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Edebiyat tarihim ize dcnüp baktığı
mızda Halk, D ivan ve Tekke edebiyatı
gibi farklı alanlara mensup şairlerin tem a
yüz etikleri sahaların dışında da eserler
verdikleri bilinen bir gerçektir. Y ani Divan
şairleri hece vezniyle ve H alk edebiyatının
naz un şekilleriyle şiirler yazdıkları gibi
Aş;k edebiyatı m ensuplan da özellikle
X V ıI. yüzyıldan itibaren klasik tarzda ve
aruzla şiirler söylemişlerdir. Tekke edebi
yatı m ensupları her iki alanm nazım şekli
ve türlerini rahatça kullanabildikleri için
bu tarz örnekler onlarda daha sık karşı
mıza çıkar.
Oysa size bu yazıyla tanıtacağım Vahîd M ahtûm î, yukarıda çerçevesi çizilen
niteliklerin de ötesinde özelliklere sahip bi
ridir. O da D ivan ve Âşık edebiyatı ta r
zında şiirler yazm akla birlikte bu iki ala
nı adeta iki farklı kişilikle ele almış ve
D ivan edebiyatı
tarzında yazdıklarında
V ahîd, Âşık edebiyatı tarzında yazdıkların
da M ahtûm î mahlasını kullanm ıştır. Edebi
yatım ızda birden çok mahlas kullanan ya
da hayatının farklı devrelerinde değişik
m ahlaslar kullanan şairler bulunm akla b ir
likte böylesine farklı tarz şiirlerde değişik
m ahlas kullanan -benim bilgilerime göreyegane şair Vahîd M ahtûm î’dir.
V ahîd, İstanbul doğumlu olup asıl adı
M ehm ed’dir. E nderun’da yetişen şair, eği
timini tam am ladıktan sonra IH. Ahm ed'c
silahşor olm uştur. Güzel ata biner, cirit oy
nam ada m ahirdir. M usikişinas olup güzjl
besteleri vardır. Saz çalar, sesi de güzeldir.
Tıpkı şiirde olduğu gibi hem klasik tarzda
Iıem de halk türküleri söylemede eşsiz bi
ridir. Aynı zam anda çok nüktedandır. İşte
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bu özellikleriyle padişahın teveccühünü k a 
zanmış olan şair, onun m ahrem i olm uştur.
Bu ilgi sayesinde bir süre sonra E n d eru n '
da H azine ağalığına tayin edilir. 1717 yı
lında padişahın emriyle D ivanı’nı tertibeder. F ak at aynı yıl kendisinin de bilem e
diği bir sebepten önce lıabs edilir sonra
da sürgüne gönderilir. Siirgün olarak gön
derildiği yer Teselya Y enişehhiri'dlr. B un
dan sonra yazdığı şiirlerde artık gurbet,
hasret ve suçunun ne olduğunu bilem em ek
ten doğan hayıflanm alar ağırlıklı yer tutar.
Abbas A ğa’ya sunduğu b ir kasidesinde,
Habs nâmıyla eğer cennete girse âdem
Giilşen-i cennet olur başına anııı zindan
Günelıim neydügini bilmez iken kimse yir.e
RCız’u şeb olmadayım nâveg-i sad-ta’na
nişâıı
Döndüm ol Yıısuf-ı güm-geşfeye kim anı
Azîz
Bî-günâh eyledi ziridan-ı belâde iskân
şeklinde
şikâyetler
eder. Sürgün b u 
lunduğu Y enişehir’le ilgili Şehr-engiz’inin
sonunda bu sürgünün altı yıldır devam et
tiğinden ve artık dayanma gücünün kalm a
dığından söz eder. F akat b u yalvarışlar so.
nuçsuz kalmış ve şair ancak III. A hm ed’in
Patrona H alil isyanıyla ta h tta n indirilmesi
üzerine İstanbul’a dönebilm iştir
(1730).
Bundan sonra zaten çok yaşam amış ve.
1732 yılında ölmüştür.
V ahîd’in D ivan’ı, Y enişehir’le ilgili Lâlezâr adlı bir şehr-engiz’i, Sergüzeşt-i Gûrîb-i Bağdad adlı manzum bir hikâyesi,
III. A hm ed’in Serez ve K av ala’ya yaptığı
seyahatin günlüklerinden m eydana gelen
Târîh-i V ahîd M ahtûm î adlı eserleri var
dır.

