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ÖZET 

Klasik Türk edebiyatı, nazım türleri açısından oldukça zengindir. Mersiyeler bu nazım türleri 
çeşitliliği içerisinde önemli bir yer tutarlar. Bu çalışmada müstakil bir divanı bulunmamış 

ancak  şiir mecmualarından toplanarak bir divanı yayımlanmış Vasfî’nin kaside şekliyle oluş-
turulmuş mersiyesi tespit edilerek bilim âleminin istifadesine sunulmuştur. 
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ABSTRACT 
Classical Turkish literature is opulent in terms of verse form and meters. Elegy occupies a 

considerably substantial place amidst these verse forms and meters. In this study, Vasfî who 
hasn’t got a perfectly divan but it was broadcasted which had been gathered in poet  periodical 

was laying to the science world the elegy of Vasfî which was made up with kaside form. 
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Klasik şiirimizin geleneksel nazım biçimlerinden biri kasidedir. Kelime an-
lamlarının dışında bir şiir türünün adı olarak bilinmektedir. Bu türün bizim 
edebiyatımıza gelişi belli bir olgunluğa ulaşmasından sonradır, konuları ise çok 
çeşitlidir. Kaside, konusunu oluşturan niyete göre adlandırılır. Şairin maksadı 
Tanrı’yı övmekse tevhid, Ona yakarmak ve kendisinin bağışlanmasını dilemek-
se münâcât, Peygamber’i övmekse na’t, bir kimsenin erdemlerini sayarak ona 
bağlılığını göstermekse medhiyye veya kötü taraflarını belirtip yermekse hicvi-
ye, bir kimsenin ölümünden duyduğu üzüntüyü bildirmekse, mersiye adını alır. 

Klasik şiirimizin önemli nazım türü mersiye, ölünün ardından duyulan acıyı 
ve üzüntüyü anlatmak amacıyla ölüyü över nitelikte yazılan şiir ve yazıdır. 
Mersiyeler daha çok medhiyede olduğu gibi din ve devlet büyükleri ile devrin 
ileri gelenleri hakkında abartılı bir dille kaleme alınır. Dinî-tasavvufi edebiyatta 
ehl-i beyt sevgisini dile getiren ve Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişini an-
latan mersiyeler hayli çoktur. Lirik bir anlatımın hâkim olduğu mersiyeler ge-
nellikle terkib-i bend nazım şekliyle yazılırlar. Ancak kaside ve terci-i bend na-
zım şekilleriyle yazılmış mersiyeler de vardır (Pala, 1999: 270). Biz bu çalışma-
mızda klasik edebiyatımızın önemli nazım türlerinden mersiyenin, yaşadığı 
dönem itibariyle kaynaklarda 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde yaşadığı belirtilen Vasfî’ye ait bir örneğini bilim âlemine sunacağız 
(Or:11263). Tuhfe-i Nâîlî’de klasik edebiyatımız sınırları içerisinde yer alan do-
kuz Vasfî’den bahsedilmektedir (Tuman, 1949: 1167-1170). Vasfî’nin diğer şiir-
leriyle üslup açısından karşılaştırıldığında benzerlik gördüğümüz için söz ko-
nusu manzumenin Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’nun yayımladığı divan sahibi 
Serezli Vasfî’ye ait olabileceğini düşünüyoruz.  

