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MECÂLİSÜ’N-NEFÂYİS’İN İÇERDİĞİ BİYOGRAFİK ÖGELER 

 

Oğuz Ergene* 

ÖZET 

Ali Şîr Nevâyî’nin Mecâlisü’n-nefâyis adlı şuara tezkiresi, kullanılan 

biyografik ögeler açısından titizlikle hazırlanmış; tezkirede, şairlere ilişkin 

türlü özellikler ayrıntılı olarak işlenmiştir. Özellikle Nevâyî’nin şairlerle 

ilgili tanıklıkları, kişisel değerlendirmeleri, onların sanat yönleri ya da 

eserleri hakkındaki görüşleri, esere zenginlik ve özgünlük katmaktadır. 

Mecâlisü’n-nefâyis’teki biyografik ögeler, şairlerin tanıtımını sağlamak; 

kaydedilmek suretiyle onları ve eserlerini kalıcı kılmak dışında, dönemin 

sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili çok sayıda bilgi ve malzeme içermektedir. 

Bu çalışmada, Mecâlisü’n-nefâyis’teki biyografik ögeler; dolayısıyla tezkire 

yazarının bu doğrultudaki malzemesi, şairlere ilişkin değerlendirmelerin 

kapsamı ve içeriği belirlenmiştir. Eserde şairler; eser, üslup, edebî kişilik, 

şairlik yeteneği gibi yönleriyle birlikte aile ve akrabalık ilişkilerinden, 

mesleklerine, toplumsal konumlarına, ilgi alanlarına, vücut biçimlerine, 

sağlık durumlarına, huylarına, türlü sanat ve spor dallarındaki 

hünerlerine, ölüm nedenlerine, mezar yerlerine kadar çok geniş bir 

yelpazede ele alınmıştır. Bu bilgiler, hem Nevâyî’nin tanıklıklarına hem de 

duyumlarına dayanmaktadır. Eserde, ele alınan şairlerle ilgili türlü 

yorumlara ve değerlendirmelere destek olabilecek pek çok örnek olay, 

söylenti vb. de yer almıştır. Çalışmada, söz konusu biyografik ögelere 

ilişkin tematik bir sınıflandırma yapılmış ve her madde başı için özgün 

metinden seçilen örnekler kullanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: şuara tezkireleri, biyografi, Ali Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-

nefâyis, Çağatay Türkçesi 
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BIOGRAPHICAL COMPONENTS IN MECALISU’N- NEFAYIS 

ABSTRACT  

Biography of poets called Mecalisu’n-nefayis of Ali-Shir Nava’i was 

prepared meticulously in terms of the biographical components; various 

features related to the poets were discussed in detail. Especially, 

testimonies of Nava’i about poets, personal evaluations, opinions about 

their artistic aspects or works add richness and authenticity. Apart from 

making enable to introduce the poets and making them permanent by 

recording, the biographical components in Mecalisu’n-nefayis contain a lot 

of information and material related to the social and cultural structure of 

the period. In this study, the biographical components in the Mecalisu’n-

nefayis; therefore material of the writer of the collection of biographies in 

this direction, the scope and contents of the evaluations about poets have 

been determined. Poets were discussed in work from a wide range of 

subjects ranging from family and kinship relations, professions, social 

positions, interests, body forms, health conditions, habits, skills in various 

arts and sports, causes of death, grave places, along with aspects like 

work, style, literary identity and poesy talent. This information is based 

both on the testimony of Nava’i and on his sense perceptions. There are 

also many precedents, rumours, etc. that can support various 

interpretations and evaluations about the poets in the work. In the study, 

a thematic classification related to relevant biographical components was 

made and the samples selected from the original text were used for each 

entry. 

Key Words: biographies of poets, biography, Ali-Shir Nava’i, Mecalisu’n-

nefayis, Chaghatay Turkish 

1. Giriş 

Arapça “andaç, hatırlatıcı” karşılığındaki teõkire sözcüğü, “anma, başvurma, adlandırma, 

tanımlama, belirtme, gösterme, bahsetme, atıfta bulunma; hatırlanan şey, hatıra; ün, şan, itibar” 

anlamlarındaki õikr kökünden türetilmiştir1 (Baalbaki 1995, 303, 563). Bu kavram, Osmanlı 

Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde de tezkere ve tezkire biçimindeki iki sözlük birime ve bunlarla 

ilintili türlü söz varlığı ürünlerine kaynaklık etmektedir2.  

                                                           
 ,mention(ing), referring to, reference to, naming, specification, stating, indication, indicating, pointing out (to), citation“ ذكر 1

citing” ~ ذكر “remembrance, recollection, reminiscence, memory” ~ ذكر  “reputation, repute, renown, fame, name, standing, 

credit”;  تذكرة “reminder, memento” (Baalbaki 1995, 303, 563). 
2 tezkire (tezkere) “Yad etmeye vesile olan kâğıt, pusula, varaka; bir şehrin içinde bulunan devâ’ir-i resmiyye veya efrat 

beyninde teati olunan muharrerât: Tezkire yazmak; tezkire-i sâmiyye= Makâm-ı sadâret-i uzmâdan yazılan tezkire; tezkire-i 

cevâbiyye= Cevaben yazılan varaka; nüfusa veya esnaf vesaireye verilen resmî kâğıt: tezkire-i Osmâniyye= Tabiiyet tezkiresi; 

esnaf tezkiresi= Patent; mürur tezkiresi= Pasaport; gümrük tezkiresi= Bir malın gümrük resmi verildiğini mübeyyin olan 

pusula; bir ilim ve fenne dair mâ-hazardan ma’lûmât-ı muhtasarayı havi risale, ajanda; bir sınıf-ı meşâhîrin muhtasaran 

terâcim-i ahvâlini ve bazı akvâl ve menâkıbını havi kitap: Tezkiretü’ş-şu’arâ, Tezkiretü’l-evliyâ vesaire.”, tezkereci 

(tezkireci) “Kadimde da’âvî hülâsasını zapt ve tahrir eden memur.”,  tezkerelik (tezkirelik) “Tezkire yazmaya mahsus (kâğıt) 

ki takrirlikten küçük ve pusulalıktan büyük olur.”... (Şemseddin Sami 2010, 1226); tezkere “Poliça, ruúèa...” (Tulum 2011, 

1772);  tezkere “Pusula; bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt; askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.”, tezkereci 
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Tezkire, bir edebiyat terimi olarak biyografik eserler için kullanılmıştır3. Biyografi, İslam 

tarihinde bir tür ve “bilim dalı olarak” Hz. Muhammed’in hayatına ve hadislerine ilişkin 

çalışmalarla önem kazanmıştır. Peygamberle birlikte İslam tarihinde önem verilen kişilerin 

tanıtımı ve “topluma örnek kişiler olarak” sunulması, bu türün önemini arttırmıştır. Bu 

doğrultuda tezkirelerin biyografik bilgileri içeren bir tür olarak yazımında, Arap edebiyatının 

sözü edilen “tabakat” kitaplarından esinlenilmiştir. Tezkirecilik geleneğinin kaynağı olan bu 

kitaplarda, “biyografik çalışmalar” yer almaktaydı ve sonraki dönemlerde, bu alanda, belli bir 

sınıfın üyelerinin toplandığı eserler verildi. Kapsamı giderek genişleyen biyografik eserler, bir 

süre sonra “dil bilimcilerini, şairleri, hekimleri ve diğer meslek mensuplarını” içermeye başladı. 

Mutasavvıflarla başlayan bu tür meslek içerikli eserlerin örneğin şairleri işleyen ilk ürünü, 

Muhammed b. Sallam el-Cumahî’nin Tabakatu’ş-şu’arâ’sıdır. İbn Kuteybe’nin bu alandaki 

ikinci eser olan Kitabü’ş-şi’r ve’ş-şu’arâ’sı ile Ebu’l-Ferec el-İsfehanî’nin Kitabü’l-agânî, 

İsmâil bin Ebî Muhammed el Muhammed el-Yezdî’nin Tabakâtu’ş-şu’arâ ve Ebî Hassân ez-

Ziyâdî’nin Tabakâtu’ş-şu’arâ adlı eserleri de şairleri konu edinmiştir. Şair biyografilerinden 

El-Merzubanî’nin Mu’cemu’ş-şu’arâ’sı, yöntem açısından türe bir yenilik getirmiş ve bu eserle 

birlikte, şairlerin “alfabetik olarak” sıralanmasına geçilmiştir. Bununla birlikte Saalibî’nin 

Yetîmü’d-dehr’ine Bahrâzî’nin zeyl olarak yazdığı Dumyetü’l-kasr’ı ile zeyli devam ettiren 

Hazirî’nin Zînetü’d-dehr, Beyhâkî’nin Vişahü’d-dümye ve İmâdeddîn El-İsfehânî’nin 

Harîdetü’l-kasr adlı eserleri, Arap edebiyatındaki tezkire zeylleri arasındadır. Ebu Nuaym-i 

İsfehanî’nin Hilyetü’l-evliya’sı, El-Haysam bin Abdî’nin Tabakâtu’l-fukahâ ve’l-muhaddîsin’i 

ve Abdu’l-melik bin Habîb es-Sülemî’nin Tabakâtu’l-fukahâ ve’t-tâbi’în’i ise bu edebiyatın 

farklı zümrelerden kişilerle ilgili biyografik eserlerindendir (Nevâyî 2001, XXIV; Kılıç 2007, 

543-544; İsen 2010, 5).  

Tezkirecilik geleneği, “XII. yüzyıl sonlarına kadar Arapça olarak” sürmüş, XIII. 

yüzyıldan sonra ise Farsça örneklerle devam etmiştir. Fars edebiyatının ilk biyografik eseri, 

Nizâmî-i Arûzî-i Semerkandî’nin “münşi, şair, müneccim ve hekim olmak üzere dört meslek 

grubunu konu alan Mecma’u’n-nevadir ya da yaygın adıyla Çahâr Makâle” adındaki 

çalışmasıdır. Bu edebiyatta, tezkire tarzındaki ilk örnek ise Muhammed el-Avfî’nin 1221 tarihli 

Lübâbü’l-elbâb’ıdır. Câmî’nin bir evliya tezkiresi olan Nefehâtü’l-üns min Hazarâti’l-kuds, 

Rızâ Kulı Hân-i Hidâyet’in Mecma’u’l-fusehâ ve Tezkire-i Riyâzu’l-ârifîn, Mîrzâ Muhammed 

Tâhir-i Nasrâbâdî’nin Tezkire-i Nasrâbâdî, Hâc Alî Ekber Nevvâb-i Şîrazî’nin Tezkire-i Dil-

Güşâ adlı eserleri de Fars edebiyatının farklı kesimleri işleyen tezkireleri arasında yer 

almaktadır (Nevâyî 2001, XXIV, XXV; Kılıç 2007, 545; İsen 2010, 6). Farsçanın “adında 

                                                           
“Askerlik ödevini tamamlamış, terhis olmuş er; dava özetlerini yazan görevli; tezkere yazarı.”, tezkerecilik “Tezkereci olma 

durumu.”; av tezkeresi “Avcılara verilen izin belgesi.”, mürur tezkeresi “Bir yere gitmek için gerekli olan izin belgesi.”, nüfus 

tezkeresi “Nüfus cüzdanı.”; tezkere almak “Askerlik görevini tamamlayarak bunu bildiren bir belge almak.”, tezkere 

bırakmak “Askerlik görevini bitirdiği hâlde orduda çalışmasını sürdürmek, orduda kalmak.”, tezkeresini eline vermek “İşine 

son vermek, kovmak.”; tezkire “Divan şairlerinin hayatlarını ve şiirlerini genellikle öznel bir bakış açısıyla değerlendiren 

eser.” (TDK 2011, 192, 1731, 1783, 2345). 
3 tezkire “Osmanlı toplumunun maddî ve manevî kültürünü meydana getiren her meslekten yaratıcı kişinin meselâ velilerin, 

hattatların, mimar ve mûsikî ustalarının, hatta usta bir çiçek yetiştiricisinin hayat ve sanatından söz eden bir türün adı” (Kılıç 

2006, 121); “Divan Yazınında genellikle şairlerin yaşam öykülerini anlatan ve şiirlerinden örnekler veren yapıt.” (TÜBA 

2011, 1131). 
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‘tezkire’ kelimesi bulunan” ilk biyografik eseri ise Attâr’ın 72 sufiyi işlediği Tezkiretü’l-

evliyâ’sıdır (Öz 2012, 68). 

Farsça yazılmış şuara tezkireleri arasında yer almakla birlikte Türk tezkirecilik 

geleneğinin oluşumunda önemli pay sahibi olan iki eserden Câmî’nin -yazımı “Hicret tarihinin 

892 nci yılında” (Camî 1990, 290) tamamlanan- Bahâristân’ı, sekiz bölüm (bahçe) halinde 

düzenlenmiştir. Tam bir şuara tezkiresi olmayan eserin sadece yedinci bölümünde şair 

biyografilerine yer verilmiştir4. Bu bölüm, “Yedinci bahçe, şairlik bostanında kafiye cıvıldayan 

kuşlarla vezin besteleme sanatının şekerliklerinde gazel okuyan tutilerin destanlarından 

bahseder.” (Camî 1990, 204) biçimindeki bir kayıtla başlar. Câmî, “şairler zümresi” çok 

kalabalık olduğu için bunlardan tek tek söz edilemeyeceğini ve ancak en ünlü olanlarından bir 

bölümünü “kısaca” anlatacağını (Camî 1990, 208) belirtip biyografilere geçer ve aralarında 

Rudegî, Firdevsî, Enverî, Nizamî, Şeyh Sadî, Hafız-ı Şirazî, Emir Hüsrev-i Dehlevî ve Ali Şîr 

Nevâyî’nin de bulunduğu 38 şairi tanıtıp bu şairlere ait eserleri, beyit, gazel, kıta, rubai, 

mesnevi, muamma gibi başlıklarla örneklendirir. Bölümde değinilen son şair, Ali Şîr 

Nevâyî’dir. Farsça yazılmış bu kapsamdaki diğer örnek ise yazımı, “peygamberlerin 

sonuncusunun Hicretinin 892 yılı Şevval ayının yirmi sekizinci gününde” (Devletşah 2011, 

654) bitirilen Devletşah Tezkiresi (Tezkiretü’ş-şuarâ)’dir. Devletşah; şairler hakkında bilgi 

toplamanın zor, şiir yazmanın da eskiden beri “yaygın bir sanat” olduğunu, şiirlerin yazıldığı 

dillerin zamanla değiştiğini, dilleri anlamanın güçleşmesi nedeniyle şairlerin büyük bölümünün 

adının “gizlilik perdesi altında” kaldığını belirtir. Devletşah da Molla Câmî gibi eserine, bu 

şairlerin adları kaynaklarda geçen, halk arasında ünlü olan “bir kısmını” aldığını ifade eder. 

Tam bir şuara tezkiresi olan eserde, mukaddime ve hatime dışında yedi tabaka ve toplam 149 

şair bulunmaktadır. Mukaddime, Arap şairlerine ayrılmıştır ve bu bölümde, on Arap şairi yer 

almıştır. Eserin bundan sonra gelen ve Farsça yazan şairleri işleyen birinci tabakasında yirmi, 

ikinci tabakasında yirmi, üçüncü tabakasında on altı, dördüncü tabakasında yirmi, beşinci 

tabakasında on sekiz, altıncı tabakasında yirmi bir, yedinci tabakasında on sekiz şairin 

biyografisi verilmiştir. Hatime bölümünde, aralarında Abdurrahman-ı Câmî ve Ali Şîr 

Nevâyî’nin de yer aldığı altı şairden söz edilir (Devletşah 2011, 44-48). Şâh İsmâil’in oğlu Sâm 

Mîrzâ da 1550 yılında Devletşah Tezkiresi’ne Tuhfe-i Sâmî adıyla bir zeyl yazmıştır. Yedi 

                                                           
4 Bahâristân’daki diğer bölümler ve içerikleri, sırasıyla şu biçimdedir: 1. Bahçe “İlk bahçede, hidayet yolunu uzaktan 

görenlerden velilik dergâhı sedirinde oturanlardan toplanmış reyhanlar saçılmıştır.”, 2. Bahçe “Bu bahçede cömert 

bulutlardan hikmet=felsefe erenlerinin gönüllerine sızan en ince hakikat damlalariyle onların kalblerinin zemininde ve 

hâtıralarının tarlasında yetişmiş ve defterlerinin sahifelerini süslemiş olan çiçekler saçılmıştır.”, 3. Bahçe “Üçüncü bahçe, 

adalet ve insaf meyvelerini yetiştiren hükümet ve eyalet bağlarındaki çiçeklerin açılmasından bahseder.”, 4. Bahçe 

“Dördüncü bahçe, cömertlik ve kerem bağlarındaki fidanların yemiş vermelerini ve onların altın ve gümüşten çiçekler 

açmasını gösterecektir.”, 5. Bahçe “Beşinci bahçede aşk ve muhabbet çemenleri bülbüllerinin halinden, şevk ve sevgi 

derneklerindeki pervanelerin kanatlarının yanmasından bahsedilecektir.”, 6. Bahçe “Altıncı bahçede, dudak goncalarını 

güldüren ve gönül çiçeklerini açtıran mizah ve lâtife rüzgârlarının esmesinden ve şakalaşma kokularının yayılmasından söz 

açılacaktır.”, 8. Bahçe “Bu bahçede dilsizlerin (yani hayvanların) hali dilinden birkaç hikâye anlatılacaktır ki, akıllılar ve 

nükteciler tarafından tertip edilmiştir.” (Camî 1990, 9 vd.). Kılıç, eserdeki bölümlerin içeriklerini, “1. ravza: Evliyalar ve 

büyük sufiler hakkında; 2. ravza: Hakimlerin sözleri hakkında; 3. ravza: Sultanların adaleti hakkında; 4. ravza: Cömertlik 

hakkında; 5. ravza: Aşk hakkında; 6.ravza: Mulatefe ve mutayebe hakkında; 7.ravza: Şairler hakkında; 8.ravza: Hayvanların 

dilinden hikayeler hakkında” biçiminde sıralar (Kılıç 2007, 548/10 numaralı dipnot).  
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bölümden oluşan ve yaklaşık 700 şairden söz eden eserin Tabaka-i Türkân başlığını taşıyan 

altıncı bölümünde, “Türk asıllı şâirler” bulunmaktadır (Nevâyî 2001, XXV; İsen 2010, 6). 

Gerek şairleri gerekse diğer meslek gruplarındaki ya da sosyal sınıflardaki kişileri ele alan 

tezkirelerin Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında, değişik ölçütlere göre hazırlanmış pek çok 

örneği bulunmaktadır. Örneğin Arap edebiyatı ürünlerinden Saalibî’nin Yetimü’d-dehr’inde, 

şairler, ülkelerine göre ayrılmış (Kılıç 2007, 544); Birzâlî, “biyografileri yüzyıllara göre 

tanzim” düşüncesini getirmiş; İbn Hacer Askalânî, “ölüm tarihi”ni esas alan bir düzenlemeyi 

uygulamıştır (İsen 2010, 6). Fars edebiyatında, Fahrî-i Herâtî’nin yazdığı ve “yirmi üç kadın 

şairin tanıtıldığı” Cevâhirü’l-èacâéib, bu dildeki “ilk kadın şuarâ tezkiresi”dir. Yine bu sahada 

“aynı nazım türünde şiirleri olan şairleri”, “belli bir dönemde veya bir sultan döneminde şiir 

yazmış, bir bölgede yahut şehirde yetişmiş şairleri” içeren şuara tezkireleri bulunmaktadır (Öz 

2012, 69). Örneğin Muhammed Efdal-i Ser-hoş’un Kelimâtu’ş-şu’arâ’sı, “Hindistan’da yetişip 

farsça eser veren yaklaşık iki yüz şairin özgeçmişini” içerir (Nevâyî 2001, XXV). Tezkireler, 

Osmanlı sahasında da toplumun “maddî ve manevî kültürünü meydana getiren her meslekten 

yaratıcı kişi”yi ele almıştır. Tezkire yazarı, “belirli bir meslekte tanınmış kişilerin, mesela 

evliyâların, hattatların, mimar ve mûsîkî ustalarının, hatta usta bir çiçek yetiştiricisinin hayat ve 

sanatından” söz edebilmekte; tezkireler de “anlattıkları çevrenin veya mesleğin adıyla (Tezkire-

i Şuarâ veya Tezkiretü’ş-Şuarâ, Tezkiretü’l-Evliyâ, Tezkiretü’l-Hattâtân)” anılmaktadır (Canım 

2000, 1). Bu sahadaki eserlerden örneğin Sâî Mustafa Çelebi’nin Tezkiretü’l-ebniye’sinde, 

“Mimar Sinan’ın hayatı ve yapılarının adları çeşitlerine göre on üç bölüm halinde verilmekte”, 

aynı nasirin Tezkiretü’l-bünyân adlı eserinde ise yine Sinan’ın “çocukluk çağından mimarbaşı 

oluşuna kadar hayatı ve önemli altı eserinin yapılışı” anlatılmaktadır (Saatçi 2008, 539, 540). 

Bu döneme ilişkin Türkçe şuara tezkireleri arasında, örneğin Esrar Dede’nin “Şeyh Galib’in 

isteği üzerine” kaleme aldığı Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’sinde, 200’den fazla Mevlevî şairin 

biyografisine yer verilmiştir (Aksoy 1995, 433). 

