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SAiR EMRI'NiN BiR MEKTUBU ve iKi MANZUMESi 

Yard. DofY. Dr. Yakup SAFAK * 

Son devir ilim ehlinden olup "Emri'" mahlas1yla ~iirler de 
soyleyen Ahmed Yetkin (1886-1973), Amasya'nm tanmnu~ 

ailelerinden birine mensup olup bu ~ehirde ilk ve (bir miiddet) orta 
ogrenim gordiikten sonra medrese tahsilini ikmal etmi~; bunun 
yanlSlra Amasya'da a<;Ilan Dariilmuallimin'den diploma alm1~tir. 

Katiplik ve ogretmenlikle meslek hayatmi siirdiiren Yetkin, 1930'da 
emekli olmu~tur. Subha-i Emri, Nagamatii'l-anadil, Tuhfe-i Emri, Giil
i sad-berg, Kelimatii'l-ekabir gibi mensur ve manzum eserlerinden 
baz1lan basilm1~tir. 1 

Emri'nin, zamanmdaki ilim ve edebiyat muhitlerine bigane 
olmadigmi, daha ziyade eski ~airier tarzmda aruzla ~iirler yazdigmi, 
ozellikle nazirecilikte gayretleri oldugunu ve baz1 alim ve mutasavv1f 
~ahsiyetlerle miinasebeti bulundugunu ozellikle onun Prof.Dr.F.Nafiz 
Uzluk'a gondermi~ oldugu baz1 mektuplanndan anhyoruz. 

Sairin yaz1m1za konu alan mektubu da, asil ihtisas alam tip ve 
tip tarihi olmakla birlikte ozellikle Mevlana ve Mevlevilik iizerine 
yogun ve degerli <;ah~malanm hayati boyunca biiyiik bir istekle 
siirdiirmii~ alan merhum Uzluk'a gonderdiklerinden biridir2 ve 
muhtevas1 ~airin, <;evresindeki ilim ve kiiltiir hareketlerine alan canh 
alakasm1, bir Ol<;iide ~iirdeki tarzm1 ve zevkini yans1tmaktad1r. 

Emri'nin 4 Temmuz 1964 tarihli bu mektubu ~oyledir: 

* S.D. Fen-Edebiyat Fakiiltesi Ogretim Uyesi 
1 Bkz. Sadettin Niizhet Ergun, Tiirk Sairleri, ist., 1936-45, III, 1277-78; TUrk Dili 

ve Ed. Ans., VIII, 592 (ist. 1998) 
2 Soz konusu mektuplar Sels;uk Dniversitesi Sels;uklu Ara~t1rmalan Merkezi, 

Uzluk Boliimii'nde bulunmaktadtr: K. no: MI. 
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Aziz ve muhterem iistiid1m! 

24 Haziran 1964 'te siilimen Amasya ya viis1l oldum. Umid Bey 
ameliyatta oldugu ir;in ve rehberin ogleden sonra miihim i§i olmakla 
Amasyah doktorun samimi arkada§l Orhan Bey'e goziimii muayene 
ettirdim. Fi'l-hakfka intiziir-1 medfd kalbimde bir 1zt1rab tevlid etti ise 
de ba 'del-muiiyene matli'tb hiis1l olmakla 1zt1rab ziiil oldu. Orhan Bey, 
arkada§una sol goziimde katarakt ba§langlCl oldugunu soylemi§. Bu 
laftm imliis1 boyle midir ve manas1 nedir ve bunun ziyiidelenmesini 
men' ifin fare nedir, bilmiyorum. 

Esnii-y1 sohbette ismini and1gun ve iki beytini okudugum 
Seyyid Nigarf'nin mufassal terceme-i hiili lbnii'l-Emfn Mahmud 
Kemal Bey 'in Son As1r Tiirk $airleri iinvanh eserinin Nigiirf 
maddesinde vard1r. 3 Osmanh Miiellifleri nammdaki eserin me§iiy1h 
faslmda var ise de r;ok muhtasard1r. 4 Bu zatm miir§idi $eyh Ismail 
Siriiceddin-i $irviinf de Amasya 'mn miirtefi bir mahallinde 
medfundur. Oglu sadr-1 a'zam Rii§dii Pa§a tarafindan iizerine bir 
tiirbe yapllml§llr. 5 Mii§iirun ileyh Hiijiz-1 $friizf'nin §U beytini r;ok 
okurmu§: 