Fatih ve oğlu Sultan II. Bâyezid devri şairlerinden olan Vasfî (1454-1514) 
bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Serez yakınlarındaki Temürhisar 
kasabasındandır. Eğitimini tamamladıktan sonra kadılık yapmaya başlamış, 
Sadrazam Hadım Ali Paşa’nın yardım ve himayesini görmüştür.  Sadrazam 
Hadım Ali Paşa’nın (ö. 1511) yardımıyla Serez kadılığına getirilen Vasfî için 
Sehî Bey,  ilim irfan sahibi, şerefli bir kadı olduğunu belirtirken (İsen, 1980: 142) 
Latîfî  bunun aksini söylemiş ve her kadının idaresi altındaki yerde bulunan 
devlet malını koruması kuralına uymadığını belirtmiştir (Canım, 2000: 563). 
Ancak Âşık Çelebi (Owens, 1971: 78b)  ve Sehî Bey (İsen, 1980: 142) böyle bir 
olaydan bahsetmez. Vasfî’nin Sultan II. Bâyezîd’e, Hadım Ali Paşa’ya (ö. 1511) , 
Tâcî-zâde Cafer Çelebi’ye (ö. 1515) ve Sadrazam Koca Mustafa Çelebi’ye (ö. 
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1512) sunulmuş kasideleri vardır. Sultan Bâyezîd’e sunmuş olduğu kasidesinde 
birinci sınıf bir şair olduğu hâlde akranlarından geri bırakıldığını bildiren Vasfî, 
padişah kapısında bir hizmet yani memurluk isteğinde bulunur. Koca Mustafa 
Paşa’ya sunduğu kasidelerden, onun Paşa ile de bir yakınlığının bulunduğu ve 
sürekli yardımını gördüğü anlaşılmaktadır. (TDEA, 1998: 513; Kartal, 2004:48; 
Küçük, Yıldırım, Demirel, 2004: 327).  

The British Library’de Or. 11263 numarayla kayıtlı, yaklaşık 19. yüzyılın 
sonlarında oluşturulduğunu tahmin ettiğimiz, Âşık Ömer Divanı’nın 144a-144b 
sayfalarında Vasfî’ye ait bir �asīde-i Mer�iyye yer almaktadır. Çavuşoğlu’nun 
çalışmasında yer almayan şiir, konu itibariyle bir mersiyedir, 30 beyitten mey-
dana gelmiş olup, aruzun Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün  Mefâ’îlün kalıbıyla ya-
zılmıştır. Bu türün yaygın örneklerinin aksine mersiyede herhangi bir özel isim 
yer almamıştır, ancak yapılan benzetmelerle merhumun özellikleri sezdirilmiş-
tir. Mersiyelerde, klasik edebiyatın ikili aşk hikâyelerinden Leylâ ile Mecnûn, 
Vâmık u Azra ve Ferhad ü Şirin’de kadın kahramanlar her zaman ölenlere, ge-
ride kalan hüzünlü kişiler ise her zaman erkek kahramanlara benzetilmiştir 
(İsen, 1994: 42).  Dolayısıyla şiirde ölen kişinin cinsiyetine dair bir delil söz ko-
nusu değildir. Efendi kelimesi ise Peygamberimiz ve din büyükleri, şehzadeler 
ve padişahlar  için kullanıldığı gibi sevgili için de kullanılmıştır.  

Vasfî’nin günümüze ulaşmayan Divanı, Mehmed Çavuşoğlu tarafından, 
kendisinin de belirttiği gibi, şiir ve nazire mecmualarında ona ait şiirlerin bir 
araya getirilmesiyle oluşturularak yayımlanmıştır (Çavuşoğlu, 1980:1, 16) ancak 
Çavuşoğlu’nun yayınından sonra da Vasfî’nin başka mecmualarda, başka yaz-
malarda şiirlerinin olması tabiîdir. Biz bu çalışmayla Vasfî’nin yayımlanmış 
divanında bulunmayan mersiyesini bilim âlemine sunuyoruz. © 

 
Mefā’īlün/ Mefā’īlün/ Mefā’īlün / Mefā’īlün 

 
144a �asīde-i Mer�iyye 

 
1 Görüp gülşende �ālüm bülbül aġlar gülsitān aġlar 

  Añup reftār-ı yāri bāġda serv-i çemān aġlar 
 

2 Dirīġā olmadı bir kez muvāfı� ba�t u i�bālüm 
  Fiġān u derd-i �asretle anuñçün her zamān aġlar 
 

3 Bütün āfā�a şāyic oldı efġānum duyıldı āh 
  Baña dirlik �arām oldı bu dīdem durma �an aġlar 
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4 Yazu� nev-reste ol gül ġoncamı aldurdum elden āh 
  Yaman oldı benüm �āl-i perīşānum yaman aġlar 
 