Türkçe şuara tezkirelerinin ilk örneği Doğu Türkçesinde görülmekle birlikte tezkirecilik, 

bu sahada Nevâyî’den sonra bir gelenek halini almamış “ancak Sâdıkî ile ikinci bir örnek 

verebilmiştir” (İsen vd. 2002, 13). Sâdıkî-i Kitâbdâr’ın 1598’de tamamlanan Mecmaü’l-havas 

adlı Çağatayca tezkiresi, Nevâyî’nin tezkiresine “zeyil olarak” yazılmış ve eserde, “Şah İsmâil 

döneminden XVI. yüzyılın sonlarına kadar yaşayan Fars veya Türk asıllı 332 şair” anlatılmıştır 

(Öz 2012, 68). Türk edebiyatında yazılmış Türkçe şuara tezkirelerinin diğer örneklerine ise 

Sehi Bey (Heşt Bihişt) ile birlikte Batı Türkçesinin Osmanlı sahasında, 16. yüzyıldan itibaren 

rastlanır. Sadece bu yüzyılda, Anadolu’da birbiri ardınca 7 şuara tezkiresi [Heşt Bihişt (Sehi 

Bey/1538); Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n-nuzamâ (Latîfî/1546); Meşâirü’ş-şuarâ (Âşık 

Çelebi/1568), Tezkiretü’ş-şuarâ (Hasan Çelebi/1586), Gülşen-i Şuarâ (Ahdî/1593), 

Tezkiretü’ş-şuarâ (Beyânî/1597), Künhü’l-ahbâr (Tezkire bölümü) (Gelibolulu Âlî/1598)] 

yazılmıştır (Canım 2000, 15). Bu türün bizdeki ilk örneği kabul edilen Mecâlisü’n-nefâyis’ten 

itibaren XV-XX. yüzyıllar arasında Türkçe yazılmış şair biyografilerinin toplam sayısı ise 

38’dir (Kılıç 2007, 546, 547). 

Şuara tezkireleri; genellikle ön söz, şairlerin tanıtıldığı ana metin ve son sözden oluşur. 

Geleneğe bağlı bir standardın bulunduğu bu bölümlemedeki ön sözde “eserin sunulduğu kişi 
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veya kişiler hakkında mensur-manzum bir methiye, tezkire müellifinin şiir sanatı, devrin sanat 

anlayışı ve özellikleri hakkındaki düşünceleri ve başta sebeb-i te’lîfi olmak üzere eserin 

yazımıyla ilgili bilgiler” bulunur. Son sözde ise “eserin tamamlanma tarihi, yazımında çekilen 

sıkıntılar, ortaya konan çalışmanın özellikleri, devrin padişahına veya müellifin hâmisine 

dualar, mevcut kusurlar için af talepleri” yer alır (Uzun 2012, 70). Tezkirelerde, şairlerin 

tanıtıldığı ana metni oluşturan biyografik bilgiler ise kapsam, hacim, sıralanma vb. açısından 

değişkenlik gösterebilmektedir. Her şair için aynı bilgiler sunulmadığı gibi bunlar aynı sırayla 

da verilmez.  Bununla birlikte bu eserler, ortak bir kültürden beslendikleri için kimi ortaklıklara 

da sahiptir. Örneğin tezkirelerde, “doğum tarihleri pek yer almaz; kişilerin adları, kronolojik 

unsurlar, özellikle de ölüm tarihleri titizlikle tesbit edilmeye çalışılmıştır; kişinin hayatında 

geçen belli başlı hadiseler kısaca nakledilir; şairlerin şiirlerinden örnekler verilir, onların edebî 

kişilikleri ortaya konmaya gayret edilir” (İsen vd. 2002, 10). Uzun da şuara tezkirelerinin 

içeriğini -bu eserlerin tamamında hepsinin bulunamayacağı kaydıyla- “mümkün olduğu ölçüde 

söz konusu edilen şairin ailesi, hayatı ve yetişmesi, hocaları, yakın arkadaşları ve meslektaşları, 

diğer eserleri, bazan ilmî-edebî hüviyetine dair bilgiler, hakkındaki rivayetler, devrinde çok 

beğenilmiş nükteleri, fikirleri ve sanatı üzerine eleştiriler ve şiirlerinden örnekler” (Uzun 2012, 

70) olarak sıralamıştır. Bununla birlikte tezkire yazarlarının kendilerinden önceki şuara 

tezkirelerini inceledikleri, örnek aldıkları ve eserlerini bu örneklere göre biçimlendirdikleri de 

görülür. Nitekim Türk edebiyatındaki ilk şuara tezkiresi olarak bilinen Mecâlisü’n-nefâyis’in 

ön sözünde, Abdurrahman Câmî’nin Bahâristân’ı ile Emîr Devlet Şâh’ın Tezkiretü’ş-şuarâ’sı 

anılmıştır (Nevâyî 2001, 4). Anadolu’daki ilk örnek olan Heşt Behişt’in girişinde ise önceki üç 

tezkirenin (Bahâristân, Tezkiretü’ş-şuarâ, Mecâlisü’n-nefâyis) incelendiği ve buna göre eserin 

sekiz bölüm olarak düzenlendiği belirtilirken Latîfî de kendi tezkiresinde Bahâristân’ı, 

Mecâlisü’n-nefâyis’i ve Heşt Behişt’i model almıştır (Canım 2000, 5, 13).   

2. Mecâlisü’n-nefâyis  

Ali Şîr Nevâyî’nin Mecâlisü’n-nefâyis’i, sırasıyla ön söz, farklı ölçütlere göre 

sınıflandırılmış 461 şairin biyografilerine değinilen ve sekiz alt bölümden (meclisten) oluşan 

ana metin, son söz olmak üzere üç ana bölümden oluşmuştur. Tezkirenin yazılış tarihi için ikinci 

meclisin başında yer alan “Ve óÀlÀ sene sitte ve tisèìn ve åemÀne miée tÀrìòide kim bu muòtaãar 

bitiledür, alar bu fenÀ dÀm-gÀhıdın beúÀ-ÀrÀm-gÀhıġa barıp dururlar.” (MN TR 663b/13-15, 

Nevâyî 2001, 31) kaydı önem taşımaktadır. Keşfü’z-zunûn’da eserin tamamlanma tarihi olarak 

896 verilmiştir (Kâtip Çelebi 2013, 1269). İkinci meclisin başındaki kayda dayanan Eraslan’a 

göre de yazılış tarihi, “h. 896 (m. 1490-1)”dir. Levend ve Kut, eseri 1491-1492’ye tarihler. 

Ganiyeva’ya göre ise söz konusu tarih, eserin “Nevâyî tarafından yapılan ilk redaksiyonuna” 

ait olup “II. meclisin yazılış tarihi”dir. Bu tarih, -eserin bütününün yazılış tarihi olarak da 

düşünülebilmekle birlikte- esere son biçimin verildiği tarih değildir. Ganiyeva, “Viyana, Paris, 

Leningrad ve Taşkent” nüshalarına yapılan eklemelerden eserin “tekrar gözden geçirilerek 

oluşturulduğu” sonucunu çıkartmıştır. Buna göre tezkirenin ilk yazılışı 896/1490-1491’de 

gerçekleşmiş; son hali ise 903/1498’de verilmiştir. Ayrıca 1498, “Nevâyî’nin Semerkand’da 

bulunduğu tarih ile örtüşmektedir.” (Nevâyî 2001, XXIX, XXX; İsen vd. 2002, 19).  
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Nevâyî; Mecâlisü’n-nefâyis’in ön sözünde, “naôm èilmi úÀyilleri ve şièr fenni kÀmilleri” 

(MN TR 659b/6-7; Nevâyî 2001, 3) olarak nitelediği şairleri, inceliklerin saf incisinin 

okyanusuna ve anlamların ateşli laèlinin madenine benzeterek toplumun aziz ve şerefli kişileri 

olarak tanımlar. Nevâyî’ye göre bu nitelikteki kişilerin ünlü adları ve şerefli sıfatları zaman 

içinde kaybolmasın ve unutulmasın diye kitap yazarları, eserlerinde bölümler oluşturup onlara 

yer vermişler ve böylece eserlerini güzelleştirmişlerdir. Nevâyî’nin bu bağlamda andığı iki 

kişiden ilki, Abdurrahmân Câmî’dir. Nevâyî, Câmî’nin Bahâristân adlı kitabının sekiz ravza 

olarak düzenlendiği belirterek eşsizliğini vurgular. Daha sonra Horasan’ın asil mirzadelerinden 

Emîr Devlet Şâh’ın Hüseyin Baykara adına yazdığı Tezkiretü’ş-Şuèarâ’dan söz eder ve bu 

eserin söz konusu kişileri güzelce topladığını dile getirir. Nevâyî; eserinin yazılış nedenini 

anlattığı bölümde, bu konuda yazılmış başka kitaplarla risalelerin bulunduğunu, bunların 

hepsinde, önceki şairlerin ve fasihlerin adlarının anıldığını, sıfatlarının belirtildiğini; bu dönem 

şairlerinin adlarının ise -şiirin birçok türünde özellikle de gazelde akıcılığı ve güzelliği, geçmiş 

şairlerin düzeyine ulaştırdıkları halde- o topluluk arasında bulunmaktan mahrum olduğunu ve 

sözlerinin o biçimde bilinmediğini belirtir. Nevâyî, eserin söz konusu şairlerin ve zariflerin 

adlarının kaydedilmesi, önceki şiir ustalarına eklenerek anılması ve onların zümresine katılması 

amacıyla yazıldığını dile getirir; eserine aldığı şairleri, dönemsel olarak üçe (kendisinin 

duyduğu ama hizmetlerine ulaşmadığı şairler, hizmetlerine ulaştığı ancak şu anda hayatta 

olmayan şairler; bu zamanda yaşayanlar) ayırır (Nevâyî 2001, 3-5/313-316) 5.  

Nevâyî, ön sözde eserin adını ve kaç bölüm halinde yazıldığını “Çün bu maúãÿdúa yitildi, 

anı sikkiz úısm itildi. Ve her úısm nefìs bir meclisúa mevvsÿm boldı. Ve mecmÿèıġa 

MecÀlisü’n-nefÀyis at úoyuldı.” (MN TR 660a/5-6; Nevâyî 2001, 5) cümleleriyle ifade etmiştir. 

Buna göre eserdeki birinci meclis, “Nevâyî’den önce yaşayıp Nevâyî doğmadan önce vefat 

etmiş 46 şairi”6; ikinci meclis, “Nevâyî’nin çocukluğu ve gençliği zamanında hayatta olan ve 

görüp tanıştığı, ancak Mecâlisü’n-nefâyis’in tamamlandığı h. 896 (m. 1491) tarihinde hayatta 

olmayan 93 şairi”7; üçüncü meclis, “Nevâyî’nin zamanında üne kavuşan ve Nevâyî’nin 

yakından tanıyıp dostluk kurduğu 173 şairi”8; dördüncü meclis, “ünlü bilgin kişiler oldukları 

gibi şiir söylemekle de ün kazanmış 72 kişiyi”9; beşinci meclis, “Horâsânlı mîrzâları ve 

Timurlular ailesine mensup 23 şairi”10; altıncı meclis, “Horâsân dışında yaşayan şair ve bilim 

                                                           
5 Bu bölüm, özgün metinde TR 659b/6-TR 660a/5 (Nevâyî 2001, 3-5) arasında yer almaktadır.  
6 “Evvelġı meclis cemÀèat-i maòÀdìm ve èazìzler õikride kim bu faúìr alarnıÆ şerif zamÀnınıÆ Àòırıda irdim ve mülÀzemetleri 

şerefiġa müşerref bolmadım.” (MN TR 660a/7-8) (Nevâyî 2001, 5). 
7 “İkkinçi meclis ol cemÀèat-ièazìzler õikride kim faúìr alardın baèøınıÆ mülÀzemetiġa kiçiklikde yitip-min ve baèøınıÆ 

soóbetiġa yigitlikde müşerref bolup-min. Ve óÀlÀ sene sitte ve tisèìn ve åemÀne miée tÀrìòide kim bu muòtaãar bitiledür, alar 

bu fenÀ dÀm-gÀhıdın beúÀ-ÀrÀm-gÀhıġa barıp dururlar.” (MN TR 663b/12-15) (Nevâyî 2001, 31).  
8 “Üçünçi meclis alar õikride kim óÀlÀ zamÀn saóÀyifide meèÀnì ebkÀrı alarnıÆ daúìú tabèları óulle-bÀflıġıdın naôm libÀsı kiye 

durur ve naôm libÀsı alarnıÆ èamìú õihnleri mÿy-şikÀflıġıdın ãanèat u selÀset naúş u nigÀrı tapadur ki baèøınıÆ mülÀzemetiġa 

müşerref ü ser-bülend ve baèøınıÆ muãÀóabetidin òoşnÿd u behre-mend durur biz.” (MN TR 670a/19-21) (Nevâyî 2001, 

76).  
9 “Törtünçi meclis èaãr fuøalÀsı õikride kim şièrġa meşhÿr ve mübÀhì imestürler, ammÀ alardın naôm ùarìúıda köp leùÀyif ôÀhir 

bolur ve köp ôarÀyif baş urar.” (MN TR 677a/1) (Nevâyî 2001, 131, 132). 
10 “Bişinçi meclis ÒorÀsÀn’nıÆ ve baèøı yirniÆ mìr-zÀdeleri ve sÀyir ÀzÀdeleri õikride kim ùabè selÀmeti ve õihn istiúÀmeti 

alarġa bÀèiå-i naôm bolur, ammÀ müdÀvemet úılmaslar.” (MN TR 682a/3-4) (Nevâyî 2001, 166, 167). 
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adamlarından 31 kişiyi”11; yedinci meclis, “Sultan ve şehzadelerden olup şiirden hoşlanan ve 

güzel şiir okuyan 22 kişiyi”12; “eserin beşte biri kadar tutan” sekizinci meclis ise “Sultan 

Hüseyn-i Baykara”yı13 (Nevâyî 2001, XXXII) içermektedir. Her meclis için ayrıca ön söz ve 

son söz niteliğinde açıklamalar bulunmaktadır. Son söz bölümleri, kendine özgü ifadelerle 

başlar. Bu bölümlerde, “MecÀlisü’n-nefÀyis’niÆ evvelġı meclisiniÆ itmÀmı...” (MN TR 

663b/7), “İkkinçi meclisniÆ iòtitÀmı...” (MN TR 670a/15), “üçünçi meclisniÆ òatmı...” (MN 

TR 676b/21), “Törtünçi meclisniÆ Àòırı...” (MN TR 681b/26), “Altınçı meclisniÆ nihÀyeti...” 

(MN TR 685b/1), “Yittinçi meclisniÆ tükençisi...” (MN TR 687a/13) gibi başlangıç 

cümleleleri kullanılmıştır. Bu tarzda bir son söz, yalnızca sekizinci ve son mecliste yer almamış; 

şiir örneklerinin ardından, meclisin kime ait olduğu belirtilmiştir (Nevâyî 2001, 30 vd.).  

Eserin son sözünde, Sultan Hüseyin Baykara’nın sanat zevki, edebî gücü ve ince zekâsı, 

şairlerle yaşadığı kimi olaylar eşliğinde ve Nevâyî’nin tanıklığıyla anlatılır. Bu bölümde, 

Hüseyin Baykara’nın övgüsü yapılır ve eser ona dua ile sona erer (Nevâyî 2001, 245-248).  

Mecâlisü’n-nefâyis’teki şairlerin biyografik bilgileri, standart bir sırayla verilmemiştir. 

Genellikle ilk bilgi, şairin ya memleketi ya mahlası ya da akrabaları (kimin oğlu, torunu vb. 

olduğu) hakkındadır. Örneğin aynı mecliste, birbiri ardınca sıralanan dört şairin biyografisi, şu 

cümlelerle başlamıştır: “Turşìz’lıú durur.” (MevlÀnÀ ÚÀbilì), “MevlÀnÀ èÁlì-i ŞihÀb’nıÆ 

oġlıdur kim yoúúarı meõkÿr boldı.” (MevlÀnÀ Sırrì), “Seyyid kişidür, ùÀlib-i èilmlıú hem úılur.” 

(Mìr ÓÀc), “Şehr mescid-i cÀmièide mülÿk günbedide òÀdimdür.” (MevlÀnÀ SelÀmì) (Nevâyî 

2001, 91, 92). Aynı biçimde, şairler hakkında verilen bilgilerin içerik açısından aynı ayrıntıda 

olmadığı görülür. Eserde, tek cümleyle ve tek bir şiir örneğiyle tanıtılan şairler [“Belò’lıúdur. 

Bu maùlaè anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ Hicrì), “ZiyÀret-gÀh’da bolur. Bu maùlaè anıÆdur kim...” 

(MevlÀnÀ ÙÀyifì) (Nevâyî 2001, 98, 112)] olduğu gibi; babasının görevi, mahlasını niçin 

değiştirdiği, ten rengi, hastalığı, hangi müzik aletlerini çaldığı, nerede gömülü olduğu vb. 

ayrıntılı biçimde anlatılan şairler de bulunmaktadır.  

Tezkirede, şairlerle ilgili bilgilerden sonra onlardan alınan şiir örneklerine geçilmiş ancak 

her şair için aynı sayıda şiir örneklenmemiştir. Mecâlisü’n-nefâyis’in son bölümünün ayrıldığı 

Sultan Hüseyin Baykara bir yana bırakılacak olursa diğer meclislerdeki şairler için genellikle 

bir ya da iki, kimi şairler için de üç ayrı şiir parçası (mısra, beyit, dörtlük) verilmiştir. Üçten 

fazla şiiri alıntılanan şair, az sayıdadır. Bu şairlerden Óaøret-i Mìr ÚÀsım-i EnvÀr, MevlÀnÀ 

KÀtibì, MevlÀnÀ äÀóib-i Belòì, MevlÀnÀ èÁrifì ve MevlÀnÀ Luùfì için dörder; Emìr Şeyòim 

Süheylì ve ŞÀh áarìb MìrzÀ için beşer şiir parçası kaydedilmiştir. Tezkirede şiirlerinden örnek 

verilmeyen tek şair, üçüncü meclisin ilk temsilcisi olan MevlÀnÀ Nÿru’d-dìn èAbdu’r-raómÀn-

i CÀmì’dir. Nevâyî, Câmî’yi güneşe ve denize benzetir, onun adının bu eserde bulunmamasını 

                                                           
11 “Altınçı meclis ÒorÀsÀn’dın özge memÀlik fuêalÀ ve ôurefÀsı õikride kim bu èaãrda óÀlÀ bar dururlar. Ve her úaysı öz òurd-

i òÀlıġa şìrìn-güftÀr ve ãÀóib-i dìvÀn u eşèÀrdurlar.” (MN TR 683a/25-26) (Nevâyî 2001, 177). 
12 “Yittinçi meclis selÀùìn-i èiôÀm ve evlÀd-i vÀcibü’l-iótirÀmları õikride kim baèøı yaòşı maóalda òÿb beyt oúupturlar kim fi’l-

óaúìúa özleri aytúan dik òÿbdur. Ve baèøı naôm leùÀyifiġa meşġÿl bolupturlar kim ol daġı maùlÿb ve merġÿbdur.” (MN TR 

685b/6-7) (Nevâyî 2001, 191).  
13 “Sikkizinçi meclis, SulùÀn-i äÀóib-úırÀn’nıÆ laùìf ùabèı netÀyiciniÆ zìbÀları óüsn ü cemÀlı õikride ve şerìf õihni òaãÀyisiniÆ 

raènÀları ġunc u delÀlı şeróide kim her úaysı zamÀn ãafóası bustÀnıda rengìnlıú ve revÀnlıúdın gül-èiõÀrìdür, serv-úad ve her 

birisi devrÀn èarãası gülistÀnıda revÀnlıġ ve rengìnlıġdın serv-ÀzÀdìdür.” (MN TR 687a/19-21) (Nevâyî 2001, 202). 
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gönlün hoş karşılamayacağını belirtir. Nevâyî’ye göre Câmî’nin nazım güzellikleri o derece 

çoktur ki bazılarının yazılmasına ya da halkın bilmesi için kaydedilmesine gerek yoktur14 

(Nevâyî 2001, 76, 77). Bu yüzden ilgili bölümde, şair için sadece dua edilmiş; bunu içeren bir 

rubai kaleme alınmıştır. Tezkirenin Sultan Hüseyin Baykara’ya ayrılan sekizinci meclisinde, 

şairin Türkçe divanındaki her gazelin matla beyitine yer verilmiştir.  

Mecâlisü’n-nefâyis, içerdiği şairlerin önemli bir bölümünün Farsça şiir yazması 

dolayısıyla “her iki edebiyat bakımından önemli bir kaynak” niteliğindedir (Uzun 2012, 70). 

Bununla birlikte eserde, “43 Türk şairi” kısaca tanıtılmış (Nevâyî 2001, XXIX); -Hüseyin 

Baykara dışında- toplam 40 ayrı şairden 45 Türkçe şiir örneği yer almıştır15. Türkçe şiirlerin 

büyük bölümü, ikinci meclisteki şairlere aittir; dördüncü ve altıncı meslislerdeki şairlerle ilgili 

herhangi bir Türkçe örnek bulunmamaktır. Eserde, bu şairler arasında bulunan ŞÀh áarìb 

MìrzÀ’dan üç; MevlÀnÀ Luùfì, MevlÀnÀ GedÀyì ve SulùÀn İskender-i ŞìrÀzì’den ikişer, diğer 

şairlerden ise birer Türkçe şiir örneği vardır.  