Ciiz Feliitun-i hum-ni§fn-i §eriib 
S1rr-1 hikmet be mii ki guyed bai 

Abdiilazfz Mecdf Efendi, Mfr Nigiirf'nin bir gazelini tanzfr etmi§ ve 
"na 'Ifn-i nebevfyi istikbiil JJ miiniisebetiyle soyledigi manzumeyi tahmfs 
etmi§tir. Bu §iir Mecdf Efendi 'nin matbu divamnda vard1r. Ve Kelamf 

3 Bkz. Mezkfir eser, ist., 1930, s.l208-1212. 
4 Osmanh Miiellifleri, ist., 1333, I, 65. 
5 Bu hususta ~u eserde de bilgi vardtr:Abdlzade Hiiseyin Hiisameddin, Amasya 

Tarihi, n~r. Ali Ytlmaz-Mehmet Akku~, c.I, Ankara, 1986, s.l63, 263. 
6 Terciimesi: "Sarap ktiptinde oturan Eflatun'dan ba~ka bize hikmet smmt kim 

anlatabilir?" (Divan-1 Hfiftz, n~r. A.Kazvlni-K.Ganl, 2. bs., tahran, 1373 h.~., 

s.161-162.) 
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dergahz ~eyhi Es'ad Efendi de Nigdrf'nin bir gazelini tahmfs etmi~tir. 
Mfr Nigdrf'nin mahdumu da ~air imi~, Sakf-ndme'si pek me~hurdur ve 
ona nazfreler yazzlmz~tzr. 

Size bu deja Afyonlu ~air Vehbf'nin tiitiin, kahve, fay ve bade 
hakkznda yazdzgz bir kzt'ayz takdim ediyorum. Vakt-i miisaidimde, 
merhum Ahmed Remzi Dede 'nin nazm-z ndc;fzime yazdzgz ta~tfr-i latifi 
yazacagzm ve merhumun takdir ve tahsin ettigi bir nazfremi yazdzm. 

Bedfuzzaman Furuzanfer'in eser-i latifinin terciimesine7 ve 
biraderin Farsc;a mektubuna ve bir aded fotografinzza muntazznm. 
Bdki szhhat ve afiyet. 

4 Temmuz 964 Amasya Kar~zyaka Mahallesinde 31/150 
numarada MUfliioglu Ahmed Emrf Yetkin. 

Afyonlu ~air Vehbf'nin !at 'asz: 

Men' edersin kahveden faydan tiitiinden badeden 
Ey tabfbim lezzet almam bu haydt-z sadeden 
Sade bir su bir kuru ekmekle kaimse haydt 
Gee; dim artzk ben bu tahsfsdt-z fevka 'l-adeden 

Mektubun ekinde ~u manzume vard1r: 

"Aya~h Muhlis Es 'ad Pa~a 'nzn gazel-i me~hi"truna nazfre ": 

A~zkzn bilmem nedense tdli-i vdrunu var 
Sfnesinde dagz vardzr dfdesinde hunu var 

7 iran'm onde gelen alimlerinden Bedluzzaman Furuzanfer'in soz konusu eseri, 
Feridun Nafiz Uzluk tarafmdan "Mevlana Celaleddin" ad1yla terciime edilmi~ ve 
bu terciime, Milli Egitim Bakanhg1 tarafmdan 1963 y1lmda yaymlamm~t1r 
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Andelfb-i zfira bakferyad u efgan eyliyor 
Gerri giildiir hemdemi ammfi dil-i mahzunu var 

Her neva-yz ate§fninde niimayan hubb-i yar 
{:iinki kalbinde onun her dem yanan kanunu var 

Sanma halfdir bu arsa a§zk-z §urfdeden 
Kuhken Ferhadz vardzr nalezen Mecnunu var 

9e§m-i ibretle tema§a eyle levh-i alemi 
Nalcy-z rengarenginin esrar-z gunag{lnu var 

Hikmet ii san 'at! a dolmu§dur semavat ii zemfn 
Niisha-i kevnin muhakkak pek yiice mazmunu var 

Kudret-i Hallakz ikrar eyleriz her dem deriz 
$iibhesiz bu kainatzn sani-i bf-r;unu var 

Nazm-z Muhlis diirr-i §ehvar ise de ey §airan 
Tab'-z Emrf'nin de boyle lii'lii-i meknunu var 

$airimiz bu nazireyi Erzurum, Sivas, Diyarbaku v.s. yerlerde 
valilik yapm1~ olan Es'ad Muhlis Pa~a (1780-1851 )'mn, 