5 Hele kendüm bilelden olmadum cālemde ben �urrem 
  Eger bir la�	a şād oldumsa cānā her zamān aġlar 
 

6 Firā�-ı yāri güç dirler idi bilmez-idüm evvel 
  Göñül bir rütbe ma�zūn kim gören her şādumān aġlar 
 

7 Niçe āh itmeyem gitdi dirīġā cömrümüñ varı 
  Düşüp �āke �arāb oldı bu cism-i nā-tüvān aġlar 
 

8 Neden bilmem ki böyle nār-ı hicrāna sezā düşdüm 
  
orarsañ �ālümi hecrüñde ey rū�-ı revān aġlar 
 

9 Hemīşe āh u zār itmekle dilde �almadı �ā�at 
  Bu fir�at cānuma renc ü elem oldı hemān aġlar 
 

10 Hemān �abr u sükūn i�sān ide ol �ādir-i mu�la� 
  Ta�ammül �almadı �abr itmeye şū�-ı cihān aġlar 
 

11 Niye müncer olur bilmem cihān içre benüm �ālüm 
  Döker �anlar dem-ā-dem �ūnī eşki erġuvān aġlar 
 

12 Bu za�m-ı �ūn-feşānum aġlama�dan �ana müstaġra� 
  İşit a�vālümi gör kim gice gündüz hemān aġlar 
 

13 Murādum üzre cālemde felek devr itdügin bilmem 
  Firā�-ı derd-i �asretle zemīn u āsumān aġlar 
 

144b 14 Niçe cemc eylesün ca�luñ göñül hep tārumār oldı 
  Bu üslūb üzre el-�ā�ıl baña hep cāşı�ān aġlar 
 

15 Vefā me’mūl iderken gör felekden ne 	uhūr itdi 
  Bükildi �āmetüm ġamdan dü çeşmüm her zamān aġlar 
 

16 �alem böyle çekilmişdür ezelden yo� buña çāre 
  Yürek �ad pāre dil āşüfte-meşreb nā-gehān aġlar 
 

17 Ne deñlü aġlayup yansam ya�ılsam saña a�vālüm 
  Benümçün yār u aġyār-ı zamāne rāyeġān aġlar 
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18 Güneş yüzlü hilāl ebrū efendimden cüdā düşdüm 
  Felekdendür şikāyet hep bu za�m-ı �ūn-feşān aġlar 
 

19 Meger terkīb olındı kevkeb-i ba�tum nu�ūsetden 
  �amer Zühre benümçün gör bütün �ūr-i cinān aġlar 
 

20 Felek �addümi dāl itdüñ ayırduñ nā-murād itdüñ 
  cA�ılsa tārumār oldı dil ile cān revān aġlar 
 

21 Düşelden ayru şeydā ol meh-i nā-mihribānumdan 
  Gözin yummaz bu bī-çāre hemān aġlar hemān aġlar 
 

22 Göñül bir dem �arār itmez bütün bāġ-ı cinān olsa 
  Bu gül murġı uçuşupdur �adīmī āşiyān aġlar 
 

23 Niçe �ıyduñ felek bu nev-nihāl-i tāze ru�sāra 
  Ayırdı va�l-ı dil-berden yazu� bī-çāre cān aġlar 
 

24 Hemān bundan �ıyās eyle cefāsın bī-vefā dehrüñ 
  Bu zev�üñ ā�iri mātem bilürsin kim cihān aġlar 
 

25 Felek devr eylese biñ yıl getürmez bir da�ı mi�lüñ 
  Yazu� �ayfā şu gençlikde bütün ehl-i cihān aġlar 
 

26 Olur bülbül gibi nālān gül-i ru�sāruñ añdu�ça 
  Çeker şām u se�er hicrüñ göñül durmaz hemān aġlar 
 

27 Cihānı �ūna ġar� itdi sirişk-i dīde-i alüm 
  Yine seyl-āb-ı eşküm �admesinden dīde �an aġlar 
 

28 Ben ol Leylī-veşüñ yolında bunca derd-i ser çekdüm 
  Düşürdi daġlara Mecnūn gibi şimdi yaman aġlar 
 

29 Felek �undı ecel peymānesin cānā o ma	lūma 
  Müyesser olmadı irmek murādına zamān aġlar 
 

30 Dem-ā-dem künc-i mi�netde n’ola aġlarsa bu VA



FĪ 

  Ezelden cādetidür cāşı�-ı dīdār olan aġlar 
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