Mecâlisü’n-nefâyis’te, Nevâyî ile doğrudan ilişki içindeki şairlerin yazarla olan bağları 

dile getirilmiştir. Bunlar arasında Nevâyî’nin akrabaları; hocaları, ustaları ya da öğrencileri; 

tanıdıkları, dostları, yakınları; yardım ya da himaye ettikleri bulunmaktadır. Örneğin Mìr Saèìd 

ve Muóammed èAlì, Nevâyî’nin dayısı; MevlÀnÀ YaóyÀ-i Sìbek ve ÒºÀce Faølu’l-lÀh-i Ebu’l-

Leyåì, hocası; MevlÀnÀ Ebÿ ÙÀhir ve Mìr Esedu’llÀh ise öğrencisidir. Nevâyî, èAbdu’r-raómÀn-

i CÀmì’nin hizmetinde olmuş; ÒºÀce Evóad-i Müstevfì’nin sohbetine katılmış; MevlÀnÀ 

èAbdu’ã-äamed-i Bedaòşì, MevlÀnÀ Yÿsuf ve MevlÀnÀ RiyÀøì’nin şiirlerini düzeltmiş; 

MevlÀnÀ Muóammed-i NièmetÀbÀdì’nin muammalarını toplatmış; MevlÀnÀ èUlÀ-i ŞÀşì’yi hasta 

yatağında ziyaret etmiştir. MevlÀnÀ Şerbetì, Nevâyî’nin yanında büyümüştür; Mìr Óaydar, ona 

evlat yakınlığındadır (Nevâyî 2001). Nevâyî’nin bu şairlerin bir bölümüyle (MevlÀnÀ Òusrevì, 

MevlÀnÀ Mesèÿd, MevlÀnÀ AyÀzì, MevlÀnÀ èAbdu’r-RezzÀú) yaşadığı kimi olaylar da 

tezkirede aktarılmıştır. Doğal olarak tüm bu kişilere ilişkin bilgilerin büyük ölçüde Nevâyî’nin 

tanıklığına dayandığı düşünülmelidir. Ayrıca biyografilerdeki şiir örnekleri arasında, “Bu 

rubÀèìsini úabrı taşıġa bitip irdiler kim faúìr yÀd tuttum kim...” (MevlÀnÀ ÙÀlib-i CÀcermì) 

(Nevâyî 2001, 22) kaydında da belirtildiği gibi Nevâyî’nin aklında tuttuğu parçalar 

bulunmaktadır. Şairler hakkındaki söylentiler, onlara ilişkin hikâyeler ve olaylar da tezkirede 

yararlanılan kaynaklardan biridir. Bunların bir bölümünü, Nevâyî derlemiştir. Nitekim MevlÀnÀ 

SekkÀkì maddesinde geçen “Semerúand’da irkende muèarrifleridin her niçe tefaòòus úıldım 

kim anıÆ netÀyic-i ùabèıdın bir nime aÆlayın, taèrìf úılġanlarıça nime ôÀhir bolmadı.” ve 

MevlÀnÀ Şemsì’deki “Faúìr anı egerçi körmey-min, ammÀ MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì’din 

taèrìfin işitip-min.” (MevlÀnÀ Şemsì) (Nevâyî 2001, 70, 183) biçimindeki kayıtlardan, 

Nevâyî’nin kimi şairler hakkında bilgi topladığı, o şairi tanıyanlara başvurduğu anlaşılıyor. 

Nevâyî’nin tanışmadığı, görmediği şairlerin biyografileri ise yazarın duyduğu, öğrendiği 

                                                           
14 “... mubÀrek ismleri bu evrÀúda åebt bolurdın güzìr ve yazılmasa dil-pezìr irmes irdi, cüréet boldı. Çün alarnıÆ leùÀyif-i 

naômı andın köprekdür kim óÀcet bol[ma]ġay kim baèøı bitilgey, yÀ ilge maèlÿm bolsun dip bireri åebt itilgey...” (MN TR 

670a/26, 670b/1) (Nevâyî 2001, 76, 77). 
15 Tezkirede, Türkçe yazdığı kaydedilmekle birlikte Türkçe şiirlerinden örnek verilmeyen şairler vardır. Örneğin hakkında 

“dÀyim Türkçe aytıp...” (Nevâyî 2001, 181) biçiminde bir kayıt bulunan MevlÀnÀ äadru’d-dìn’den Farsça bir beyit 

alıntılanmıştır. 
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bilgileri içerir. Bu şairler arasında, örneğin Nevâyî’nin görmediği halde şiirlerini işittiği 

(MevlÀnÀ Áfetì, MevlÀnÀ ZìbÀyì), haberleştiği (Mìr ŞÀhì), sevgi ve saygı gördüğü (Şeyò Necm) 

kişiler de vardır.  

Bahâristân, Devletşah Tezkiresi ve Mecâlisü’n-nefâyis, yazıldıkları yer dolayısıyla 

“Herat ekolu tezkireleri” biçiminde adlandırılır (İsen vd. 2002, 9). Bu üç eseri, “şairlerle ilgili 

bilgi edinme kaynaklarının kullanım sıklığı” açısından karşılaştıran Çınarcı’ya göre 

Bahâristân’da “rivayete dayalı anlatımlar”, Devletşah Tezkiresi’nde “yazılı tarihsel 

argumanlar”, Mecâlisü’n-nefâyis’te “şairlerle birebir görüşülerek elde edilen bilgiler”, 

yararlanılan ağırlıklı kaynaklardır. Buna göre Nevâyî, tezkirede şairin hayatı, eserleri ve sanatı 

hakkında bilgi vermek amacıyla “şairin kendisi, şairin eseri, 3. kişiler, tarih düşürme, 

mektuplaşma” gibi kaynaklardan yararlanmıştır (Çınarcı 2014, 513, 514). 

Keşfü’z-zunûn’da, Mecâlisü’n-nefâyis’le ilgili üç ayrı kayıt bulunmaktadır. Tezkire, iki 

yerde kendi adıyla; bir yerde ise “Tezkiretü’ş-Şuarâ’” olarak geçmiştir. Bu kayıtlardan birinde, 

Mecâlisü’n-nefâyis’in yalnızca ismi yer almış; tezkire, tarihle ilgili kitapların Arap harf sırasına 

göre yapılan listesindeki “mim harfi” altında, özgün adıyla kullanılmıştır (Kâtip Çelebi 2013, 

300). Söz konusu kayıtlardan diğer ikisinde ise eserin adı, yazarı, içeriği vb. ile Kazvinî çevirisi 

hakkında bilgi verilmiştir:  

“Tezkiretü’ş-Şuarâ’ (Şuara Tezkiresi) - Türkçedir, yazan vezir Mîr Alîşîr’dir, dokuz yüz altı 

yılında ölmüştür, bu kitabı meclisler şeklinde düzenledi ve buna Mecâlisü’n-Nefâis adını verdi. 

Daha sonra bilgin Şâh Muhammed el-Kazvinî buna Anadolu şairlerini ekledi ve Anadolu türkçesine 

tercüme etti, asıl nüsha ise türkçe tatarcadır (Kâtip Çelebi 2013, 348). 

Mecâlisü’n-Nefâis (Değerli Bilgilerin Toplanma Yerleri) - Türkçedir, yazan vezir Mîr Alîşîr en-

Nevâyî’dir, 906 dokuz yüz altı yılında ölmüştür, bu eserde şairlerden ve döneminin ileri gelen 

kişilerinden bir grubu derledi, bu eseri sekiz toplantı şeklinde düzenledi ve 896 sekiz yüz doksan altı 

yılında tamamladı. Hakîm Şâh Muhammed b. Mübârek el-Kazvinî bu eseri türkçeye tercüme etti ve 

bu esere ondan sonra gelen şairleri ilâve etti, bu zat ... yılında öldü (Kâtip Çelebi 2013, 1269).” 

Bu çalışmada, Ali Şîr Nevâyî’nin Mecâlisü’n-nefâyis adlı şuara tezkiresindeki verilerden 

yola çıkılarak şair tanıtımları için kullanılan biyografik ögeler; dolayısıyla tezkire yazarının bu 

amaca yönelik malzemesi, şairlere ilişkin değerlendirmelerin kapsamı ve içeriği belirlenmiştir. 

Eserde şairler; eser, üslup, edebî kişilik, şairlik yeteneği gibi yönleriyle birlikte aile ve akrabalık 

ilişkilerinden, mesleklerine, toplumsal konumlarına, ilgi alanlarına, vücut biçimlerine, sağlık 

durumlarına, huylarına, türlü sanat ve spor dallarındaki hünerlerine, ölüm nedenlerine, mezar 

yerlerine kadar çok geniş bir yelpazede ele alınmıştır. Bu bilgiler, hem Nevâyî’nin tanıklıklarına 

hem de duyumlarına dayanmaktadır. Eserde, ele alınan şairlerle ilgili türlü yorumlara ve 

değerlendirmelere destek olabilecek pek çok örnek olay, söylenti vb. de yer almıştır. Çalışmada, 

söz konusu biyografik ögelere ilişkin tematik bir sınıflandırma yapılmış ve her madde başı için 

özgün metinden seçilen örnekler kullanılmıştır. 

3. Mecâlisü’n-nefâyis’in İçerdiği Biyografik Ögeler 

3.1. Kimlik Bilgileri 

3.1.1. Mahlas 
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Mecâlisü’n-nefâyis’te, şairlerin önemli bir bölümünün mahlası belirtilmiştir. Anılan 

şairler arasında birden fazla mahlas kullanmış olanlar ya da mahlas değiştirenler de 

bulunmaktadır. Eserde, mahlasla birlikte buna ilişkin bilgilere yer verildiği de görülür. Örneğin 

kimi şairlerin mahlasları yalnızca anılmış, kimilerinde ise bu mahlasın alınma, değiştirilme 

nedeni vb.ye yer verilmiştir.  

a) Yalnızca mahlas belirtilmiştir: 

“Seyfì taòalluã úılur irdi.” (YÀdigÀr Big) (Nevâyî 2001, 38), “Mÿsevì taòalluã úılur irdi.” 

(Mìr èİmÀd-i Meşhedì) (Nevâyî 2001, 45), “Ġarìbì taòalluã úılur irdi.” (Muóammed èAlì) 

(Nevâyî 2001, 73), “KÀşifì taòalluã úılur.” (MevlÀnÀ Óüseyn-i VÀèiô) (Erslan 2001, 138).  

b) Mahlasın alınma nedeni belirtilmiştir: 

“GÿyÀ úuş-òÀne müşrifi irdi kim taòalluãı hem-oldur.” (MevlÀnÀ Müşrifì) (Nevâyî 2001, 

94), “Õihni ser-çeşmesidin naôm zülÀlì ãÀfì ôÀhir bolur cihetidin aÆa ZülÀlì taòalluã tapıldı.” 

(MevlÀnÀ ZülÀlì) (Nevâyî 2001, 97), “Kÿh-i ãÀf şeyò-zÀdeleridindür. Taòalluãı hem aÆa delÀlet 

úılur.” (MevlÀnÀ äÀfì) (Nevâyî 2001, 115), “DìvÀne bolmasa irdi, Bÿ èAlì taòalluã úılmaġay 

irdi.” (MevlÀnÀ Bÿ èAlì) (Nevâyî 2001, 115), “Müneccim yigitdür. Öz fenniġa münÀsib taòalluã 

iòtiyÀr úılıp turur.” (MevlÀnÀ Kevkebì) (Nevâyî 2001, 123), “İsmi münÀsebeti bile ‘äÀlió’ 

taòalluã úılur.” (Muóammed äÀlió) (Nevâyî 2001, 170), “HemÀnÀ ki ÒÀlid-i Velìd raêiya’llÀhu 

èanhu evlÀdıdın durur kim ‘ÒÀlidì’ taòalluã úılur.” (MevlÀnÀ ÒÀlidì) (Nevâyî 2001, 187). 

c) Mahlas değişiklikleri ya da buna ilişkin gerekçeler belirtilmiştir: 

“Evvel TuffÀóì taòalluã úılur irdi, soÆra FettÀóì úıldı, ammÀ ÒumÀrì ve EsrÀrì hem 

taòalluã úılıpdur.” (MevlÀnÀ YaóyÀ-i Sìbek) (Nevâyî 2001, 14), “Meõkÿr bolġan taòalluã bile 

naôm aytur irdi. Anı Áhì’ġa tebdìl úıldı. Sebebin soruldı irse ÀbÀdÀnġına cevÀb aytmadı.” 

(MevlÀnÀ Nergisì) (Nevâyî 2001, 89), “VefÀyì taòalluã úılur irdi. Faúìr iltimÀsı bile ZamÀnì’ġa 

taġyìr birdi, ikki cihetdin: Bir cihet bu kim SulùÀn Bedìèü’z-zamÀn MìrzÀ mülÀzimi irdi, ZamÀnì 

taóalluãnıÆ münÀsebeti aÆa köp bar irdi. Yana bir cihet bu kim Aómed ÓÀcì Big ‘VefÀyì’ 

taòalluã úılur ve şièri meşhÿrdur ve dìvÀnı hem bar, münÀsib imes irdi kim uluú kişige bì-cihet 

taòalluãda şerìk bolġay.” (MevlÀnÀ ZamÀnì) (Nevâyî 2001, 107, 108).  

3.1.2. Unvan, Lakap 

Mecâlisü’n-nefâyis’te, anılan şairlerle ilgili unvanlara ve lakaplara yer verilmiştir. 

Şairlere bu adları, kendilerinin ya da başka kişilerin taktığı anlaşılmaktadır. Unvan ya da 

lakaplar, genellikle verilme nedenleriyle birlikte kaydedilmiştir. 

a) Yalnızca unvan ya da lakap belirtilmiştir: 

“AnıÆ laúabın Kedÿd hem dirler.” (ÒºÀce Evóad-i Müstevfì) (Nevâyî 2001, 32), “Anı 

Herì ili Pìr-i muèammÀyì dirler irdi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i MuèammÀyì) (Nevâyî 2001, 43), 

“Öz zamÀnınıÆ Melikü’l-kelÀm’ı irdi.” (MevlÀnÀ Luùfì) (Nevâyî 2001, 66), “İl arasıda ÚÀbilì 

laúabı bile meşhÿrdur.” (Mìr Saèìd) (Nevâyî 2001, 72), “Ve özin ‘muèìn-i dìvÀne’ bile taèbìr 

úılur...” (MevlÀnÀ Muèìn-i VÀèiô) (Nevâyî 2001, 139). 

b) Unvan ya da lakabın verilme nedeni belirtilmiştir: 
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“ÒºÀrizm òalúı ġÀyet melekì ãıfÀtlıġıdın ÒºÀceni yir feriştesi dirler irdi.” (Óaøret-i ÓºÀce 

Ebu’l-VefÀ-yi ÓºÀrizmì) (Nevâyî 2001, 9), “Ve ol zamÀn şuèarÀsı anıÆ tilidin úorúup anıÆ 

cÀnibini köp rièÀyet úılur irmişler. Ve anı üstÀd lafôı bile òiùÀb úılur irmişler.” (MevlÀnÀ 

Burunduú) (Nevâyî 2001, 23), “ZamÀn ehli anı SelmÀn-i åÀnì dir irdiler, hem şièri 

münÀsebetidin, hem közleri øaèfıdın.” (MevlÀnÀ èÁrifì) (Nevâyî 2001, 23, 24), “Faúìh Ebu’l-

Leyå evlÀdındur. Fıúh’da anı Ebÿ Óanìfe-i æÀnì dirler idi.” (ÒºÀce Faølu’l-lÀh-i Ebu’l-Leyåì) 

(Nevâyî 2001, 33); “èAcebi cihetidin şÿòlar ‘Yÿsuf-i äafÀyì’ dirler irdi.” (MevlÀnÀ Yÿsuf) 

(Nevâyî 2001, 65), “Ottuz yaşúa yaúınġaça naôm aytmaydur irdi, ulġayġanda naômġa meşġÿl 

boldı. AnıÆ bile hezl úılġuçılar ‘Melik-i gÀv’ dirler.” (MevlÀnÀ Melik) (Nevâyî 2001, 100), 

“Ve özin şeyòlıú ismiġa mevsÿm úılıpdur. Bola alur kim bu hem aóvÀlınıÆ setr ü kitmÀnı üçün 

melÀmetni iòtiyÀr úılmış bolġay.” (Mìr KemÀlu’d-dìn Óüseyn) (Nevâyî 2001, 142), “Müdevvin 

laúabı bile meşhÿr durur. Anı èacÀyibü’l-maòlÿúÀt dise bolur. BÀ-vücÿd-i ol kim KelÀmu’llÀh 

ÀyÀtın bat tapar üçün...” (MevlÀnÀ ŞihÀb) (Nevâyî 2001, 149), “RenginiÆ òumreti bar üçün 

muùÀyibleri anı ‘surò-úalb’ dirler.” (MevlÀnÀ èAbdu’r-RezzÀú) (Nevâyî 2001, 160). 

3.2. Yer, Mekan Bilgileri 

3.2.1. Doğum Yeri 

Az sayıdaki şairin doğum yeri belirtilmiştir: 

Mìr’niÆ aãlı ÁõerbÀycÀn’dındur ve mevlÿdı SerÀb atlıġ kintdin.” (Óaøret-i Mìr ÚÀsım-i 

EnvÀr) (Nevâyî 2001, 6), “Mevlidi Herì şehridedür.” (MevlÀnÀ BennÀyì) (Nevâyî 2001, 80). 

3.2.2. Memleket 

Mecâlisü’n-nefâyis’te, şairlerin nereli oldukları, memleketleri genellikle ön sıralarda 

verilen bilgiler arasındadır. Nevâyî, bu amaçla genellikle şehir adı, kimi zaman da daha genel 

bir ifadeyle bölge adı belirtmiş; nereli olduğunu bilmediği şairler için de bu yönde bir açıklama 

yapmıştır:  

“BuòÀrÀ’lıġdur.” (MevlÀnÀ Kevåerì) (Nevâyî 2001, 60), “MÀverÀu’n-nehr’dindür.” 

(MevlÀnÀ SekkÀkì) (Nevâyî 2001, 70), “BÀòerz vilÀyetide KÀrìz’dindür.” (MevlÀnÀ Melik) 

(Nevâyî 2001, 100), “Merġanì maóallesidindür.” (Dōst Muóammed) (Nevâyî 2001, 109), 

“Úunduz’nıÆ İşkemìş atlıġ kintidindür.” (MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì) (Nevâyî 2001, 

143), “SebzvÀr’lıúdur.” (MevlÀnÀ NÀmì) (Nevâyî 2001, 150), “Semerúand nevÀóìsiniÆ Ferket 

digen mevøièidindür.” (èÁrif-i Ferketì) (Nevâyî 2001, 181), “Úum şehridin durur.” (MevlÀnÀ 

Şehìdì) (Nevâyî 2001, 186), “ÓiãÀr-ı ŞÀdmÀn ùarafıdın bolur.” (MevlÀnÀ ÒÀlidì) (Nevâyî 2001, 

187), “Ni yirlig irkeni taòalluãıdın ôÀhirdür.” (MevlÀnÀ HerÀtì) (Nevâyî 2001, 116); “Maèlÿm 

imes ni yirligdür...” (MevlÀnÀ HümÀyì) (Nevâyî 2001, 187). 

3.2.3. Yaşadığı, Oturduğu Yer 

Şairlerin yaşadığı, oturduğu şehirler hatta kimilerinin iş yeri bilgileri, tezkirede 

kaydedilmiştir:   

“Belò’de sÀkin irdi.” (Seyyid KemÀl-i Kec-kÿlì) (Nevâyî 2001, 44), “Kÿh-i ãÀf’da bolur 

irdi.” (MevlÀnÀ KemÀlì) (Nevâyî 2001, 69), “Köprek evúÀt Meşhed’de bolur.” (MevlÀnÀ Nÿrì) 
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(Nevâyî 2001, 99), “Köprek evúÀt Mehd-i èulyÀ Gevher ŞÀd Bigim medresesi tigreside bolur 

irdi, ammÀ imdi şehrde sÀkindür.” (MevlÀnÀ Sÿsenì) (Nevâyî 2001, 108), “Meşhed’lıúdur ve 

anda bolur.” (MevlÀnÀ VÀóidì) (Nevâyî 2001, 121), “Egerçi ÒorÀsÀn’lıġdur, ammÀ köp yıldur 

kim ÓiãÀr’dadur.” (MevlÀnÀ äÀlióì) (Nevâyî 2001, 183); “Hem Semerúand’lıúdur. äÀbÿn-òÀne 

müşrifi irdi, hem ãÀbÿn-òÀne işikide kÿçeniÆ ortasıda özi üçün óöcreġına yasap irdi.” 

(MevlÀnÀ Cevherì) (Nevâyî 2001, 63); “BÀzÀrda ġazel-furÿşluú dükkÀnı bar irdi.” (MevlÀnÀ 

Úabÿlì) (Nevâyî 2001, 56), “Semerúand’da bolur irdi. Ve bÀzÀrda ãaóóÀflıú dükkÀnı bar irdi.” 