Kays 'z yekta sanma diinyamn nice Mecnun 'u var 
Milket-i a§kzn kemal-i vus'at-i hamunu var 

matla'h gazeline yazm1~t1r. 8 

Ahmet Emd'nin mektubunda sozi.inii ettigi Hamza Nigad, 
XIX. yy mutasavv1f ~airlerdendir. Gene; ya~lannda Ti.irkiye'ye gelmi~ 
ve mezkur $eyh ismail-i $irvan1 dergahmda tarikat terbiyesi gormi.i~ 

8 Kr~. Divan9e-i Es'ad Pa~a, n~r. M.S.<;;ogenli-Y.$afak-R.Toparh, Erzurum, 1992, 
s.29. 
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ve tahsilini siirdiirmii~, biHihare N ak~ibendi tarikatmm tamnm1~ 

miir~idlerinden biri olarak Karabag' a donmii~tiir. Azerbaycan' da ir~ad 
faaliyetlerini siirdiirerek bin;:ok onemli ismin yeti~mesine katlnda 
bulunan ~air, Ruslann baskls1 iizerine tekrar Tiirkiye'ye donmii~, 1886 
y1lmda Harput'ta vefat etmi~ ve cenazesi sevenleri tarafmdan 
Amasya' ya getirilmi~tir. 

Hem klasik, hem de halk edebiyat1 tarzlannda co~kun bir 
lirizmle ~iirler yazan Nigad'nin ekseriya "Mesnevi; Hafiz, Cami, 
Fuzfrli divanlanm miitalaa etmekle safayab" oldugu nakledilir. 
istanbulda, 1301 yilmda basilm1~ olan Tiirk9e divanmdan mezkfir 
~airlerin etkilerini ve izlerini a91k9a gormek miimkiindiir. Nigari'nin 
bundan ba~ka Fars9a divam, Nigar-name ve <;ay-name adh kii9iik 
mesnevileri de matbfidur.9 

Mektupta sozii edilen "na'lin-i nebeviyi istikbal" hadisesi ise 
~oyledir: Hz. Peygamberin nalmlanndan biri 1873 senesinde 
Hakk:ari'de bulunmu~, Sultan Abdiilaziz'in himmetiyle istanbul'a 
nakledilmek iizere Samsun'a bir vapur gonderilmi~, bu gayeyle 
Amasya'da na'lin-i ~erifi kar~Ilay1p Samsun'a getiren hey'et i9erisinde 
Nigad de varmi~. Mektupta bahsedilen manzume, bu vesileyle 
soylenmi~tir. Rivayete gore na'li'n-i ~erif Samsun'a biiyiik bir 
merasimle getirildiginde ii9 giin halkin ziyaretine ayilmi~, bu 
miinasebetle ~ehrin tarihinde emsali goriilmemi~ bir kalabahk ve 
izdiham ya~anm1~tu. 10 

9 Seyyid Nigari hakkmda TUrk Dili ve Edebiyat1 Ansiklopedisinde (c. VII, s.58-
59) yeterli bilgi vardtr. Bu maddenin bibliyografyasmda gosterilen eserlere 
~unlar da ilave edilebilir: ismail Pa~a el-Bagdadi, EsmaU'l-mUellifin, ist., 1951-
55, elif, 339; Mehmed Aka MUctehidzade-i Karabagi, RiyazU'l-a~Jk!n, ist., 1328, 
s.282. 

10 Bu hadise hakkmda ~u eserlerde bilgi vard1r: Murat Uruz, TUrk Edip ve Sairleri, 
ist. 1339, s.147; Ge9mi~ten GUnUmUze KUltUr Degerleriyle Samsun, Samsun, 
tsz. (Samsun KUltUr MUdUr!UgU Yaytm), s.29-30. 
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Mektupta dikkat 9eken ve ~airin muhatapla arasmda daha once 
bahsi ge9tigi anla~1lan bir diger husus ise yay, kahve, tiitiin v.s.ye 
gosterilen ilgidir. Ahmed Emri, bir ba~lm manzumesinde bu stra d1~1 
konuyu ger9ekten giizel ve goniil 9ekici bir iislupla kaleme alm1~t1r. 11 

Seyyid Nigari'nin c;aya olan ilgisinin de dile getirildigi bu 
manzume de <;ay-nama ~airinin, 

Habfba kametin gordiim yakfn etdim layamet var 
Kzyametden ziyade kametinde r;:ok alamet var 

matla'h gazelinin vezin ve kafiyesinde yaztlm1~t1r. 12 

Manzume ~oyledir: 

Tiittinle kahveyi terk eylemekde c;ok isabet var 
Degil bunlar hanlm amma tiitiinde bir kerahet var 

