-nazar kimyā kunend
Hāk-i cevāhir-i ķademet tūtyā kunend” (KTB 2019:43)
“Şāh Muĥammed Çelebi

Ĥikāyet olınur ki nev-niyāzān-ı iħvāndan iki dervįş-i sāde-dil birbiriyle
müşācere eŝnāsında birisi āħirine otun lafzıyla taǾne-güşā-yı zebān-ı Ǿitāb
olup mübtedį-i merkūm ĥużūr-ı Çelebį-i Müşārün-ileyh’e Ǿarż-ı ĥāl-i
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Bedîhe, Âşık Çelebi tarafından söylenmiştir.

Kenan ERDOĞAN-Ekim Ortaç ULUDÜZ

teşekkį-meǾâl itdükde bedāheten bu beyt-i ġarrālarıyla faśl-ı müddeǾā-yı
beyne-hümā buyurup latįfe-i behiyyeleri bāǾis-i taśaffuħ-ı cemįl olmışdur.
Beyt:
Nefs-i bed-hū ķ’ola pür-āteş otun lafzından
Hįme-i nār-ı ġazab oldıġına şāhiddür” (Genç 2000:249-250).
Sonuç
Bu çalışmada tezkireler taranarak irticalen söylenmiş tüm şiir örnekleri toplanıp
tasnif edilmiştir. Alınan örneklerin günümüz Türkçesine aktarılması ve yorumlanması
makaleden daha kapsamlı bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu sebeple mevcut şiir
örnekleri gösterilip divan şiirinde irticalen söylenmiş birçok şiirin olduğu ortaya konmaya
çalışılmıştır.
İrticalen şiir söyleme geleneği daha çok halk şiirinde görülmektedir. Ancak klasik
Türk edebiyatı sahasında da bu tarzda söylenmiş şiir sayısının az olmadığını söylemek
mümkündür. Yalnızca tezkireler taranarak elde edilen manzume örneği 52’dir.
Şu’arâ tezkiresi müelliflerinin, eserlerini irticalen yazılmış şiirleri kaydetmek
amaçlı yazmadıkları muhakkaktır. Genellikle nükte içeren bu şiirleri eserin içinde vererek
okuyucuyu eğlendirmek amaçlardan biridir. Bu gözle bakıldığında tezkirelere girmemiş
birçok irticalî şiir olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tezkirelerde şairin “bedîhe-gû”
(düşünmeden şiir söyleyen) olduğu söylenip bu tarzdaki şiirlerinin verilmediği örnekler
olması mevcut durumu destekler niteliktedir. Tezkire müelliflerinden Âşık Çelebi,
Kınalızâde Hasan Çelebi ve Gelibolulu Âlî’nin kendi söyledikleri irticalî beyitleri
kaydetmeleri ve diğer tezkirelere nazaran bu eserlerde başka şairlere ait irticalî şiirlerin
fazla olması, onların bu tarzda şiirlere ilgi duyduklarını düşündürmektedir.
Sadece tezkireler taranarak tespit edilen örnekler, özellikle şiir mecmuaları ve
divanlar tarandığında klasik Türk edebiyatı sahasında irticalen yazılmış şiir örneklerinin
artacağını göstermektedir.
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