(MevlÀnÀ Mìr-i Úarşì) (Nevâyî 2001, 63). 

3.3. Ailevi Bilgiler, Akrabalık İlişkileri 

Tezkiredeki kimi şairlerin aile üyelerine; kimlerle hangi akrabalık ilişkisi içinde olduğuna 

yer verilmiştir. Bu kapsamda, şairlerin özellikle babasına ve çocuklarına değinildiği; bunlarla 

ilgili bilgilerin (babanın görevi, statüsü; çocukların sayısı, adı, türlü nitelikleri vb.) kaydedildiği 

görülür. Bununla birlikte şairlerin akrabaları ve hangi akrabalık ilişkisi içinde oldukları (baba, 

ağabey, küçük kardeş, yeğen, torun vb.) anılmış; kimi zaman aynı şairin birden fazla kişiye 

akrabalığı belirtilmiştir.       

a) Şairlerin aile üyeleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir: 

“Atası pÀdişÀh-i zamÀnnıÆ vezÀret dìvÀnıda mühr basıp durur.” (MevlÀnÀ Áãafì) (Nevâyî 

2001, 80), “Atası dervìş kişi durur.” (MevlÀnÀ ZülÀlì) (Nevâyî 2001, 97), “Atası ÀbÀdÀn 

kişidür.” (MevlÀnÀ èAãımì) (Nevâyî 2001, 112), “...atası Meşhed-i muúaddese-i ravøiyye, 

èÀleyhi’t-taóiyyetu ve’s-selÀm daruġasıdur.” (Muóammed Caèfer) (Nevâyî 2001, 173), 

“Taròanìlerde Şeyò SelmÀn Eteke’niÆ oġlıdur.” (Dervìş èAbdu’llÀh) (Nevâyî 2001, 174); 

“Andaú ôÀhir bolur kim vÀlidesi daġı òoş-ùabèdur.” (Şeyò-zÀde EnãÀrì) (Nevâyî 2001, 156); 

“SulùÀn Muósin’niÆ ki èArabistÀn’da pÀdişÀhdur, inisidür.” (Seyyid İbrÀhìm-i Muşaèşaè) 

(Nevâyî 2001, 54); “BÀ-vücÿd-i ol kim atası bì-naôìr kÀse-gerdür ki çìnì yasar ve inisi andaú 

naúş úılur kim Çìn ve ÒıùÀy’da úıla almaslar...” (MevlÀnÀ NÀfì) (Nevâyî 2001, 92), “Egerçi 

atası óÀlÀ faúr ùarìúın iòtiyÀr úılıp gÿşeéì tutupdur, ammÀ SulùÀn-i äÀóib-úırÀn devletidin 

ÒºÀrizm taòtıda óükÿmet úılıp emÀret dìvÀnıġa mühr bastı. Ve aġası yıllar Belò Úubbetü’l-

İslÀm’ıda óükm-rÀn irdi.” (SulùÀn Óüseyn) (Nevâyî 2001, 169); “Úaytıp NìşÀbÿr’ġa yitkende 

ked-òudÀ bolup mutavaùùın boldı. AÆa üç ferzend TiÆri taèÀlÀ èinÀyet úıldı. Kiçikreki Mìr 

Maòdÿm’dur kim atı Seyyid Muóammed irdi.” (Mìr Maòdÿm) (Nevâyî 2001, 7), “İkki ġarìb 

oġul yÀdigÀr úoyup bardı.” (Baba SevdÀyì) (Nevâyî 2001, 21). 

b) Şairlerin akrabalarına ve akrabalık ilişkilerine yer verilmiştir: 

“MevlÀnÀ èAbdu’l-ÚahhÀr’nıÆ inisidür.” (MevlÀnÀ èAbdu’r-RezzÀú) (Nevâyî 2001, 38), 

“ÒºÀce Manãÿr’ġa úarÀbetdür ve ÒºÀce Şemsü’d-dìn Muóammed Bitigçi’niÆ oġlıdur.” (SulùÀn 

Maómÿd) (Nevâyî 2001, 126), “ÒºÀce Manãÿr’nıÆ èammı durur.” (MevlÀnÀ Maóremì) 

(Nevâyî 2001, 129), “Mìr Refìèü’d-dìn Óüseyn’ġa òºÀher-zÀde bolur.” (Mìr KemÀlu’d-dìn 

Óüseyn) (Nevâyî 2001, 142), “Dervìş Óüseyn’niÆ nebìresidür ve MevlÀnÀ Muóammed-i 

ÇÀhÿ’nıÆ oġlıdur.” (äÿfì Pìr-i Sì-ãad-sÀle) (Nevâyî 2001, 155), “ÒºÀce Müéeyyed-i Mehne 

èaleyhi’r-raómeniÆ oġlıdur.” (ÒºÀce Ebÿ Naãr) (Nevâyî 2001, 161), “Fìrÿz ŞÀh Big’niÆ èam-

zÀdesi Emìr èAlÀ’u’d-devle-i İsferÀyìnì’niÆ oġlıdur.” (Emìr Devlet-ŞÀh) (Nevâyî 2001, 167), 
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“ÒºÀce Efêalu’d-dìn Muóammed’úa yaúın uruġ bolur.” (ÒºÀce èAlÀéu’d-dìn) (Nevâyî 2001, 

185). 

c) Şairler, türlü yönlerden akrabalarıyla karşılaştırılmıştır: 

“ÓÀmid’niÆ inisidür, ammÀ hem ùabèda, hem ùavrda aÆa nisbeti yoútur.” (MevlÀnÀ 

Bihiştì) (Nevâyî 2001, 128), “ŞÀh ÚÀsım’dın kim aġası bolġay, köp yaòşıraú durur.” (Seyyid 

Caèfer) (Nevâyî 2001, 146), “èAlìke Big’nin nebìresidür. AnıÆ şÀnı andın aôìmraú ve şöhreti 

andın köprekdür kim şeró úılmaú bile kişi anı ilge tanıtúay.” (Mìr èAlì-i Dōst) (Nevâyî 2001, 

171), “Atası pÀdişÀh dìvÀnıda emÀret manãıbı taptı. Ve bahÀdur kişi irdi, õÀtıda bÀ-vücÿd-i 

èÀmmìlıú, mülÀyemet bar irdi. Oġlıġa bulardın hìç mìrÀå tigmedi.” (èAbdu’l-ÚahhÀr) (Nevâyî 

2001, 175). 

3.4. Etnik Özellikler, İnançlar  

Tezkirede, az sayıdaki şairin milliyeti, İslam inancındaki mezhebi, bağlı olduğu tarikat 

ve bu tarikat içindeki konumu belirtilmiştir:  

 “Türk irdi ve türkçe şièri yaòşı vÀúiè boluptur...” (MevlÀnÀ Emìrì) (Nevâyî 2001, 22), 

“Türk’dür” (MevlÀnÀ ÓÀcì-i Ebu’l-Óasan) (Nevâyî 2001, 26), “Türk ilidindür.” (MevlÀnÀ 

HilÀlì) (Nevâyî 2001, 95); “Laùìf ve Sünnì-meõheb kişi irdi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i 

MuèammÀyì) (Nevâyî 2001, 48), “Gevher ŞÀd Bigim’niÆ mescid-i cÀmièide òaùìbdür, fÀøıl 

sünnì-meõheb.” (MevlÀnÀ ÓÀcì) (Nevâyî 2001, 159); “MevlÀnÀ Saèdu’d-dìn-i KÀşġarì 

mürìdidür. Naúş-bendiyye silsilesidindür.” (MevlÀnÀ Muóammed-i Rÿmì) (Nevâyî 2001, 60), 

“İòlÀãiyye òÀnúÀhınıÆ şeyòidür...” (ÓÀfıô CelÀlu’d-dìn Maómÿd) (Nevâyî 2001, 149). 

3.5. Toplumsal Konum 

Değişik sosyal sınıflardan şairleri barındıran eser, bu şairlerin bir bölümünün toplum 

içindeki, sosyal yaşamdaki konumlarına ilişkin bilgiler içermektedir: 

“Semeúand ekÀbiridindür.” (ÒºÀce Faølu’l-lÀh-i Ebu’l-Leyåì) (Nevâyî 2001, 33), “Ol 

vilÀyetniÆ uluġlarıdındur.” (ÒºÀce Mesèÿd-i Úumì) (Nevâyî 2001, 50), “ÒorÀsÀn mülkiniÆ 

müteèayyin ilidin durur.” (Emìr Şeyòim Süheylì) (Nevâyî 2001, 77), “ÚabìleniÆ mìrzÀsıdur, 

óükm oldur kim ol úılġay.” (ŞÀh Alì Uyġur) (Nevâyî 2001, 174); “EvsÀùu’n-nÀsdındur.” 

(MevlÀnÀ BennÀyì) (Nevâyî 2001, 80), “GÿyÀ ki birevniÆ memlÿki irkendür.” (MevlÀnÀ Òıørì) 

(Nevâyî 2001, 116), “TürkmÀn bigleride müteèayyin òoş-ùabè ve ôarÀfetlıġ kişi irdi.” (Edhemì 

İbrÀhìm) (Nevâyî 2001, 184). 

3.6. Çalışma Hayatı, Geçim Kaynakları 

3.6.1. Görev 

Tezkirede biyografileri verilen kimi şairlerin özellikle devlet kademelerindeki görevleri 

belirtilmiştir. Bunlar arasında, belli bir kişinin hizmeti görenler; vezir, mühürdar, kadı, 

müderris, imam, kütüphaneci gibi görevliler bulunmaktadır:  

“SebzvÀr’da úaøÀ manãıbını aÆa birgendürler. Andın soÆra İsferÀyin’de úÀêì 

bolġandur. Andın maèzÿl bolġanda EstarÀbÀd’úa iótisÀb emrin aÆa rucÿè úılıp yiberdiler.” 
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(MevlÀnÀ èAbdu’l-VahhÀb) (Nevâyî 2001, 54), “PehlevÀn Muóammed sellemehu’llÀh 

òıdmetide ol buúèanıÆ imÀmı irdi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i NièmetÀbÀdì) (Nevâyî 2001, 62), 

“äÀbÿn-òÀne müşrifi irdi...” (MevlÀnÀ Cevherì) (Nevâyî 2001, 63), “Vezìr irdi.” (MevlÀnÀ 

äÀnièì) (Nevâyî 2001, 72), “èÁlì ÀsitÀnda mülÀzimdür.” (MevlÀnÀ VÀlihì) (Nevâyî 2001, 129), 

“MevlÀnÀ NiôÀmu’d-dìn úaøÀ mesnedide mütemekkin irkende maókemesi ve dÀru’l-úaøÀsıda 

sicillÀt ve úabÀlecÀt ve şerèiyyÀt aÆa ivrülür irdi.” (MevlÀnÀ İòtiyÀru’d-dìn) (Nevâyî 2001, 

142, 143), “Meşhed’de İmÀm èAlì-i MÿsÀ er-RıøÀ Àleyhi’t-taóiyyetuhu ve’å-åenÀhu ravøÀsıda 

imÀm ve muèarrifdür ve Gevher ŞÀd Bigim’niÆ mescid-i cÀmièide òaùìbdür...” (MevlÀnÀ ÓÀcì) 

(Nevâyî 2001, 159), “Semerúand taòtınıÆ yek-úaleme úÀêìsidür ve Uluġ Big MìrzÀ 

medresesiniÆ müderrisidür.” (ÒºÀce Òurd) (Nevâyî 2001, 178), “KirmÀn vilÀyetide óükÿmet 

úıldı ve müddetìdür kim pÀdişÀhı işikide emÀret dìvÀnıda mühr basadur.” (Emìr Maómÿd 

Barlas) (Nevâyî 2001, 180), “Andaú işitilür kim ÓiãÀr’da pÀdişÀhnıÆ kitÀb-dÀrıdur.” (MevlÀnÀ 

äÀlióì) (Nevâyî 2001, 183). 

3.6.2. Meslek 

Şair meslekleri, Mecâlisü’n-nefâyis’in önemli biyografik ögelerindendir. Eser, bu 

yönüyle dönemin kültürüne ve sosyal yaşamına ilişkin ipuçları vermektedir. Tezkireden, 

şairlerin şiirle uğraşmaları yanında pek çok zanaatı yürüttükleri; tıpla uğraştıkları, ticaret 

yaptıkları anlaşılmaktadır:     

“NaúúÀreçilıúúa meşhÿrdur...” (MevlÀnÀ Kadìmì) (Nevâyî 2001, 25), “Kìse-dÿzluú 

ãanèatıġa mensÿb irdi.” (MevlÀnÀ Zeyn) (Nevâyî 2001, 27), “Kemer-dÿzluúúa mensÿbdur.” 

(MevlÀnÀ ÚÀnièì) (Nevâyî 2001, 30), “KÀse-gerlik ãanèatıġa mensÿb irdi...” (MevlÀnÀ Maşrıúì) 

(Nevâyî 2001, 55), “Òayme-dÿzluú ãanèatıġa mensÿb irdi.” (MevlÀnÀ Mìr Arġun) (Nevâyî 

2001, 57), “Derzìlıúúa mensÿb irdi.” (MevlÀnÀ ÒÀverì) (Nevâyî 2001, 63), “KemÀn-gerlikke 

meşhÿrdur.” (MevlÀnÀ BeúÀyì) (Nevâyî 2001, 94), “ÓalvÀ-gerlikke mensÿb úılurlar.” (MevlÀnÀ 

Áfetì) (Nevâyî 2001, 96), “áazel-furÿşluú úılur.” (MevlÀnÀ ZülÀlì) (Nevâyî 2001, 97), “Kÿft-

gerlik bile meşhÿrdur.” (Mìr HÀşimì) (Nevâyî 2001, 97), “Kiçikide kefş-dÿzluúúa mensÿb irdi.” 

(MevlÀnÀ ÙÀhirì) (Nevâyî 2001, 113), “CÀme-bÀflıú óirfesiġa mensÿbdur.” (MevlÀnÀ Necmì) 

(Nevâyî 2001, 114), “ÙabÀbetúa meşġÿldur.” (MevlÀnÀ Dervìş èAlì) (Nevâyî 2001, 120), 

“KÀrd-gerlik ãanèatıġa mensÿbdur.” (ÜstÀd Muóammed-i Evbeèì) (Nevâyî 2001, 127), 

“HemÀnÀ ki evvel rÀzelıú ãanèatıġa mensÿb irdi.” (MevlÀnÀ äÀlióì) (Nevâyî 2001, 183), “Òışt-

mÀllıú ãanèatıġa mensÿbdur.” (MevlÀnÀ Dervìş-i Dihekì) (Nevâyî 2001, 183), “TicÀret bile 

maèÀş ötkerür.” (ÒºÀce èİmÀd) (Nevâyî 2001, 189). 

3.7. Yaşadığı Dönem, Yaşı ya da Yaşam Süresi  

Kimi şairlerin ne zaman ve ne kadar yaşadığı, tezkire kaleme alındığında kaç yaşında 

olduğu belirtilmiştir. Bu bilgi, kesin bir rakamla ya da genel bir değerlendirmeyle aktarılmıştır:    

“Mìr Belò’de HezÀr-esbìler çaġıda bar ikendür.” (Mìr İslÀm-i áaõõÀlì) (Nevâyî 2001, 16), 

“Baba SevdÀyì’ġa muèÀãır irdi.” (MevlÀnÀ ZÀhidì) (Nevâyî 2001, 21), “ÒorÀsÀn’nıÆ úadìmì 

şuèarÀsıdındur.” (MevlÀnÀ Óasan ŞÀh) (Nevâyî 2001, 82); “Ve uzun èömr taptı, hemÀnÀ ki yaşı 

yüzge yitti.” (MevlÀnÀ Ùÿsì) (Nevâyî 2001, 20), “Toúsan toúúuz yaşadı.” (MevlÀnÀ Luùfì) 

(Nevâyî 2001, 67); “èÖmri siksendin ötti.” (Baba SevdÀyì) (Nevâyî 2001, 21), “èÖmri úısúa 
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üçün şöhreti hem azdur.” (MevlÀnÀ ÓalvÀyì) (Nevâyî 2001, 64); “Ol daġı imdi peydÀ bolġan 

yigitlerdindür ve ãıġar sindedür.” (MevlÀnÀ Òıørì) (Nevâyî 2001, 125), İmdi ôÀhir boluptur.” 

(MevlÀnÀ Kevkebì) (Nevâyî 2001, 172). 

3.8. Yaşam Biçimi 

Şairin hayatının genelinde ya da bir bölümünde benimsediği yaşam biçimi, eserde 

belirtilmiştir:  

“Dise bolur kim anıÆ öyide zenÀmerdì òoş-ùabèdurlar.” (Şeyò èAbdu’llÀh) (Nevâyî 2001, 

157), “Olça imkÀnı bar èÀlemni òoşluú bile ötkerdi.” (Baysunġur MìrzÀ) (Nevâyî 2001, 194); 

“Áòır demide bì-edebÀne sözleridin tevbe úılıp ehl-i ãalÀó ùarìúı bile kiçti.” (MevlÀnÀ Yaúìnì) 

(Nevâyî 2001, 68). 

3.9. Ekonomik Durum, Gelir  

Tezkiredeki kimi şairlerin ekonomik durumları ve gelirleri hakkında bilgi bulunmaktadır: 

“Faúìr-veş kişi hem bar.” (MevlÀnÀ áubÀrì) (Nevâyî 2001, 109), “Faúìr-veş yigitdür.” 

(MevlÀnÀ Maóremì) (Nevâyî 2001, 129); “Cüzvì müşteġılÀtı óÀãılı bile úanÀèat úılıp irdi.” 

(YÀdiġÀr Big) (Nevâyî 2001, 38), “SulùÀn Yaèúÿb yaòşı ièzÀz u iótirÀm úılıp BiyÀbÀnek’ni 

soyurġal birdi kim yüz miÆ altunġa yaúın her yıl tiger irdi.” (Mìr KemÀlu’d-dìn Óüseyn) 

(Nevâyî 2001, 142), “...ammÀ bir kün kitÀbet buyurulup irdi, müzd taèyìn úılurda mubÀlaġanı 

ol yirge yitkürdi kim her beytin bir tengege arzır dip bir maènìdin yıraú hem imes.” (MevlÀnÀ 

SulùÀn èAlì-i ÚÀyinì) (Nevâyî 2001, 154). 

3.10. Eğitim Durumu, Bilim Dallarındaki Yetkinliği 

Tezkirede, şairlerin eğitim hayatlarına, türlü bilim dallarındaki düzeylerine ilişkin bilgiler 

verilmiştir: 

a) Eğitim durumu 

“Kiçik yaşıdın MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì anı terbiyet úıldı. Taóãìli ol yirge yitti kim 

MevlÀnÀ anıÆ sabaúınıÆ èuhdesidin çıúa almadı, uluġraú dÀnişmendlerġa terbiyetin rucÿè 

úıldı. Çün saèÀdet-mend yigit irdi, taóãìlde saèylar úıldı...” (MevlÀnÀ KÀmì) (Nevâyî 2001, 81), 

“Köp taóãìl úılıp mütedÀvilÀtnı mükerrer ötkerdi...” (MevlÀnÀ ŞÀmì) (Nevâyî 2001, 83), “ÓÀlÀ 

taóãìlġa meşġÿldur.” (Şeyò-zÀde PÿrÀnì) (Nevâyî 2001, 148), “İòlÀsiyye òÀnúÀhıda taóãìl 

úılur.” (MevlÀnÀ Müéminì) (Nevâyî 2001, 180).  

b) Bilimsel düzey 

“ÔÀhir èulÿmın tekmìl úılıp irdi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i CÀmì) (Nevâyî 2001, 28), 

“Köprek èulÿm ve fünÿnnı bilür irdi, be-taòãìã èUlÿm-i èarabiyyeni, ammÀ FelekiyyÀt’da 

şöhreti bar irdi.” (ÒºÀce Evóad-i Müstevfì) (Nevâyî 2001, 32), “Ve nücÿm èilmini istiòrÀc 

úılġuça bilür.” (SulùÀn Maómÿd) (Nevâyî 2001, 126), “Az fen bolġay kim daòlı bolmaġay, 

òuãÿãen vaèô ve inşÀ ve nücÿm ki anıÆ óaúúıdur, her úaysıda müteèayyin ve meşhÿr işleri 

bar.” (MevlÀnÀ Óüseyn-i VÀèiô) (Nevâyî 2001, 138), “èArabiyyet ve fıúhı taèrìf úılġuça dirler 

ki bar.” (MevlÀnÀ İòtiyÀru’d-dìn) (Nevâyî 2001, 143), “Ùıb èilmidin vuúÿfı bar.” (MevlÀnÀ 
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Muóammed-i NÀyìnì) (Nevâyî 2001, 151), “Heyéet ve riyÀøìni òÿb bilür irdi, andaú kim zìc 

bitidi ve raãad baġladı.” (Uluġ Big MìrzÀ) (Nevâyî 2001, 194), “Az furãatda yaòşı ùÀlib-i èilm 

boldı ve köprek èulÿm ve fünÿndın öz muùÀlaèası bile vuúÿf óÀãıl úıldı.” (Kiçik MìrzÀ) (Nevâyî 

2001, 197); “MevlÀnÀ ôÀhir èulÿmı tekmìlidin henÿz fÀriġ bolmaydur. Egerçi hìç iótiyÀcı daġı 

yoútur, ammÀ vech-i ekmel bile tiler ki tekmìl úılġay.” (MevlÀnÀ Óamìdü’d-dìn) (Nevâyî 2001, 

141). 