Millî Folklor

D ivan'ını tcrtib ettiği zam an devrinin
m eşhur şairleri olan Seyyid V ehbî, Râşid,
A rpaem inizâde Sâmî vc İzzet Ali
Paşa
takrizler yazarak şairi göklere çıkarm ış
lardır. Bu takrizler D ivan’m Ali E m irî (nu:
491) nüshasında vardır. Mesela V ehbî onu
Sohbeti reşk-i bezın-i Baykara
Şöyle hemdem ki pâdişâha sezâ
Lik kimse tefevvuk etmez ana
Sözü iizre söz olamaz aslâ
La'l eder gâh söylese türkü
Acem ü Hind ü Özbek ü Türk’ü
Uyamaz ana kimse zemzemede
A yağın alamaz tekerlemede
şeklinde övmektedir.
D aha önce ifade edildiği gibi şairim i
zin cn müm eyyiz vasfı hem Aşık hem de
Divan şiiri alanında manzum eler söylemiş
olm ası yanında bunları iki farklı alan ola
rak telakki edip farklı tarzlarda değişik
m ahlaslar kullanm ış olm asıdır. O, klasik
tarzdaki örneklerde V ahîd, şarkı ve Âşık
tarzı şiirlerinde ise M ahtûm î m uhlasını k u l
lanm aktadır. Bununla birlikte her iki m ah
lası tam tersi bir biçim de kullandığı az
sayıda şiire de tesadüf edilebilmektedir.
Şairim izin bu özelliği bilinm ediği için onu
klasik edebiyat m ensuplan birinci
H alk
edebiyatı ile uğraşanlar ise ikici mahlasını
göz önünde tutarak değerlendirmişlerdir.
ICöprülü’nün Saz Şairleri A ntolojisi’nden
beri devam eden bu ikilik Ali Canip Yöntem ’in uyarısına rağmen devam etm ekte
dir. (>)
V ahîd’in her iki tarzında da dikkati
mizi çeken özellik, eskilerin m erdâne ola
rak tanım ladığı şekilde ham aset tarafı ağır
basan şiirler söylemiş olmasıdır.
D in uğruna geçip can ile serden
Adüvdcn intikam alanlardanız
Mansur ü muzaffer dönüp seferden
Bahadırlıklanamalanlardanız
Bunun yanında edebiyatım ızın vazge
çilmez konularından olan sevda şiirleri de
onda sıkça karşım ıza çıkar. Başta Lâle-zâr
olm ak üzere gezdiği yörelerin giizelerine
şiirler yazm aktan geri durm am ıştır. İşte
onlardan bir iki örnek :

Millî Folklor

Bir şahin bakışlım var içli kolda
Pervâz urup gitti kolumdan ol da
Baş yastıkta kulak seste göz yolda
İzzetli mihnıânım ııe zaman gelir?
Ben âşıkıııı bana kâr eylemez pend
Müınkin mi eünûmı zabteylemek bend
Olmuşum Mahtûım-sıfat miistemend
Derdime dermâmm ne zaman gelir?
K endi çağının örnekleriyle karşılaştı
rıldığında V ah îd’in klasik tarzda yazdık
ları ikinci sınıf şiirler olarak değerlcndirililebilir. B unların bir kısmı önceki ve çağ
daşı şairlere naziredir. Bu şiirler m an a vc
söyleyiş bakım ından b ir yenilik ih tiv a et
m ekten çok geleneğin takipçisi olan örnek
lerdir. B unlarda da çağının diğer ikinci
sınıf örnekleri gibi ortak zihniyet vc h a
yat görüşü bahis konusudur. Y azımızı onun
klasiz tarzdaki bir gazeliyle bitirelim .
Yem-i eskim hurûş-ı dehre kim seyl-ib
göstermiş
O sarrâfa nükûdun çün dür-i nâyâb
göstermiş
Lebi iizre niyâbın vaz’edip fikr eylemiş gûyâ
Tabibim renc i aşka çâre şehd-i nâb
göstermiş
Düşüp mikrâsdan yer yer ser-i zülfü
ceınâlinc
Kitâb-ı hüsnüne ol vech ile hicâb göstermiş
Yazanlar vasf-ı hüsnün Icvh-i câna bin
nezâketle
Ruhun yâd edicek dem bir gül-i sîrâb
göstermiş
Vahîd-i ter-zebân üstadına eş’âr arz etmiş
O sarrâfa nükûdun çün dür-i nâyâb
göstermiş
(1) Bkz. B ü yü i Türk Klasikleri, c. 6, s.
296; c. 7, s. 358.
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