Ttittinde menfaat yokdur bunu herkes bilir lakin 
Siyeh-ru kahve haldcmda biraz hiisn-i ~ehadet var 

Ttittinden mtictenib her dem olur asude alemde 
Fakat terkinde ctillab-i mtizahim tarz u hikmet var 

V erir zihne aHHet kesret-i ~iirb-i duhan bi -~ek 
Fakat c;ayda bu yokdur onda zihne bir inayet var 

Tamamen 9ay1 terk etmekde ger9i menfaat yokdur 
F akat taklil ii tahfifinde de bi-~iibhe rahat var 

<;ay ic;mekde zarar yokdur ic;ilse i'tidal tizre 
<;ok i9mekde ise a'saba ika-1 rehavet var 

11 Bu manzume de sozli edilen mektuplar arasmda bulunmaktad1r. 
12 Bkz. Dlvan-1 Nlgari, istanbul, 1301, s.71. 

326 



Cay i<;mek eyler insam hiimum u gamdan azade 
Onun ~iirb-i kalilinde dile celb-i dirayet var 

i<;ermi~ Hazret-i Seyyid Nigari <;ay1 subh u ~am 
Bu mebhasda bilenlerden bize pek <;ok rivayet var 

Cay i<; etme tereddiid ba'z-1 ezmamnda ey miins1f 
Onun kalb-i latifinde bu emre bir sarahat var 

Eger mani 'olursa bir tabib-i haz1k-1 muslim 
Tabibin emrine uymakda da elbet selamet var 

Caym ba~1 mukarindir aya ey sahib-i iz'an 
Bu kurbiyyet ile vechinde bir nur-1 melahat var 

Olursa miincezib kalbin <;aya hi<; eyleme hayret 
Onun tab'mda zira cezb-i kalbe istitaat var 

Onu cemm-i gafirin sevdigi sabitse de amma 
Muanzlar kulubiinde ona kar~1 adavet var 

0 mahbub-t dilarayt seven insan de gil nadim 
Fakat gaflet edip de zemmedende <;ok nedamet var 

Caym 1tnab-1 medhinden <;ekindim <;iinki alemde 
Onun ~amnda bugz-1 ba'z-1 erbab-1 tababet var 

Onun vasf-1 cemllin eyledim icaz ile tebyin 
Muhakkak kavl-i mucezde hakiki bir halavet var 

Gelir bir dem olur tarik biitiin e~yay1 her insan 
Muhakkak ciimle e~yaya zaruri bir nihayet var 
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Giizergah-1 be~erdir i~bu alern yok beka bunda 
Bu sahraya gelen her ferde bir gun bir seyahat var 

Sutllr-1 kainat1 et teernrniil her zarnan zira 
Viicud-1 halika her zerresinde bin delalet var 

Muvakkatd1r bu diinya olsa da rnii'rnin i<;in zindan 
Onun-<;iin dar-1 ukbada rnuhakkak istirahat var 

Saray-1 ahiretde pek biiyiik eltafa naildir 
0 rnii'min ki umurunda demadem istikamet var 

Olursa muztarib mii'min biraz miiddet bu alemde 
Yann ~ehr-i klyametde ona ~evk u ~etaret var 

Muhakkak haib ii hasir olur ukbada her kafir 
Fakat her mii'mine elbet saadet istirahat var 

Bu nazm1 yazd1 Ernri arz i<;in ihvan u yarana 
Fesahat yoksa da onda fakat ciiz'i letiifet var 

Sonu<; olarak yukanda nakledilen Ahmed Emri'ye ait iki 
manzume de -zay1f yonleri bulunmakla beraber- ~airin a<;1k, aklc1 ve 
samirni bir ifadeye, kendisine ozgii giizel bir edaya sahip oldugunu 
gostermektedir. Bu hiikmiin, hi<; degilse bu iki ~iir i<;in ge<;erli 
oldugunu dii~iiniiyoruz. 

Kanaatimizce gerek nakledilen manzumeler, gerekse i<;erigi 
yakm donem edebiyat tarihirniz a<;lSlndan da aydmlat1c1 bilgiye sahip 
olan bu mektup, edebi gelenegimizin -farkh yoneli~lerle birlikte
yakm senelere kadar devam ettigini, ilirn ve edebiyat severlerin 
asulardan beri siiregelen oz kiiltiirleriyle ili~kilerinin kopmad1gm1 
gosteren kii9iik bir vesika hiikmiindedir. 
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Ahmed Emri''nin F.Nafiz Uzluk'a gonderdigi 4.7.1964 tarihli 
mektubun ba~ ve son k1s1mlan. 

329 



330 