3.11. Kişisel Özellikler 

3.11.1. Huy, Mizaç 

Eserde; şairlerin huylarına, yapılarına, ahlaki niteliklerine ilişkin ayrıntılı 

değerlendirmeler bulunmaktadır. Biyografik bir malzeme olarak şairlerin büyük bölümü için 

verilen bu kapsamdaki özellikler, olumlu ya da olumsuz nitelikler taşıyabilmekte, zamanla 

değişebilmektedir. Bu doğrultuda Nevâyî’nin şairleri övdüğü ya da yerdiği görülür. Eraslan’a 

göre de Nevâyî, şairlerin ahlaki durumlarını “titizlikle” ele almış ve ahlaki üstünlükleri “büyük 

sanatkâr için önemli bir ölçü olarak” kabul etmiştir (Eraslan 2004, 16). 

a) Olumlu görülen özellikler belirtilmiştir: 

“Nedìm-şìve kişi irdi.” (MevlÀnÀ BilÀl) (Nevâyî 2001, 70), “İnsÀniyyetlıú ve òoş 

aòlÀúlıúda ÒorÀsÀn ve Semerúand mülkide yegÀne irdi.” (MìrzÀ Big) (Nevâyî 2001, 74), “Òoş-

ùabè ve òoş-meşreb ve òoş-ãoóbet ve şìrìn-kelÀm kişidür.” (Mìr Ser-bürehne) (Nevâyî 2001, 

133), “AòlÀúda melekìdür, beşer ãÿretide kilgen ve eùvÀrıda feriştedür, insÀn heyéetide ôuhÿr 

úılġan.” (MevlÀnÀ ÓÀcì Muóammed) (Nevâyî 2001, 144), “BÀ-vücÿd-i èuluv-neseb ve kemÀl-

óaseb dervìş-veş ve fÀnì-meşreb ve bì-tekellüf kişidür.” (Emìr Maómÿd Barlas) (Nevâyî 2001, 

180), “Ferìdÿn-óaseblıú ve Óüseyn-neseblıú, õÀtı taèôìm ve vaúarlıġ ve òulúı edeb ü óurmet-

şièÀrlıú...” (Ferìdÿn Óüseyn MìrzÀ) (Nevâyî 2001, 200). 

b) Olumsuz görülen özellikler belirtilmiştir: 

“MaèÀşı ötkünçe temevvüli bar irdi, ammÀ imsÀki ġÀlib irdi.” (MevlÀnÀ SÀġarì) (Nevâyî 

2001, 40), “Bed-òulú ve muèaccib kişi irdi.” (MevlÀnÀ RiyÀøì) (Nevâyî 2001, 64), “Tündraú 

meşreblıú kişi irdi.” (MevlÀnÀ Yaúìnì) (Nevâyî 2001, 68), “Sefìh ve bed-zebÀn kişidür.” 

(MevlÀnÀ Dervìş-i Meşhedì) (Nevâyî 2001, 84), “...ammÀ eger muóÀverÀtda gÀhì sözge bì-

teéemmül cevÀb birür, çün ġalaù kem tüşer, hìç buşmas.” (MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì) 

(Nevâyî 2001, 144), “Òabìå-ùabè yigüttür.” (MevlÀnÀ ŞÀh èAlì) (Nevâyî 2001, 154), “LÀubÀlì 

ve levend-şìve ve ebter-veş kişi irdi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i ÒorÀsÀnì) (Nevâyî 2001, 163). 

c) Tarafsız bir değerlendirme yapılmıştır: 

“Òoş-ùabè ve sebük-rÿh ve ùabèı hezlġa mÀyil kişi irdi.” (Seyyid KÀôımì) (Nevâyî 2001, 

47), “‘bürd’ lafôıdın aççıġı kilür irdi. Bu cihetdin aÆa teşvìş birürler irdi.” (Velì Úalender) 

(Nevâyî 2001, 52), “Mecnÿn-veş yigitdür.” (MevlÀnÀ Muóammed-i ÙÀlib) (Nevâyî 2001, 101), 

“ÁzÀde-veş kişidir.” (MevlÀnÀ Sÿsenì) (Nevâyî 2001, 108). 

ç) Huy ya da davranışlardaki değişimler belirtilmiştir: 
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“MevlÀnÀ huşyÀrlıġda bes Àdemì-veş, óayÀ ve edeblıġ yigitdür, ammÀ ser-òoşlıúda özge 

mÀhiyyet, belki rüsvÀ nime bolur irdi.” (MevlÀnÀ Seyfì) (Nevâyî 2001, 79). 

3.11.2. Merak, İlgi 

Eserde; şairlerin ilgilendiği, eğilim gösterdiği ya da düşkün olduğu alanlar, türlü konulara 

ilişkin yatkınlıkları belirtilmiştir: 

“ÙÀlib-i èilmlıġı hem bar. Şaùrencġa èaceb meşèÿfdur.” (MevlÀnÀ Muóammed-i ÙÀlib) 

(Nevâyî 2001, 101), “Özin levendlıúúa øabù úıla almay, yana öz işi kinige bardı.” (MevlÀnÀ 

NÀdirì) (Nevâyî 2001, 107), “Ve Mìr’niÆ müfriù ùaèÀm yimekke köp şaèfları bar.” (Mìr Ser-

bürehne) (Nevâyî 2001, 134), “Ùabìb-şìve, ùÀlib-i èilm yigitdür.” (MevlÀnÀ Behlÿl) (Nevâyî 

2001, 154), “...rengìn atlar minerge meyl úılġay.” (MevlÀnÀ äadru’d-dìn) (Nevâyî 2001, 181), 

“...ammÀ naèÿõubi’llÀh andın kim bir meclisde aÆa bir ayaġ birseler, ol èarbede ve pür-gÿylük 

kim andın ôÀhir bolur, anıÆ şerói müteèaõõirdür.” (MevlÀnÀ HümÀyì) (Nevâyî 2001, 187), 

“Çaġır bile nerdniÆ Àlüftesidür.” (Seyyid èİmÀd) (Nevâyî 2001, 190). 

3.11.3. Hüner, Yetenek 

Eserde, şairlerin spor ya da sanattaki hünerleri, özellikle musiki alanındaki yetkinlikleri, 

varsa çaldıkları müzik aletleri kaydedilmiştir. Tezkireden, şairlerin müzik dışında örneğin 

güreş, satranç, hattatlık, nakkaşlık, ciltçilik gibi dallarda da hüner gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Söz konusu ifadelerden pek çok şairin spor ya da sanatla ilgilendiği, bunlarda üst düzeyde 

beceriye sahip olduğu ve çok farklı müzik aletleri çalabildiği anlaşılmaktadır: 

“Köprek sÀzlarnı yaòşı çalar irdi. Üni ve uãÿlı òÿb irdi. Mÿsìúì èilmidin hem òaber-dÀr 

irdi. Òuùÿùnı òÿb bitir irdi.” (Muóammed èAlì) (Nevâyî 2001, 73), “Yana sÀzlardın èÿd ve 

ùanbÿr örgendi ve mÿsìúìde hem işler baġladı.” (MevlÀnÀ SÀlimì) (Nevâyî 2001, 90), “Kiçik 

yaşıda ġıçek çalar irdi. ÚÀbiliyyet ÀåÀrı ol fende andın köp ôÀhir bolur irdi... Özge feøÀyili hem, 

maèrifet-i taúvìm dik, naúúÀşlıú dik bar, ammÀ èÿd ve ġıçek ve úobuznı èaãrıda ança kişi çala 

almas.” (ÜstÀd Úul Muóammed) (Nevâyî 2001, 158), “...ve edvÀr ve mÿsìúì èilmide ve òuùÿù 

fennide bì-nÀôìr boldı. Ve úÀnÿnnı maèlÿm imes kim hergiz kişi andaú çalmış bolġay.” (ÒºÀce 

èAbdu’llÀh-i äadr) (Nevâyî 2001, 164), “Ve nesò-taèlìú òaùùın hem MevlÀnÀ Caèfer ùarìúın 

taúlìd úılıp şìrìn bitir irdi.” (ÒºÀce Óasan-i Òıør ŞÀh) (Nevâyî 2001, 49), “Òoş-nüvìs yigitdür; 

bÀz-gÿne òaùnı andaú revÀn ve ãÀf bitir ki maóall-i taèaccübdür ve körmegen kişi ınana almas.” 

(MevlÀnÀ Mecnÿn) (Nevâyî 2001, 99, 100), “Úıããa-òºÀnlıúúa maèrÿf ve meşhÿrdur.” (Baba 

Şÿrìde) (Nevâyî 2001, 127), “Òoş-òºÀn óÀfıô ve òoş-nüvìs òaùùÀùdur.” (ÓÀfıô Muóammed SulùÀn 

ŞÀh) (Nevâyî 2001, 145), “...mücellidlıġ hem bilür, naúş-berlıġda hem hüner-menddür...” 

(MevlÀnÀ FiġÀnì) (Nevâyî 2001, 115), “...küştì fennide bÀ-vücÿd ol kim anıÆ andaú óaú ve 

mülkidür, maèlÿm imes kim hergiz bu fende andaú peydÀ bolmış bolġay, özge feøÀyiliġa köre 

dÿn mertebesidür. Mÿsìúì ve edvÀr èilmide devriniÆ bì-naôìridür.” (PehlevÀn Muóammed-i 

Küştì-gìr) (Nevâyî 2001, 132); áÀyibÀne şaùrencni òÿb oynar.” (MevlÀnÀ äÀóib) (Nevâyî 2001, 

97), “Kebìr ve ãaġìr şaùrencni òÿb oynar.” (MevlÀnÀ Vaãlì) (Nevâyî 2001, 155). 

3.11.4. Hâl, Hareket 
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Şairlerin kendilerine özgü hareketleri, belli durumlardaki davranış biçimleri ve 

başkalarının bunlara ilişkin değerlendirmeleri, tezkirde kaydedilmiştir:  

“Ġayb èÀlemidin aÆa ceõbeéì yitti kim èaúlı zÀyil bolup ildin çıúıp baş ayaġ yalaÆ 

dìvÀneler dik taġ ve deştde kize başladı.” (Baba SevdÀyì) (Nevâyî 2001, 21), “İligige ve 

barmaġlarıġa óalúalar salur irdi. Ve dÀyim öz özi bile sözleşür irdi.” (Mìr Müflisì) (Nevâyî 

2001, 37), “...ve rindlıġ ùarìúın ol mertebeġa yitkürdi kim mest yÀ maòmÿr, baş ve ayaġ yalaÆ 

kÿy ve kÿçe ve bÀzÀrda yörür irdi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì) (Nevâyî 2001, 143); 

“Kipenek-pÿşluú kisvetide yörür.” (MevlÀnÀ VedÀèì) (Nevâyî 2001, 94), “DìvÀne-vÀr yörür 

irdi.” (MevlÀnÀ Bÿ èAlì) (Nevâyî 2001, 115),  “Barı òºÀce-vÀr yörür ve özin ÀzÀde-veş 

körgüzür.” (MevlÀnÀ Òıørì) (Nevâyî 2001, 116); “Minber üstide dìvÀne-vÀr iligler taşlamaġı ve 

taòtanı tipmeki köp durur.” (MevlÀnÀ Muèìn-i VÀèiô) (Nevâyî 2001, 139), “MevlÀnÀ’nıÆ 

tekellümide bir óÀl bar kim anı aÆa teşbìh úılıpdur kim sabun çaynapdur ve aġzıdın miġrÀbe 

ôÀhir boladur.” (MevlÀnÀ NÀmì) (Nevâyî 2001, 150), “Ol bu sözni maèúÿl sanıp yaòşı islik 

eşyÀnı ikki úaşı arasıġa úoyup nefesin yoúúarı tartar irdi, ammÀ òÀlì ez ùabèı imes.” (MevlÀnÀ 

Nÿr) (Nevâyî 2001, 152), “DìvÀnı dÀyim bilige baġlıġ, her beytiġa, yÀ maènìsiġa iótiyÀcı bolsa, 

körgeli fi’l-óÀl dìvÀnın çıúarıp tapıp körgüzür.” (MevlÀnÀ Dervìş-i Dihekì) (Nevâyî 2001, 183). 

3.12. Dış Görünüş, Kılık, Kıyafet  

Şairlerin fiziksel görünümleri, vücut yapıları, ten renkleri, kılık kıyafetleri eserde verilen 

bilgiler arasındadır:  

“Ġarìb şekllıġ kişi irdi.” (MevlÀnÀ AyÀzì) (Nevâyî 2001, 58),“Óaúìr-cüsse üçün aãóÀbúa 

mÿcib-i basù hem bolur.” (MevlÀnÀ ØiyÀ) (Nevâyî 2001, 87), “Øaòìm ve küçlügdür, ammÀ hìç 

iş ki anda küçniÆ daòlı bolġay, úıla almas.” (MevlÀnÀ Úavsì) (Nevâyî 2001, 98), “SiyÀh-çerde 

kişidür, hemÀnÀ ki èubÿdiyyetúa mensÿbdur.” (MevlÀnÀ Saèìd) (Nevâyî 2001, 119), “GÿyÀ 

rengide óumret bar üçün bu taòalluãnı iòtiyÀr úılıpdur.” (MevlÀnÀ ŞirÀrì) (Nevâyî 2001, 128), 

“Çün Seyyid’niÆ hümÀyÿn beşereleride ãufret ġÀlibdür...” (Seyyid ĠıyÀåu’d-dìn) (Nevâyî 

2001, 147); “Kiz börk üstide úurçuú çırmar irdi.” (MevlÀnÀ Eşref) (Nevâyî 2001, 12). 

3.13. Yolculuk, Göç vb. Bilgileri 

Eserde, şairlerin başka şehirlere ya da ülkelere gitmelerinden sıkça söz edilmiştir. Geçici 

ya da kalıcı olabilen bu tür yer değiştirmelerin bir bölümü eğitim, hac vb. nedenlerle 

yapılmaktayken bulunduğu yeri zorunlu olarak terk eden ya da padişah hükmüyle sürgün edilen 

şairler de bulunmaktadır. Söz konusu eylemler, oluş sebeplerine göre şu biçimde 

sınıfladırılabilir:    

a) Eğitim 

“ Taóãìl úılur ãÿretide ġurbet iòtiyÀr úılıp ÒorÀsÀn’ġa kildi.” (Seyyid ÚurÀøe) (Nevâyî 

2001, 85), “ÓiãÀr vilÀyetidin durur. Taóãìl úılġalı bu mülkke kilipdür.” (MevlÀnÀ Bihiştì) 

(Nevâyî 2001, 116), “Evvel-i óÀlıda andın çıúıp taóãìl üçün Semerúand’ġa bardı. Ve bir niçe 

vaút anda sabaú oúup Herì’ge kildi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì) (Nevâyî 2001, 143), 

“Herì’din Semerúand’ġa Óaøret-i ÒºÀce èUbeydu’llÀh-i AórÀr raóimehumu’llÀh ãoóbetiġa 
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müşerref bolur üçün bardı. Ve andaú dirler kim anda úabÿl şerefin tapıp irşÀd ve telúìn 

saèÀdetiġa ser-efrÀz bolup yana ÒorÀsÀn’ġa kildi.” (MevlÀnÀ äÀfì) (Nevâyî 2001, 148)... 

b) Hac 

“Atası bile Beytu’llÀh seferiġa barıp kildi.” (MevlÀnÀ FedÀyì) (Nevâyî 2001, 128), “Niçe 

úatla Kaèbe’ġa barıp, baèøı úatla hemÀnÀ ki yayaú hem bar ikendür.” (MevlÀnÀ ÓÀcì) (Nevâyî 

2001, 160), “Ve yayaú ãÀyimü’d-dehr Óac seferin úılıp ol devletúa hem müşerref boldı.” 

(MevlÀnÀ Muóammed-i ÒorÀsÀnì) (Nevâyî 2001, 163). 

c) Sürgün 

“Baóåda köp güstÀòÀne sözler ve cevÀblar aytur irdi. Salùanat èaôìm-i şÀnı taóammül úıla 

almay Semerúand’dın aÆa iòrÀc óükmi bolup Herìge kildi.” (MevlÀnÀ Muóammed èÁlìm-i 

Semerúandì) (Nevâyî 2001, 16), “DÀyim salùanat sözin meõkÿr úılur irdi, tÀ ol kim çın, yÀ 

yalġan. MevlÀnÀ’nı muÆa müttehem úıldılar kim öyidin òurÿc eslióÀsı peydÀ bolup dip. Çün 

èazìz ve müsin kişi irdi, pÀdişÀh-i zamÀn aÆa şehrdin iòrÀc óükmi buyurdı. Ol SìstÀn’ġa bardı.” 

(MevlÀnÀ Muóammed-i èArab) (Nevâyî 2001, 36). 

ç) Gezip görme 

“ŞìrÀz’lıúdur. Seyr resmi bile ÒorÀsÀn’ġa kildi. Bir niçe vaút turup muèÀvedet úıldı.” 

(MevlÀnÀ Mìrek) (Nevâyî 2001, 188). 

d) Zorunluluklar 

“İl ùaèn u teşnìèidin Herì’de tura almadı, èİrÀú’úa bardı.” (MevlÀnÀ BennÀyì) (Nevâyî 

2001, 81), “Bed-mizÀclıúları cihetidin ÒorÀsÀn’da tura almay èİrÀú’úa bardı, andın Mekke ve 

Medìne ve Beytü’l-maúdis ve köprek enbiyÀ ve meşÀyıò mezÀrÀtın yayaú barıp ziyÀret úıldı.” 

(MevlÀnÀ Òurremì) (Nevâyî 2001, 85).   

3.14. Sağlık Durumu (Hastalık, Bedensel ya da Zihinsel Engel) 

Şairlerde görülen kimi hastalıklar, şairlerin beden ya da akıl sağlıklarına ilişkin 

rahatsızlıklar eserde kaydedilmiştir:  

a) Hastalık 

“Ve laúve maraøı bar irdi, andaú kim aġzıdın su barur irdi ve øabù úıla almas irdi.” 

(MevlÀnÀ Úudsì) (Nevâyî 2001, 17), “GÀhì sevdÀsı andaú ġÀlib bolur kim mizÀcı ãıóóat 

úÀnÿnıdın münóÀrif bolur. Yana köp zaómet tartıp muèÀlece-peõìr bolur.” (MevlÀnÀ Enverì) 

(Nevâyî 2001, 90). 

b) Bedensel ya da zihinsel engel 

 “Köp ot pülegendin mÀdde úulaġı sarı inip ker bolup irdi.” (MevlÀnÀ èAbdu’l-ÚahhÀr) 

(Nevâyî 2001, 37), “Asru sÀde ve gÿl kişi irdi.” (MevlÀnÀ Veysì) (Nevâyî 2001, 39), “Faúr ve 

nÀ-murÀdlıúda közige øaèf ùÀrì boldı, andaú kim nime körmes boldı.” (MevlÀnÀ YÀrì) (Nevâyî 

2001, 61), “Müddetìdür kim ayaġıġa maraøì ùÀrì boluptur kim leng boluptur.” (MevlÀnÀ 

Muúbilì) (Nevâyî 2001, 87); “...dimÀġıġa muùÀlaèa cihetidin òiffet yüzlenip aÆa mÀniè-i 

muùÀlaèa boluptur.” (MevlÀnÀ Şevúì) (Nevâyî 2001, 87). 
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3.15. Ölüm 

Tezkirede, hayatta olmayan şairlerin ölümlerine ilişkin ayrıntılar (ölüm nedeni, yeri, 

zamanı, yaşı; mezarının bulunduğu yer), verilmiştir. Nevâyî’nin bu kapsamdaki bilgileri 

aktarırken ölüm için -gerçekleşme biçimine bağlı olarak- farklı sözcükler kullandığı (öt-, 

èÀlemdin öt-, fevt bol-, TiÆri raómetiġa bar-; maútÿl bol-, şehìd bol-, şehÀdet mertebesiġa 

yitkür- vb.) da görülmektedir: 

3.15.1. Ölüm Nedeni 

Eserde, şairlerin ölüm nedenleriyle ilgili kayıtlar yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında, belli 

başlı ölüm nedenleri şu biçimde sınıflandırılabilir:    

a) Hastalık 

“MevlÀnÀ EstarÀbÀd’da ùÀèÿn maraøı bile ötti.” (MevlÀnÀ KÀtibì) (Nevâyî 2001, 12). 

b) Yaralanma 

“Hem-ol Óaøret’niÆ úazaúlıġıda yara yip èÀlemdin ötti.” (MevlÀnÀ Naèìmì) (Nevâyî 

2001, 27), “Faúìr Semerúand’ġa barġanda ayaġı sınıp ãÀóib-firÀş irdi... Ve MevlÀnÀ hem-ol øaèf 

bile èÀlemdin ötti.” (MevlÀnÀ èUlÀ-i ŞÀşì) (Nevâyî 2001, 34). 

c) Öldürülme 

“Salùanat daèvìsi bar irdi. Hem-ol iş üstige anı øÀyiè úıldılar.” (ÒºÀce Müéeyyed-i DìvÀne) 

(Nevâyî 2001, 45), “Ol hem atasınıÆ úÀtiliġa maútÿl boldı.” (İbn-i Laèlì) (Nevâyî 2001, 46), 

“Ôulm u bed-nefslıú cihetidin pÀdişÀh siyÀsetiġa giriftÀr bolup maútÿl boldı.” (MevlÀnÀ äÀnièì) 

(Nevâyî 2001, 72), “Andın fesÀdì vücÿdúa kildi kim úatl óükmi boldı.” (Seyyid Úuùb) (Nevâyî 

2001, 86). 

ç) Şehadet 

 “MevlÀnÀ’nı Ten-ãÿfì bulġaġıda ÒºÀrizm’de Özbek şehìd úıldı.” (MevlÀnÀ Óüseyn-i 

ÒºÀrizmì) (Nevâyî 2001, 10), “SulùÀn Ebÿ Saèìd MìrzÀ ilgide Seraòs úurġanıda şehìd boldı.” 

(Mìr Saèìd) (Nevâyî 2001, 72), “SulùÀn-i äÀóib-úırÀn òıdmetide ġarìblıú iòtiyÀr úılıp 

Semerúand’da úalġanda aġasınıÆ úÀtili anı hem şehÀdet mertebesiġa yitkürdi.” (Muóammed 

èAlì) (Nevâyî 2001, 73). 

3.15.2. Ölüm Yeri 

Eserde, şairlerin öldüğü yerler, genellikle şehir adı verilerek kaydedilmiştir: 

“èİrÀú’da èÀlemdin ötti.” (MevlÀnÀ Ùÿsì) (Nevâyî 2001, 21), “...EsterÀbÀd’da aÆa úaøÀ 

yitip naèşın SebzvÀr’ġa kiltürdiler.” (Mìr ŞÀhì) (Nevâyî 2001, 28), “CÀm’da èÀlemdin ötti.” 

(ÒºÀce Yÿsuf-i BurhÀn) (Nevâyî 2001, 54); “İòlÀãiyye medreseside fevt boldı...” (ÓÀfıô YÀrì) 

(Nevâyî 2001, 51), “Herì’de fevt boldı.” (MevlÀnÀ Kevåerì) (Nevâyî 2001, 60), “Semerúand 

mülkide fevt boldı.” (MevlÀnÀ äafÀyì) (Nevâyî 2001, 65); “ÒºÀce Semerúand’da TiÆri 

raómetiġa bardı...” (ÒºÀce Faølu’l-lÀh-i Ebu’l-Leyåì) (Nevâyî 2001, 34); “Úara-bÀġ’da maútÿl 

boldı.” (PehlevÀn Óüseyn) (Nevâyî 2001, 71); “Áòır-i óayÀtında Kiçik MìrzÀ bile óac devletiġa 

müşerref boldı ve anda èÀlemġa vedÀè itti.” (MevlÀnÀ Muóammed-i MuèammÀyì) (Nevâyî 
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2001, 48), “Andaú işitildi kim EsterÀbÀd’da èÀlemdin ötüptür, va’llÀhu aèlem.” (MevlÀnÀ 

Muóammed-i Emìn) (Nevâyî 2001, 57). 

3.15.3. Ölüm Zamanı, Tarihi 

Tezkirede, az sayıdaki şair için ölüm zamanı kaydedilmiştir. Bu bilgiler, yıl belirtilerek 

ya da daha genel bir zaman ifadesi kullanılarak düzenlenmiş; kimi örneklerde herhangi bir 

ipucu verilmemiştir:  

“VefÀtları sene òamse ve åelÀåìn ve åemÀne miéede vÀúiè boluptur...” (Óaøret-i Mìr 

ÚÀsım-i EnvÀr) (Nevâyî 2001, 7), “Sene iånÀ ve òamsìn ve åemÀne miéede èÀlemdin ötti.” 

(MevlÀnÀ YaóyÀ-i Sìbek) (Nevâyî 2001, 15); “SulùÀn Ebÿ Saèìd MìrzÀ çaġıda èÀlemġa vedÀ 

úıldı.” (Mìr İslÀm-i ĠaõõÀlì) (Nevâyî 2001, 16), “Sefer iòtiyÀr úıldı ve ol seferde Àòiret seferi 

allıġa tüşti.” (MevlÀnÀ Veysì) (Nevâyî 2001, 40), “...ve óÀlÀ úırú yıldın artuúdur kim ölüpdür.” 

(Seyyid Caèfer) (Nevâyî 2001, 146), “AmmÀ bu yaúında òaber kildi kim fÀnì èÀlemdin riólet 

úılıpdur, vÀúièbolsa, TiÆri aÆa raómet úılġay.” (Emìr Devlet-ŞÀh) (Nevâyî 2001, 167).  

Kimi şairlerin ölüm zamanı, tarih düşürülerek belirtilmektedir. Nevâyî de bu yönteme 

başvurmuştur: 

“Ve ÒºÀce Evóad-i Müstevfì kim feøÀyili şeródin müstaġnìdür, Şeyò’niÆ vefÀtı tÀrìòin 

‘òusrev’ lafôı tapıpdur.” (Şeyò Áõerì) (Nevâyî 2001, 11), “FevtiniÆ tÀrìòi Şeyò Áõerì õikride 

ötti kim faúìr ‘òorus’ lafôı bile peydÀ úılıp irdim.” (MevlÀnÀ Ùÿùì) (Nevâyî 2001, 39). 

3.15.4. Ölüm Yaşı 

Hayatta olmayan şairler için kesin bir ölüm yaşı bildirilmemiş; yaş dönemleri 

belirtilmiştir:    

“Dervìş úırú bile illig yaş arasıda èÀlemdin ötti.” (Dervìş Manãÿr) (Nevâyî 2001, 43); “Ve 

ol yigitlikde fevt boldı.” (MevlÀnÀ Ùÿùì) (Nevâyî 2001, 39), “ŞebÀb eyyÀmıda fevt boldı.” 

(MevlÀnÀ ÓalvÀyì) (Nevâyî 2001, 64), “Kiçik yaşıda fevt boluptur.” (MevlÀnÀ Laùìfì) (Nevâyî 

2001, 69).  

3.15.5. Mezar Yeri 

Şairlerin mezar yerleri, eserde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Nevâyî, bu bilgileri 

düzenlerken mezarın bulunduğu şehri, mezarlığı hatta orada gömülü başka kişileri -kimi 

örneklerde yer tarifiyle- belirtirken bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadığı şairler için de 

duyumlarına yer vermiştir.   

a) Mezarın bulunduğu şehir belirtilmiştir: 

“Ve mezÀrı NìşÀbÿr vilÀyetide MihrÀbÀd’dadur.” (Mìr Maòdÿm) (Nevâyî 2001, 8), “Ve 

anıÆ úabrı BedaòşÀn sarı Erheng-sarÀy’dadur.” (MevlÀnÀ Emìrì) (Nevâyî 2001, 22), “Úabrı 

Meşhed’de vÀúiè boluptur.” (MevlÀnÀ èAbdu’l-VahhÀb) (Nevâyî 2001, 33), “Úabrı 

EstarÀbÀd’da Mescid-i cÀmiè rÿ-be-rÿyıdadur.” (ÒºÀce Óasan-i Òıør ŞÀh) (Nevâyî 2001, 49), 

“GÀzurgÀh gÿristÀnıda medfÿn durur.” (MevlÀnÀ Muóammed-i NièmetÀbÀdì) (Nevâyî 2001, 

62), “Úabrı öz kinti Zere’dedür.” (MevlÀnÀ äÀnièì) (Nevâyî 2001, 72); “Úabrı aġası yanıda, 



www. turukdergisi.com  Oğuz Ergene 

                                                                             
TÜRÜK 

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi  
2018, Yıl 6, Sayı: 14 

 Issn: 2147-8872  
 - 47 - 

İmÀm Faòr’dadur.” (MevlÀnÀ èAbdu’r-RezzÀú) (Nevâyî 2001, 38), “Úabrı Merv’de ÒºÀce 

Yÿsuf-i HemedÀnì úuddise sırruhu cıvÀrıdadur.” (Nÿr Saèìd Big) (Nevâyî 2001, 71); “Úabrı 

ÒºÀce Çil-gezì cıvÀrıdadur.” (MevlÀnÀ HevÀyì) (Nevâyî 2001, 55). 

b) Mezar için belli bir şehir belirtilmemiştir: 

“Úabrı öz öyidedür.” (ÒºÀce Müseyyeb) (Nevâyî 2001, 72); “ÒºÀce’nin mezÀrı büzürgvÀr 

ceddi günbedidedür.” (ÒºÀce Müéeyyed-i Mehne) (Nevâyî 2001, 45), “Úabrı hem atası 

mezÀrıdadur.” (ÒºÀce Ebÿ İsóÀú) (Nevâyî 2001, 47).  

c) Mezar yeri kesin olarak bilinmemektedir ya da belli değildir: 

“Úabrı gÿyÀ Endòōd’dadur.” (MevlÀnÀ Taròanì) (Nevâyî 2001, 53), “Úabrı gÿyÀ ki 

ÒıyÀbÀn’dadur.” (MevlÀnÀ NiôÀm) (Nevâyî 2001, 61); “Medfeni maèlÿm imes” (MevlÀnÀ 

AyÀzì) (Nevâyî 2001, 58), “Úabrı maèlÿm imes” (MevlÀnÀ ÒÀverì) (Nevâyî 2001, 64).  

ç) Mezar bulunmamaktadır: 

“GÿyÀ anı telef úılġanda süÆekin tapmadılar ki bir yirde úoyġaylar.” (ÒºÀce Müéeyyed-

i DìvÀne) (Nevâyî 2001, 45). 

3.16. Şairlerle İlgili Söylentiler, Hikâyeler 

Nevâyî’nin eseri oluştururken yararlandığı bilgi kaynakları arasında, şairler hakkındaki 

söylentiler, onlara ilişkin hikâyeler ve yaşanmış olaylar bulunmaktadır. Tezkiredeki bu bilgiler, 

şairi tanıtmakla birlikte onunla ilgili değerlendirmeler için birer örnek niteliğindedir. Nevâyî, 

bu tür söylentilere yer vermiş ancak kimi zaman kesin bir bilgiye sahip olmadığını ya da 

bunların doğru olmadığını da belirtmiştir. 

a) Şairler hakkındaki söylentiler: 

“ÔurefÀ dirler irdi kim öz eşèÀrın özi bitip cedvel tartıp teõhìb úılıp ùayyÀr yasap ilge birür 

kim bu cihetdin şöhret tutúay.” (MevlÀnÀ HevÀyì) (Nevâyî 2001, 55), “Barçadın úalsalar, 

sözleri budur kim MevlÀnÀ Lutfì’niÆ barça yaòşı şièrleri anıÆdur kim oġurlap öz atıġa 

úılıpdur. Ol yirlerde bu nevè oòşaşı yoú mezesiz mükÀbereler gÀhì vÀúiè bolur.” (MevlÀnÀ 

SekkÀkì) (Nevâyî 2001, 70), “Ve dirler ki mÿsìúìde hem daòlı bar ve baèøı naúşlarnı aÆa 

mensÿb úılurlar.” (ÒºÀce KemÀlu’d-dìn Óüseyn) (Nevâyî 2001, 164), “ÓÀlÀ dirler kim Úum 

vilÀyetidedür.” (ÒºÀce Efêal) (Nevâyî 2001, 185). 

“ÓÀlÀ òaberdür kim äÿfì Òalìl anı öltürüptür, va’llÀhu aèlem.” (ÚÀêì èÍsÀ) (Nevâyî 2001, 

184), “Ve meşhÿr mundaúdur kim bu ebyÀt MevlÀnÀ Óakìm-i Ùabìb’niÆ òatunı Mihrì’niÆdür. 

Bu faúìr åıúÀ ildin işittim kim SüleymÀnì’niÆdür, va’llÀhu aèlem.” (MevlÀnÀ SüleymÀnì) 

(Nevâyî 2001, 25); “Baèøı il PehlevÀn’nı nesebide ùaèn úılurlar, ammÀ faúìrġa taóúìú boldı kim 

yalġan ayturlar.” (PehlevÀn Muóammed-i Küştì-gìr) (Nevâyî 2001, 133), “Mìr ol vilÀyetniÆ 

vÀcibü’l-iótirÀm sÀdÀtıdındur. Egerçi erõÀl ve òubeåÀ müsellem tutmaslar ve nimekine dirler, 

ol ùÀyifeniÆ sözige iètibÀr yoúdur.” (Mìr Ser-bürehne) (Nevâyî 2001, 134). 

“èAúl-i maèÀşı ol mertebededür kim bÀ-vücÿd-i tesennün, ol ravøa başıdaġı sÀdÀt bile 

barışur. Bu cihetdin baèøı anı nifÀúúa, baèøı Òurÿc meõhebiġa nisbet birürler.” (MevlÀnÀ ÓÀcì) 

(Nevâyî 2001, 159). 
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b) Şairlere ilişkin hikâyeler, örnek olaylar: 

 “Úabÿliyyetlıġ, òoş-ãoóbet ve şìrìn-gÿy kişi irdi. Bir kün óöcresinde özige yaraşa ùabò 

úıladur irmiş. MevÀlìdin birev kiriptür ve úazan astıġa otun úoyuptur. MevlÀnÀ dipdür kim ùabò 

işide meded úılma kim şerìk bolur-sin.” (MevlÀnÀ Kevåerì) (Nevâyî 2001, 60).  

“Barçadın ġarìbraú bu ki bu öçürde dirler kim şÀgirdleri bile taġ geştige barıp taş 

yumalatıp bir faúìrġa tigip ölüp irmiş. Yana daruġadın úayan úaçıp irkenin kişi bilmes, ol özin 

øabù úıla almas.” (MevlÀnÀ RiyÀøì) (Nevâyî 2001, 109). 

“Mìr òıdmetleride bir ùıfl taèlìmin iltimÀs úılılıp irdi. ŞÀgirdi andın kim ùufÿliyyet 

muúteøÀsıdur, oúumaúúa kÀhillıú úılmış bolġay. Mìr bir èazìzġa iltimÀs úılıpdur kim şÀgirdniÆ 

atasıġa aytúay kim oġulġa mülÀyemet bile naãìóat úılġay, ammÀ andaú úılmaġay kim ùıfl bilgey 

kim bu Mìr úaşıdın ikendür kim nÀgÀh köÆülginesi Mìr’din aġrıġay. Mundaú ùarìúı köptür.” 

(Mìr Óüseyn-i MuèammÀyì) (Nevâyî 2001, 145). 

“äÿfì’niÆ mizÀcınıÆ tìzlik ve nÀzüklükin bu ġÀyetúaça dirler kim bir yigitke ki taèalluú 

lÀfı urar irmiş, yigitì anıÆ rÀyı bile barmasa, sefìhÀne elfÀô bile faóş aytur irmiş ve 

tayaġlamaúúa daġı bìm úılur irmiş.” (äÿfì Pìr-i Sì-ãad-sÀle) (Nevâyî 2001, 155).  

“Ve Mìr Ser-bürehne ayttı kim ança keşf ü kerÀmet óÀãıl úılıpdur kim eger birevniÆ 

saúalın tutup aytsa kim yigirmi ikki miÆ tört yüz siksen biş tügdür, ser-i mÿyì teòallüf úılmas. 

Meclis ehlidin birev didi kim meger siziÆ meóÀsiniÆiz tügi èadedidin sizni vÀúıf úılıpdur. İl 

külüştiler, Mìr’ge tefÀvüt úılmadı.” (Dervìş Şuhÿdì) (Nevâyî 2001, 180). 

3.17. Şairlerin Sanatı ve Eserleri 

3.17.1. Üslup, Edebî Kişilik 

Bir şuara tezkiresi olan Mecâlisü’n-nefâyis’te şairlerin edebî yönleri, ayrıntılı biçimde 

incelenmiştir. Eserde, şairlerin dil, üslup, edebî kişilik, üretkenlik, şairlik yeteneği ve gücü gibi 

türlü yönleri değerlendirilmiş; manzum ve mensur eserleri sayılmış; bu eserlerin pek çoğundan 

türlü uzunluklarda şiir parçaları örneklenmiştir. Nevâyî’nin ele aldığı eski ve yeni şairler 

arasında özellikle beğendiği yeni yetişen şairleri teşvik ettiği, doğruya yönlendirdiği de görülür 

(Eraslan 2014: 17, 18). 

a) Şairler, eser verdiği dillere göre değerlendirilmiştir: 

“Türkì ve FÀrisì şièrde celed irdi.” (MevlÀnÀ Úuùbì) (Nevâyî 2001, 27), “èArabì şièrni 

yaòşı aytur.” (Seyyid İbrÀhìm-i Muşaèşaè) (Nevâyî 2001, 55), “FÀrisì ve Türkì’de naôìri yoú 

irdi, ammÀ Türkì’de şöhreti köprek irdi.” (MevlÀnÀ Luùfì) (Nevâyî 2001, 66), “Türkì ve 

FÀrisì’de ùabèı yaòşı taãarruf úılur.” (MevlÀnÀ Şevúì) (Nevâyî 2001, 87), “Türkì-gÿydur, belki 

meşÀhirdindür.” (MevlÀnÀ GedÀyì) (Nevâyî 2001, 120); “Egerçi türkçe şièrġa meşġÿlluú az 

úılur...” (Emìr Şeyòim Süheylì) (Nevâyî 2001, 78). 

b) Şairler, eser verdiği türlere göre değerlendirilmiştir: 

“Meåel-gÿy ve ġazel-gÿy irdi.” (MevlÀnÀ Ùÿsì) (Nevâyî 2001, 20), “FaøliyyÀtı hem yaòşı 

irdi, be-taòãìã tÀrìò èilmi kim anda muãannefÀtı bar, meşhÿrdur.” (MevlÀnÀ èAbdu’r-RezzÀú) 
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(Nevâyî 2001, 38), “Şièr ve muèammÀnı hem yaòşı aytur.” (MevlÀnÀ KÀmì) (Nevâyî 2001, 81), 

“Úaãìdeni puòte aytur irdi.” (MevlÀnÀ èIşúì) (Nevâyî 2001, 53), “HemÀnÀ kim iltizÀm úılıpdur 

kim köprek úaãìdesi menúabet bolġay, aóyÀnÀ birer ġazel hem aytur.” (Mìr ÓÀc) (Nevâyî 2001, 

91), “TÀrìò ve inşÀdın ãÀóib-i vuúÿfdur ve şièr ve muèammÀdın hem òaber-dÀrdur.” (MevlÀnÀ 

Şerbetì) (Nevâyî 2001, 158), “Naômlardın her ãınıf şièrde mahÀretlıġ kişidür, be-taóãìã úaãìde 

uslÿbıda; niçe úatla ŞìrÀz’dın renġìn úaãìdeler aytıp yiberip irdi.” (MevlÀnÀ Ehlì) (Nevâyî 2001, 

187, 188). 

c) Şairler, üretkenlikleri açısından değerlendirilmiştir: 

“Bir kün daèvì bile ikki miÆ beyt aytıp bitigeni meşhÿrdur.” (MevlÀnÀ Sìmì) (Nevâyî 

2001, 19), “áazel köprek aytur irdi.” (MevlÀnÀ Zeynì) (Nevâyî 2001, 51), “AnıÆ dik serìèü’l-

úalem kÀtib öz zamÀnıda yoútur. Her kün biş yüz beyt ÀsÀnlıġ bile bitir.” (MevlÀnÀ SÀyilì) 

(Nevâyî 2001, 182), “Ve şièrġa andaú meşèÿf kim künde on ġazel, belki artuú aytur irmiş.” 

(ÚÀêì èÍsÀ) (Nevâyî 2001, 184); “...gÀh gÀh tilige naômlar öter.” (Şeyò èAbdu’llÀh) (Nevâyî 

2001, 156). 

ç) Şairler; üslupları, yetenekleri açısından değerlendirilmiştir: 

 Olumlu değerlendirmeler yapılmıştır: 

“Şièri besì èÀm-firìb” (MevlÀnÀ Ùÿsì) (Nevâyî 2001, 20), “Ve bedìheni revÀn aytur irdi...” 

(MevlÀnÀ SüleymÀnì) (Nevâyî 2001, 24), “Ve bir úaãìde aytıp durur kim andın on ikki miÆ 

maãnÿè beyt istiòrÀc úılsa bolur, ammÀ olça faúìr kördüm. Óaøret-i ÒºÀce Ebÿ Naãr-i PÀrsÀ 

úuddise sırruhu fevt bolġanda meråiye aytıp irdi kim niçe beytniÆ her mıãrÀèı ÒºÀce fevtiġa 

tÀrìò irdi. Ve niçe beyti müstaġraú-i tÀrìò, ve niçe beyti, her beyt üç ve tört tÀrìò irdi kim beyt 

maènìsiġa fütÿr yol tapmaydur irdi.” (Seyyid KemÀl-i Kec-kÿlì) (Nevâyî 2001, 44), “Ve 

müteèaõõirü’l-cevÀb maùlaèları bar.” (MevlÀnÀ Luùfì)  (Nevâyî 2001, 66), “ÓÀlÀ ança çaġlıġ 

úuvvetlıġ kişi dimesler ki bolġay (MevlÀnÀ Ehlì) (Nevâyî 2001, 188); “Ol daġı imdi peydÀ 

bolġan yigitlerdindür ve ãıġar sindedür. Ümmìd bar ki yaòşıraú aytúay...” (MevlÀnÀ Òıørì) 

(Nevâyî 2001, 125). 

 Olumsuz değerlendirmeler yapılmıştır: 

 “Suòen-dÀnlar arasıda bed-şièrlıúúa meşhÿr irdi.” (MevlÀnÀ VÀlihì) (Nevâyî 2001, 52), 

“Kem-biêÀèat şÀèir irdi. Ve müttehem aÆa irdi kim ilniÆ şièrini özige baġlar.” (MevlÀnÀ 

Enìsì) (Nevâyî 2001, 58), “ÚÀfiyeside èaybġınası bar, ammÀ MevlÀnÀ köp türkÀne aytur irdi, 

úÀfiye iótiyÀùıġa muúayyed imes irdi.” (MevlÀnÀ Atayì) (Nevâyî 2001, 68), “Özini 

muèammÀyìlıúúa şöhret daġı birdi, ammÀ faúìr andın hergiz muèammÀyì ki nimege yaraġay, 

işitmedim.” (MevlÀnÀ BeúÀyì) (Nevâyî 2001, 94), “Özin şièrġa mensÿb úılur ve il úaşıda şièrler 

oúur. AnıÆ aóvÀlıdın ãÀóib-i vuúÿf il úaşıda muúarrer durur kim ùabèı naôm imes, yarmaú birip 

bu ùÀyifeġa öz atıġa şièr ayturur.” (ÒºÀce MÿsÀ) (Nevâyî 2001, 100, 101), “Taèrìfleride beyÀn 

úÀãırdur.” (Mìr ĠıyÀåu’d-dìn èAzìz) (Nevâyî 2001, 135), “İnşÀ bile nÀme òaùùı bitirge meşhÿr, 

ammÀ inşÀda hìç münşì anı bigenmes, be-taòãìã MevlÀnÀ èAbdu’l-vÀsiè...” (MevlÀnÀ NÀmì) 

(Nevâyî 2001, 150). 

 Ortalama bir değer belirtilmiştir: 
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“Şièri yaman irmes irkendür, ammÀ naômda ùabèı hezl ü hicv sarı mÀyil irkendür.” 

(MevlÀnÀ Cunÿnì) (Nevâyî 2001, 23), “...ammÀ ġazelleri yaman irmes.” (MevlÀnÀ Veysì) 

((Nevâyî 2001, 39), “AmmÀ FÀrisì’din bu maùlaèı yaman vÀúiè bolmay durur kim...” (MevlÀnÀ 

Yaúìnì) (Nevâyî 2001, 68), “Baèøı eşèÀrı yaman tüşmes.” (MevlÀnÀ SÀyilì) (Nevâyî 2001, 92). 

 Nesnel bir değerlendirme yapılmıştır: 

“...ammÀ naômda ùabèı hezl ü hicv sarı mÀyil irkendür.” (MevlÀnÀ èÁrifì) (Nevâyî 2001, 

23), “Şièride meåel revişi bar.” (MevlÀnÀ Esìrì) (Nevâyî 2001, 124). 

 Şairlerin huyları, kişilikleri ile üslupları ya da eserleri ilişkilendirilmiştir: 

“Çün ùabèı òÿb irdi, şièr ayturġa meşġÿl boldı.” (MevlÀnÀ ÓÀcì-i Ebu’l-Óasan) (Nevâyî 

2001, 26), “Türkì naômlarġa ùabèı mülÀyim irdi.” (MevlÀnÀ Naèìmì) (Nevâyî 2001, 27), “Egerçi 

türkÀnedür, úÀyiliniÆ şÿò-ùabèlığı maèlÿm bolur.” (MevlÀnÀ Laùìfì) (Nevâyî 2001, 69), 

“ÙabèınıÆ ni miúdÀr úuvvet ve leùÀfeti bar irkenin şièridin bilse bolur, oúuġan bilgey.” (Nÿr 

Saèìd Big) (Nevâyî 2001, 71). 

d) Şairler, bilinirlikleri açısından değerlendirilmiştir: 

“Ve eşèÀrı Herì şehri ili arasıda bar.” (ÚÀêì Muóammed el-İmÀmì) (Nevâyî 2001, 16), 

“Kiçik yaşıda fevt boluptur. Sözi az úalıpdur...” (MevlÀnÀ Laùìfì) (Nevâyî 2001, 69), “Hem imdi 

ôuhÿr úılġan şuèarÀdındur, ammÀ naômı henÿz şöhret tutmaydur.” (MevlÀnÀ Esìrì) (Nevâyî 

2001, 124).   

e) Şairlerin edebî konulara ilişkin görüşleri belirtilmiştir: 

“Bu fen üstÀdları ittifÀú bile muèammÀ taèrìfin mundaú úılıpdurlar kim mevzÿn kelÀmdur 

kim işÀret ve ìmÀ bile andın at óÀãıl bolur. Ve ol dipdür kim mevzÿn kelÀm úaydı taèrìfde óÀcet 

imes ve işÀret bile hem imesdür. Ve miåÀl munı dipdür kim: BirevniÆ atı äadr’dur, yana birev 

sorsa kim atıÆ nidür, ayt! Ol ilig kögsige úoysa, delÀlet aÆa úılur kim atı ‘ãadr’ bolġay. Ve 

birev bir maòzen bir yirde defn úıldı ve üstide bir zengì ser-nigÿn astı. Daúìk-ùabènigÿn zengdin 

‘kenz’ vücÿdın taóúìú úılur ki hìç úaysıda ni kelÀmnıÆ daòlı bar ni naômnıÆ...” (MevlÀnÀ 

Muóammed-i NÀyìnì) (Nevâyî 2001, 151, 152). 

f) Şairlerin incelediği ya da örnek aldığı başka şairler, eserler belirtilmiştir:  

“Mìr Òusrev’niÆ DeryÀ-yi ebrÀr’ıġa tetebbuè úılıpdur.” (MevlÀnÀ ZÀhidì) (Nevâyî 2001, 

21), “Ve FÀrisì’de Şeyò KemÀl tetebbuèı úılıpdur.” (MevlÀnÀ Emìrì) (Nevâyî 2001, 22), 

“Úaãìdede MevlÀnÀ KÀtibì’ġa tetebbuè úılur irdi.” (MevlÀnÀ Ùÿùì) (Nevâyî 2001, 39), “Ve 

ÒºÀce SelmÀn’nıÆ maãnÿè úaãìdesiġa tetebbuè úılıpdur.” (MevlÀnÀ Faãìó-i Rÿnì) (Nevâyî 

2001, 41), “Úaãìdesi Baba SevdÀyì ùavrı tüşer irdi.” (Seyyid KÀôımì) (Nevâyî 2001, 47); 

“Naômlarda Óaøret-i Şeyò’niÆ Maòzenü’l-esrÀr’ıġa tetebbuè úılıpdur.” (MevlÀnÀ ĠıyÀåu’d-

dìn) (Nevâyî 2001, 156). 

3.17.2. Eserler 

3.17.2.1. Manzum Eserler 

Şairlerin verdiği manzum eserlerin yazıldığı nazım birimleri, nazım biçimleri, nazım 

türleri -kimi zaman adlarıyla birlikte- belirtilmiştir: 
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a) Divan 

“DìvÀnı daġı bar.” (MevlÀnÀ Veysì) (Nevâyî 2001, 39), “Bu yaúında dìvÀn daġı tertìb-i 

óurÿf bile tüzetti.” (MevlÀnÀ SÀyilì) (Nevâyî 2001, 182), “Hem ġazel, hem meånevì ve hem 

türkì, hem fÀrisì ġazel ùavrıda dìvÀnı bar.” (Seyyid Aómed MìrzÀ) (Nevâyî 2001, 196), “Ol 

Óaøret’niÆ òÿb eşèÀrı ve merġÿb ebyÀtı be-ġÀyet köptür ve çün dìvÀn hem müretteb boluptur.” 

(Ebu’l-áÀzì SulùÀn Óüseyn BahÀdur Òan) (Nevâyî 2001, 202). 

b) Mesnevi 

“Ve meånevìleri Óaøret-i MevlÀnÀ CelÀlu’d-dìn-i Rÿmì úuddise sırruhu meånevìsi 

vezninde kim Remel-i müseddes dirler, vÀúiè boluptur.” (Óaøret-i Mìr ÚÀsım-i EnvÀr) (Nevâyî 

2001, 7), “Ve meånevìleri hem, meåel TecnìsÀt, õü’l-baóreyn ve õü’l-úÀfiyeteyn. Ve Óüsn ü 

èIşú ve NÀãır u Manãÿr ve BehrÀm u Gül-endÀm bar. AmmÀ ġazeliyyÀt ve úaãÀyid dìvÀnı 

meşhÿrraú ve yaòşıraú vÀúiè boluptur.” (MevlÀnÀ KÀtibì) (Nevâyî 2001, 11), “KitÀbì dirler kim 

cemè úılġan durur ve atın AbdÀl-nÀme úoyġandur, ammÀ faúìr körmedim.” (èAbdu’l-VahhÀb) 

(Nevâyî 2001, 169). 

c) Münazara 

Yÿsuf u ZelìòÀ ve Şems ü Úamer ve Tìġ u Úalem münÀôarası hem naôm úılıpdur.” (ÒºÀce 

Mesèÿd-i Úumì) (Nevâyî 2001, 50). 

ç) Mersiye 

“ŞÀh-ruò MìrzÀ zamÀnıdın bu feròunde devrÀnġaça köprek selÀùìn ve ekÀbir ve 

müteèayyin ilge hem medói ve hem meråiyesi bar.” (MevlÀnÀ Óasan ŞÀh) (Nevâyî 2001, 82), 

d) Muamma 

“Ve muèammÀ fennini alar tedvìn úıldılar. Anda hem Óulel ve MenÀôir ve Münteòab 

alarnıÆ taãnìfidür.” (MevlÀnÀ Şerefü’d-dìn èAlì-i Yezdìé) (Nevâyî 2001, 31).    

e) Tarih 

“SulùÀn-i äÀóib-úırÀn tÀrìòın aÆa buyuruldı. On ikki miÆ beytúa yaúın aytıpdur.” (ÒºÀce 

Mesèÿd-i Úumì) (Nevâyî 2001, 50), “Bu yaúında dercì bitip irdi. Altı aãl úalemni tertìb bile 

åebt itip irdi. Ve dercniÆ Àòırıda niçe beyt meånevì hem òaùları taèrìfide naôm úılıp irdi. Ve 

soÆġı beytide tÀrìò hem derc úılıp irdi.” (ÒºÀce Maómÿd) (Nevâyî 2001, 157). 

f) Hamse 

“Köprek evúÀtnı òamse tetebbuèıġa ãarf úılur irdi, tÀ ol kitÀbnı tüketür tevfìúı taptı.” 

(MevlÀnÀ Eşref) (Nevâyî 2001, 12). 

3.17.2.2. Mensur Eserler 

Şairlerin yazdığı mensur eserlerin türleri ve kimi zaman da adları kaydedilmiştir: 

a) Tefsir 
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“MuãannefÀtıdın biri CevÀhirü’t-tefsìr’dür kim El-Baúara sÿresin bir mücelled bitipdür, 

úaùè-i munãıf bile yüz cüzv bolġa, bÀ-vücÿd-i barça òìrelik ve dÀnÀlıú.” (MevlÀnÀ Óüseyn-i 

VÀèiô) (Nevâyî 2001, 138, 139). 

b) Risale 

“Andın soÆ mÿsìúì fenniġa meyl közgüzdi, bat örgenip òaylì işler taãnìf úılıp risÀle daġı 

edvÀrda bitidi...” (MevlÀnÀ BennÀyì) (Nevâyî 2001, 81), “Ve muèammÀ fennide risÀle bitip 

durur kim il arasıda meşhÿr ve şÀyièdür...” (MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì) (Nevâyî 2001, 

144). 

 c) Şerh, haşiye vd. 

“Ve MevlÀnÀ CelÀlu’d-dìn-i Rÿmì úuddise sırruhu Meånevì’siġa şeró bitipdür. Ve 

Úaãìde-i Bürde’ġa daġı ÒºÀrizmìçe Türkì tili bile şeró bitipdür.” (MevlÀnÀ Óüseyn-i ÒºÀrizmì) 

(Nevâyî 2001, 9), “Óaøret-i Maòdÿmì nÿren, NefeóÀtü’l-üns’de anıÆ Şeyò Ferìdü’d-dìn-i 

èAùùÀr úuddise sırruhunıÆ bu úaãìdesiġa kim... şeró bitigenin õikr úılıpdurlar.” (ÓÀfıô èAlì-i 

CÀmì) (Nevâyî 2001, 43), “Ve Óaøret-i ÒºÀce èAbdu’llÀh-i EnãÀrì úuddise sırruhu’nıÆ 

MenÀzilü’s-sÀyirìn’iġa şeró bitipdür.” (Mìr KemÀlu’d-dìn Óüseyn) (Nevâyî 2001, 142), “Ve 

her èilm ki aytur, köpide óavÀşì ve müfìd muãennefÀtı bar kim èulemÀ andın behremenddürler” 

(MevlÀnÀ Faãìóü’d-dìn) (Nevâyî 2001, 166); “Ve alar muãannefÀtıdın olça meşhÿrdur: Úaãìde-

i bürde şerói ve EsmÀu’llÀh şerhi ve Ôafer-nÀme tÀrìòidür.” (MevlÀnÀ Şerefü’d-dìn èAlì-i 

Yezdìé) (Nevâyî 2001, 31). 

3.17.2.3. Tamamlanmamış Eserler 

Tezkirede; şairlerin henüz bitirmediği, yazmakta olduğu eserler hakkında bilgi 

bulunmaktadır: 

“Bu faúìr iltimÀsı bile evvel-i Àferìnişdin bu küngeçe tÀrìò-i cÀmièì bitipdür kim nıãfıġaça 

bitipdür, inşÀéa’llÀh tüketürige muvaffaú bolġay...” (MevlÀnÀ Mìr-ÒºÀnd) (Nevâyî 2001, 140), 

“Bir taãnìf iligidedür kim tükense, maèlÿm bolur kim ni miúdÀr ãalÀhiyyeti bar.” (MevlÀnÀ 

İòtiyÀru’d-dìn) (Nevâyî 2001, 143), “Bir taãnìfi óÀlÀ ilgide bar kim tükense, köp fevÀyid andın 

ilge mutaãavverdür.” (MevlÀnÀ Şerbetì) (Nevâyî 2001, 159); “...ammÀ ãanÀyiède kitÀbì taãnìf 

úılıpdur, BedÀyiè-i èAùÀyì’ġa mevsÿm kim imdi beyÀøġa bardı.” (Mìr èAùÀ’u’llÀh) (Nevâyî 

2001, 137). 

3.18. Eserlerden Örnekler  

3.18.1. Manzum Eserler 

Şairlerden alınan şiir örnekleri; yazıldığı diller, konuları, nazım biçimleri, nazım birimleri 

vb. belirtilerek kaydedilmiştir. 

a) Şiir örneklerinin yazıldığı diller belirtilmiştir: 

“Bu türkçe maùlaè hem terkìbde òÿb ve çÀşnì vü óÀletde merġÿb vÀúiè boluptur kim...” 

(SulùÀn Bedìèü’z-zamÀn MìrzÀ) (Nevâyî 2001, 198); “Bu fÀrisì maùlaè hem anıÆdur kim...” 

(Şìrim) (Nevâyî 2001, 171), “Bu fÀrisì maùlaèı be-ġÀyet müéeååir vÀúiè boluptur kim...” (ŞÀh 

Ġarìb MìrzÀ) (Nevâyî 2001, 199). 
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b) Şiir parçalarının örnek alınarak yazıldığı başka şairler ve eserler belirtilmiştir: 

“MiréÀtu’ã-ãafÀ úaãìdesi tetebbuèıda bu beyti yaòşı vÀúiè boluptur kim...” (MevlÀnÀ 

Yÿsuf) (Nevâyî 2001, 66), “Mìr Òusrev’niÆ DeryÀ-yi ebrÀr’ı tetebbuèıda bu beyti òÿb vÀúiè 

boluptur kim...” (MevlÀnÀ Mìr-ÒºÀnd) (Nevâyî 2001, 140). 

c) Şiir örneklerinin yazıldığı nazım birimleri, nazım biçimleri, nazım türleri ya da alındığı 

eserler belirtilmiştir.  

 Nevâyî’nin tezkireye aldığı şiir parçaları arasında mısra ya da beyit kaydıyla verilen 

örnekler bulunmaktadır. Eserde; bu ürünlerin konuları, yazılma nedenleri vb. de belirtilmiştir:     

“Bu mıãraè taømìni hem úalem-zenler bÀbıda anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ Óasan ŞÀh) 

(Nevâyî 2001, 83), “Bu daèvì iåbÀtıġa bu mıãrÀè ki maúlÿb-i müstevì sanèatıda aytıpdur, delìl-

i besdür, kim...” (MevlÀnÀ ŞihÀb) (Nevâyî 2001, 149); “Bu beyt rÀznı nihÀn asrar bÀbda 

anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ Faãìó-i Rÿnì) (Nevâyî 2001, 41), “Uruş taèrìfide daġı bu beytni il 

oúurlar kim...” (MevlÀnÀ èAbdu’llÀh) (Nevâyî 2001, 84); “ÒºÀce ÒÀvend bu maènìde hezl 

yüzidin bu beytni aytıpdur ve be-ġÀyet münÀsib ve yaòşı vÀúiè boluptur. Ve beyt bu durur 

kim...” (ÒºÀce ÒÀvend) (Nevâyî 2001, 179); “Dirler ki Kaèbe seferide MevlÀnÀ bÀdiyede 

harġan maóallıda kim muġaylÀn yıġaçı kölegeside ayaġıdın tiken soġururġa meşġÿl ikendür, 

úÀfile şÿò-tabèlarıdın biri bu beytni dipdür kim...” (MevlÀnÀ Mesìóì) (Nevâyî 2001, 26).  

 Eserde, şairlerden seçilen şiir örneklerinin bir bölümünün hangi nazım biçimiyle, nazım 

türüyle yazıldığı ya da bunlardan hangisiyle yazılmış bir eserden alındığı belirtilmekte; söz 

konusu ögelerin adları, konuları vb. hakkında bilgi verilmektedir. Bu nitelikteki kimi örnekler, 

aşağıda sıralanmıştır: 

 Gazel 

“MevlÀnÀ’nı ŞÀh-ruò MìrzÀ zamÀnıda bir ġazel üçün tekfìr úılıp ÒºÀrizm’din Herì’ge 

kiltürdiler. Çün dÀnişmend ve ıãùılÀó bilür kişi irdi, hìç nime åÀbit úıla almadılar, úaytarıp yene 

öz mülkige kitti. Ve ol ġazelniÆ maùlaèı budur kim...” (MevlÀnÀ Óüseyn-i ÒºÀrizmì) (Nevâyî 

2001, 10). 

 Kaside 

“İmÀm-i cinn ü ins èAlì bin MÿsÀ er-RıøÀ èaleyhi’t-taóiyyatu ve’å-åenÀ medóide úaãìde 

aytıpdur. Maùlaèı budur kim...” (MevlÀnÀ ÙÀlièì) (Nevâyî 2001, 20); “Bu úaãìde maùlaèı Babur 

MìrzÀ medóide anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ Úanberì) (Nevâyî 2001, 51), “Ve bu èıydiyye 

úaãìdesiniÆ maùlaèı òÿb vÀúiè boluptur kim...” (Emìr Şeyòim Süheylì) (Nevâyî 2001, 78), “Bu 

bahÀriyye maùlaè anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ NiôÀm) (Nevâyî 2001, 126), “SulùÀn-i äÀóib-úırÀn 

atıġa ‘ġarrÀ’ úaãÀyidi bar.” (Óüseyn-i èAlì CelÀyir) (Nevâyî 2001, 167). 

 Mesnevi 

“Ve meånevìside kiçe barıp kündüz kilür taèrìfide hem bu beyt anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ 

KÀtibì) (Nevâyî 2001, 12), “Ve gÿy u çevgÀn münÀôarasıda hem meånevìsi bar, rengìn aytıpdur. 

At taèrìfide bu ikki beyt andındur kim...” (MevlÀnÀ èÁrifì) (Nevâyî 2001, 24), “Leylì vü 

Mecnÿn muúÀbeleside Zeyd ü Zeyneb meånevìsi aytıp durur. Bu beyt anıÆ tevóìdidindür 

kim...” (ÒºÀce Óasan-i Òıør ŞÀh) (Nevâyî 2001, 49), “Ve Leylì vü Mecnÿn meånevìside 

Leylì’niÆ òastalıġı taèrìfide bu beyt hem anıÆdur kim...” (Emìr Şeyòim Süheylì) (Nevâyî 
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2001, 78), “Úarılıú bÀbıda aytılġan meånevìden bu beyt anıÆdur kim...” (Baba Şÿrìde) (Nevâyî 

2001, 127). 

 Rubai 

“Bu rubÀèìsini úabrı taşıġa bitip irdiler kim faúìr yÀd tuttum kim...” (MevlÀnÀ ÙÀlib-i 

CÀcermì) (Nevâyî 2001, 22), “Ve Taãavvuf’ta bu rubÀèì Dervìş’niÆ durur kim...” (Dervìş 

Manãÿr) (Nevâyî 2001, 42), “Bu rubÀèì ‘èabdì’ ismiġa anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ Òalef) 

(Nevâyî 2001, 88), “Faúìr EsterÀbÀd’dın bu rubÀèìni PehlevÀn òıdmetleriġa bitip irdim kim...” 

(PehlevÀn Muóammed-i Küştì-gìr) (Nevâyî 2001, 132). 

 Kıta 

“ÒÿcÀn vilÀyetiniÆ úÀêìsi işek rüşvet birip ãadr anı úÀêì úılġanġa bu úıùèası meşhÿrdur 

kim...” (Seyyid èAbdu’l-Óaú) (Nevâyî 2001, 62), “Ol vaútda bu úıùèanı dip irdi kim...” (Seyyid 

Óasan-i Erdeşìr) (Nevâyî 2001, 75). 

 Tuyuğ 

“Bu tuyuú anıÆdur kim...” (Mìr Saèìd) (Nevâyî 2001, 72). 

 Terci-i Bend 

“Ve tercìèleriniÆ bendi bu beytdür kim...” (Óaøret-i Mìr ÚÀsım-i EnvÀr) (Nevâyî 2001, 

7), “Ol tercìè kim bendi budur, anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ ÒÀverì) (Nevâyî 2001, 63).  

 Tarih 

“PÀy-i óiãÀr óavøı tükengenige bu tÀrìòni òÿb aytıp durur kim...” (Mìr İòtiyÀru’d-dìn) 

(Nevâyî 2001, 143). 

 Mersiye 

“Ve şehr şuèarÀsıġa meråiye teklìfi úılıldı kim ayttılar. Ve bu beyt ol meråiye ebyÀtıdındur 

kim...” (Mìr ŞÀhì) (Nevâyî 2001, 29), “Mehne’de baèøıġa aytúan meråiyedin bu beyt anıÆdur 

kim...” (ÒºÀce Ebÿ İsóÀú) (Nevâyî 2001, 47). 

 Muamma 

“‘CÀbir’ ismiġa bu muèammÀ anıÆdur kim...” (MevlÀnÀ ŞihÀb) (Nevâyî 2001, 93), 

“‘Ferìdÿn’ ismiġa bu muèammÀ hem anıÆdur kim...” (Óasan èAlì) (Nevâyî 2001, 110). 

ç) Eserlerin yazıldığı tarih belirtilmiştir: 

 “Bu tÀrìòde kim bu risÀle bitildi, òamsedin Leylì vü Mecnÿn ve Òusrev ü Şìrìn ve Heft-

peyker’ġa tetebbuè úılıp irdi. İskender-nÀme muúÀbeleside Ôafer-nÀme naômıġa meşġÿl irdi.” 

(MevlÀnÀ èAbdu’llÀh) (Nevâyî 2001, 84). 

3.18.2. Mensur Eserler 

Nevâyî, şairlerin yazdığı muamma risalelerinden söz etmiş ve bunlardan aldığı kimi 

muammalara, eserinde yer vermiştir: 

“MuèammÀ risÀlesi bitip anda köp iş úılıpdur. ‘Manãÿr’ atıġa bu muèammÀ anıÆdur 

kim...” (MevlÀnÀ Yÿsuf) (Nevâyî 2001, 66), “Babur SulùÀn enÀra’llÀhu burhÀnehu atıġa 

muèammÀ risÀlesi bitidi, CevÀhirü’l-esmÀ’ġa mevsÿm. Ve bu muèammÀ kim ‘ŞÀh Babur’ óÀãıl 
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bolur, ol risÀledin, MevlÀnÀ’nıÆ òÀããe muèammÀlarıdın durur kim...” (MevlÀnÀ BurhÀnu’d-

dìn) (Nevâyî 2001, 134). 

3.19. Şairlerin Nevâyî’yle İlişkisi 

Nevâyî, ele aldığı şairlerin bir bölümüyle türlü yönlerden ilişkilidir ve bu kapsamdaki 

bilgiler, eserde yer almaktadır. Söz konusu şairler arasında; Nevâyî’nin akrabaları, tanıdıkları, 

dostları, ondan yardım, himaye gören, hocası ya da öğrencisi olan kişiler bulunmaktadır. Yazar, 

görmediği ya da tanımadığı şairleri de belirtmekle birlikte onlardan hangi yollarla haberdar 

olduğunu da kaydetmiştir.        

a) Nevâyî ile akraba olan şairler: 

“Faúìrġa ùaġayı bolur.” (Mìr Saèìd) (Nevâyî 2001, 72), “Ol hem faúìrġa ùaġayı bolur irdi.” 

(Muóammed èAlì) (Nevâyî 2001, 73), “SulùÀn Óüseyn’niÆ oġlıdur ve faúìrniÆ aġasınıÆ 

nebìresidür.” (Mìr İbrÀhìm) (Nevâyî 2001, 170). 

b) Nevâyî’nin hocası ya da ustası olan, onu yetiştiren şairler: 

“Bu faúìr èarÿø fennide vÀsıùa bile MevlÀnÀ’nıÆ şÀgirdi-min.” (MevlÀnÀ YaóyÀ-i Sìbek) 

(Nevâyî 2001, 15), “Faúìr ikki yıl anıÆ úaşıda sabaú oúudum. Ança iltifÀtı bar irdi kim ferzend 

dir irdi, bÀ-vücÿd kim Semerúand’nıÆ aèlem-i èulemÀsı irdi.” (ÒºÀce Faølu’l-lÀh-i Ebu’l-

Leyåì) (Nevâyî 2001, 33), “Faúìr èarÿønı Dervìş úaşıda oúup-min.” (Dervìş Manãÿr) (Nevâyî 

2001, 43); “Faúìr hem anıÆ úaşıda niçe sabaú oúup-min (ÓÀfıô èAlì-i CÀmì) (Nevâyî 2001, 

43); “Bu faúìr ol büzürgvÀr ãoóbetiġa yiter irdim.” (ÒºÀce Evóad-i Müstevfì) (Nevâyî 2001, 

32). 

c) Nevâyî’nin öğrencisi olan şairler: 

“Bu faúìrniÆ medreseside sabaú oúur.” (MevlÀnÀ Ebÿ ÙÀhir) (Nevâyî 2001, 96), “Öz 

mülkidin èilm ùalebiġa şehrġa kilip irdi ve faúìrniÆ medreseside sabaú oúur irdi.” (Mìr 

Esedu’llÀh) (Nevâyî 2001, 117). 

ç) Nevâyî’den yardım ya da himaye gören şairler: 

“Bir beytide tecnìs òayÀl úılıp úÀfiyeni ġalaù úılıp irdi. Faúìr anı vÀúıf úılġaç fi’l-óÀl 

mütenebbih boldı ve iôhÀr-i minnet-dÀrlıġ hem úıldı. Ve bu iş anıÆ bile faúìr arasıda ÀşinÀlıúúa 

sebeb boldı.” (MevlÀnÀ èAbdu’ã-äamed-i Bedaòşì) (Nevâyî 2001, 46), “Ve faúìr 

muèammÀġınaların cemè úıldurdum.” (MevlÀnÀ Muóammed-i NièmetÀbÀdì) (Nevâyî 2001, 

62), “İkki mıãrÀè arasıda rabù cihetidin bir lafôì ki kirek irdi, faúìr aÆa didim ki bu nevè yaòşıraú 

bolġay mu kim... İnãÀf yüzidin kirek ki müsellem tutsa irdi. Cedel bünyÀd úıldı” (MevlÀnÀ 

RiyÀøì) (Nevâyî 2001, 64, 65), “Faúìr taóãìl üçün Semerúand’ġa barġanda EndicÀn’dın kildi ve 

anda faúìr bile bolur irdi. äıġar-i sin cihetidin şièride óÀmlıú bolsa, ıãlÀó úılılur irdi.” (MevlÀnÀ 

Yÿsuf) (Nevâyî 2001, 65); “Bu faúìrniÆ kişi úaramdındur.” (MevlÀnÀ Faòru’d-dìn) (Nevâyî 

2001, 113), “Ol hem faúìr úaşıda ulġayıpdur.” (MevlÀnÀ Şerbetì) (Nevâyî 2001, 158), “Ve faúìr 

anı oġulçılay asrar-min.” (Mìr İbrÀhìm) (Nevâyî 2001, 170), “ŞìrÀz’lıúdur. Andın kim 

ÒorÀsÀn’ġa kildi, naúúÀşlıúúa mensÿb irdi, ammÀ mübtedì irdi. Faúìr anı teõhìb ehliġa sipÀriş 

úıldım, az furãatda ÀbÀdÀn naúúÀş boldı.” (MevlÀnÀ YÀrì) (Nevâyî 2001, 188).  

d) Nevâyî’nin tanıştığı, dost ya da yakın olduğu şairler: 
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“Muóammed-i Bedaòşì vÀsıùası bile faúìrġa ÀşinÀ boldı.” (MevlÀnÀ äubóì) (Nevâyî 2001, 

99); “Faúìr bile ülfeti bar irdi ve köp müşerref úılur irdi.” (MevlÀnÀ Muóammed-i MuèammÀyì) 

(Nevâyî 2001, 48), “Babur MìrzÀ Meşhed’de fevt bolġan yıl ol şehrde ġarìb ve òasta úalıp irdi. 

Faúìr ġam-òºÀrlıġ úılıp ãıóóat taptı.” (ÒºÀce Óasan-i Òıør ŞÀh) (Nevâyî 2001, 49), “Ve hemìşe 

faúìr bile muãÀóib irdi.” (ÓÀfıô YÀrì) (Nevâyî 2001, 50), “èİrÀú’tın kim ÒorÀsÀn’ġa kildi, faúìr 

bile muãÀóib irdi.” (ÒºÀce Mesèÿd-i Úumì) (Nevâyî 2001, 50), “Bu faúìrġa ata meåÀbeside irdi, 

andaú ki MìrzÀ Big ferzend meåÀbeside irdi, hem aÆa ve hem bu faúìrġa.” (Seyyid Óasan-i 

Erdeşìr) (Nevâyî 2001, 74), “Müddetì faúìr bile muãÀóib irdi.” (MevlÀnÀ NÀdirì) (Nevâyî 2001, 

107), “Bu faúìr iltimÀsı bile evvel-i Àferìnişdin bu küngeçe tÀrìò-i cÀmièì bitipdür kim nıãfıġaça 

bitipdür, inşÀéa’llÀh tüketürige muvaffaú bolġay...” (MevlÀnÀ Mìr-ÒºÀnd), “Bu faúìrġa şiddet-

i úarÀbetdin ferzendlıġ nisbeti bar.” (Mìr Óaydar) (Nevâyî 2001, 168). 

Nevâyî, şairlerden bir bölümü ile yaşadığı kimi anları, olayları aktarmıştır:  

“Faúìr Semerúand’ġa barġanda ayaġı sınıp ãÀóib-firÀş irdi. èİyÀdetiġa bardım. Allıda 

olturup bu muèammÀnı kim andın ‘èUlÀ’ óÀãıl bolur, bitip aÆa tuta birdim kim...” (MevlÀnÀ 

èUlÀ-i ŞÀşì) (Nevâyî 2001, 34). 

“Faúìr úaşıġa baèøı maóalda şièr kiltürse irdi, burunraú andaú kelÀm sürer irdi kim daòl 

úılmaú yolı baġlanur irdi. Żarÿretdin barça şièrin taósìn úılmaú kirek irdi.” (MevlÀnÀ Òusrevì) 

(Nevâyî 2001, 51). 

“Faúìr bir meclisde Pül-i MÀlÀn’da anı kördüm, bir encümende bir úaãìdesin oúuydur irdi. 

Her beytni bünyÀd úılsa, uslÿbıdın úÀfiyesin ayta birür irdim. Be-ġÀyet óayret úıldı. Üç yıldın 

soÆ BÀġ-i sefìd’de yene bir meclisde bi-èaynihi uş-mundaú vÀúiè boldı. Ol yana óayret bünyÀd 

úıldı...” (MevlÀnÀ AyÀzì) (Nevâyî 2001, 58). 

“Bir kün faúìr bile namÀz-i pìşìn úıldı. NamÀz tükengendin soÆra yene ikki rekèat úıldı. 

Faúìr ayttım kim taóvìl-dÀr óisÀbın edÀ úılurda fÀøıl kiltürmek òıyÀnet delìlidür; bu söz şöhret 

tuttı.” (MevlÀnÀ Mesèÿd) (Nevâyî 2001, 135). 

“Gevher ŞÀd Bigim medresesiniÆ ùalebesi ãÀóib-i cemè vaôìfelerin kiçrek berÀt 

bitidürgen üçün şikÀyetúa faúìr úaşıġa kildiler. İttifÀú bile sözni ol ayturġa muúarrer úılġan 

irmişler. Faúìr cemÀèat-i keåìr kördüm irse, sözlerin sordum. AnıÆ taúrìrıġa óavÀle úıldılar. 

Andın soruldı irse, bu èibÀret bile tekellüm sürdi kim...” (MevlÀnÀ èAbdu’r-RezzÀú) (Nevâyî 

2001, 160). 

e) Nevâyî’nin tanışmadığı, görmediği şairler: 

“Faúìr egerçi anı körmedim, ammÀ anıÆ bile faúìr arasıda ièlÀm ve irsÀl vÀúiè boldı.” 

(Mìr ŞÀhì) (Nevâyî 2001, 28), “Faúìr anı köymey-min, ammÀ şièrin işitip-min.” (MevlÀnÀ 

Áfetì) (Nevâyî 2001, 96); “Faúìr andaú òayÀl úılur-min kim anı körmey-min. Baèøı yÀrÀnlar 

didiler kim körüp-sin, òÀùırġa kilmedi.” (MevlÀnÀ Kevkebì) (Nevâyî 2001, 123), “Faúìr anı hem 

henüz köymeydür-min” (MevlÀnÀ Miónetì) (Nevâyî 2001, 124), “Faúìr anı egerçi körmey-min, 

ammÀ MevlÀnÀ Muóammed-i Bedaòşì’din taèrìfin işitip-min.” (MevlÀnÀ Şemsì) (Nevâyî 2001, 

183), “Bu faúìr bile daġı ġÀyibÀne muóabbet ve yÀrlıġ ve inilik úÀèidesin merèì tuttı.” (Şeyò 

Necm) (Nevâyî 2001, 185).   



www. turukdergisi.com  Oğuz Ergene 

                                                                             
TÜRÜK 

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi  
2018, Yıl 6, Sayı: 14 

 Issn: 2147-8872  
 - 57 - 

4. Sonuç 

Şuara tezkireleri; farklı dönemlerde ve coğrafyalarda yaşamış, farklı niteliklerine göre 

sınıflandırılmış şairleri tanıtan, onların türlü yönlerini kaydeden, eserlerini ve eserlerinden 

örnekleri içeren kaynaklardır ve bu yönleriyle de birçok şairin günümüze ulaşabilmesi için “tek 

kaynak” (Canım 2000, 2) niteliğindedir. 

Türk edebiyatının ilk şuara tezkiresi olan bilinen Mecâlisü’n-nefâyis, kullanılan 

biyografik ögeler açısından titizlikle hazırlanmış ve şairlere ilişkin çok farklı noktalara ayrıntılı 

olarak yer vermiştir. Özellikle Nevâyî’nin pek çok şairle ilgili tanıklıkları, kişisel 

değerlendirmeleri, onların sanat yönleri ya da eserleri hakkındaki görüşleri, esere zenginlik ve 

özgünlük katmaktadır. Mecâlisü’n-nefâyis’te kullanılan biyografik ögeler, şairlerin tanıtımını 

sağlamak; kaydedilmek suretiyle onları ve eserlerini kalıcı kılmak dışında, dönemin sosyal ve 

kültürel yapısıyla ilgili çok sayıda bilgi ve malzeme içermektedir.  

Şairlerle ilgili kişisel bilgiler, öncelikle şairlerin mahlasları, unvanları,  lakapları; başta 

baba olmak üzere birçok aile üyesinin adı, akrabalık bağı, görevi, konumu, niteliği vb. tezkirede 

ayrıntılı olarak işlenmiştir. Nevâyî’nin şairlerin kimliklerine ve aile üyelerine yönelik olarak 

verdiği bilgiler; onları farklı kişiler, olaylar vb. üzerinden takip etmemize de olanak 

tanımaktadır.  Bununla birlikte şairlerin eserde değinilen dış görünüşleri, huyları ve kişilik 

özellikleri, kendilerine özgü hareketleri, hastalıkları, ilginç yanları vb. onların pek bilinmeyen 

yönlerini, başka bir kaynakta bulamayacağımız kimi özelliklerini ortaya koymaktadır. Eserde; 

şairlerin ilgi alanları, hangi sanat ya da spor dallarında hüner gösterdikleri de kaydedilmiştir. 

Örneğin büyük, küçük ve gaibane olmak üzere üç ayrı türü belirtilen satrancı birçok şairin 

bildiği, iyi oynadığı hatta kimilerinin buna tutkunluk derecesinde bağlılık gösterdiği; şairler 

içinde hattatların, nakkaşların, ciltçilerin yer aldığı; özellikle musikinin birçok şairin hayatında 

önemli bir yer tuttuğu ve tambur, kanun kopuz, gıçek gibi müzik aletlerini çalan şairler 

bulunduğu görülmektedir.    

Şairlerin memleketlerine, doğum, ölüm ve mezar yerlerine, türlü nedenlerle gittikleri ya 

da bulundukları bölgelere ait çok sayıda yerleşim biriminden söz edilen eser; dönemin 

coğrafyasına, yerleşimine ve kentleşmesine ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Bugün farklı 

ülke topraklarında bulunan bu yerler, Nevâyî’nin ele aldığı 461 şairin yayıldığı coğrafyayı ve 

bölgesel dağılımlarını göstermektedir. 

Tezkireden, toplumsal konumları ya da sosyal sınıfları çok farklı olan pek çok kişinin 

şiirle uğraştığı, eser verdiği anlaşılmaktadır. Tezkiredeki şairler arasında hükümdar, bey, mirza 

gibi hanedan mensuplarından ya da yönetici sınıfından kişilerle birlikte eşraftan, bilginlerden, 

orta tabakadan hatta köle sınıfından temsilciler bulunmaktadır. Bununla birlikte şairlerin 

görevleri ve meslekleri de dönemin devlet teşkilatına, idari yapılanmasına, sosyal yapısına 

ilişkin bilgiler içerir. Örneğin tezkirede, şairlerin vezir, mühürdar, kadı, müderris, imam, 

kütüphaneci gibi görevlerde bulunduğu; çanakçılık, çadırcılık, bıçakçılık, dümbelekçilik, kese 

dikiciliği, kemer yapıcılığı, helvacılık, tuğlacılık gibi zanaatlarla uğraştığı kaydedilmiştir. Bu 

bilgilerle, hem devlet teşkilatında hem de günlük yaşamda etkin roller üstlenen kişilerin şairlik 

yönüne vurgu yapılmıştır. Özellikle kültürel bir öneme sahip olup bugün birçoğu unutulan  
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zanaatlar, Türklerin çalışma hayatına ve esnaf teşkilatına ilişkin tarihsel bir veri niteliğindedir. 

Erdem Uçar, tezkirede geçen bu kapsamdaki tüm adları 21 alt gruba ayırmış; “34 meslek ismi 

ve 45 meslek erbabı ismi” belirlemiştir (Erdem Uçar 2012, 1093). 

Şairlerin eğitim hayatları ve bilim dallarındaki düzeyleri, tezkirenin yer verdiği 

ögelerdendir. Eserde şairlerin eğitimlerine, eğitim düzeylerine değinilmiş; kimi şairlerin türlü 

bilimlere hâkim olduğu, bu alanlarda yetkinlik gösterdiği, üst düzey bilgi gerektiren işleri 

yapabildiği ve ün kazandığı belirtilmiştir. Tezkirede; tıp, astronomi, astroloji, matematik gibi 

bilim dalları bu kapsamda anılmıştır.  

Tezkirede, şairlerin sanatsal yönleriyle ilgili değerlendirmelerle birlikte; onların yazdığı 

eserler, bu eserlerin yazıldığı diller, türler ve eserlerden alınan şiir parçaları bulunmaktadır. 

Nevâyî; şairlerin edebî yönlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz pek çok yorumda bulunmuş, 

örnek aldıkları şairleri ve eserleri kaydetmiş, üslupları ya da eserleriyle kişiliklerini 

ilişkilendirmiş, onların edebî konulardaki görüşlerine yer vermiştir. Bu kapsamda, tezkiredeki 

şairlerin manzum ve mensur pek çok eser verdiği görülmekte; bu eserlerin çeşitliliği dikkat 

çekmektedir. Mecâlisü’n-nefâyis’te, Türkçe yazan şairler ve bu şairlerden Türkçe örnekler de 

kaydedilmiştir. Söz konusu şairlerin eserleri üzerine yapılacak çalışmalar, dönemin dili ve 

edebiyatı hakkında değerli bilgiler sunacak; Türk dilinin tarihsel gelişimine yönelik yeni 

bulgulara ulaştıracaktır.    
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