
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Ba¤datl› Rûhî’ye Etkisi

Doç. Dr. ‹. Hakk› AKSOYAK*

Özet: Divan Edebiyat› ürünlerinde flairlerin kendileri ve arkadaflla-
r› hakk›nda bilgi bulmak genellikle mümkün de¤ildir. Ancak Geli-
bolulu Mustafa Âlî, Ba¤datl› Ruhî ve Urfal› Nâbî gibi toplumdaki
sosyal problemleri dile getiren flairler, zaman zaman dostlar›na da-
ir bilgiler verirler. Bu makalede, Gelibolulu Mustafa Âlî ve özellik-
le Rûhî’nin Divan›’ndan hareketle Âlî’nin Rûhî’yi üzerindeki etki-
si araflt›r›lm›flt›r.
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Divan Edebiyat› ürünlerinde flairlerin kendileri ve arkadafllar›na dair kesin
bilgiler bulmak her zaman mümkün olmayabilir. fiiirlerinde sosyal muh-
tevay› ön planda tutan Gelibolulu Mustafa Âlî, Ba¤datl› Rûhî ve Urfal›
Nabî gibi flairlerin yer yer kendileri ve dostlar›ndan söz ettikleri de görü-
lür. Ba¤datl› Rûhî Divan›’na bu aç›dan bak›ld›¤›nda XVI. yüzy›lda Ba¤-
dat’ta yaflam›fl veya bir görevle yolu bu flehre düflmüfl: bir çok flair ve bil-
ginin çeflitli yönleriyle flairin manzumelerinde yer ald›¤› görülmektedir.
Bu çal›flmada Ba¤datl› Rûhî Divan› esas olmak üzere Künhü’l-ahbâr ve
Metâli´ü’n-nezâir’deki bilgilerden hareketle Gelibolulu Âlî’nin Rûhî’ye
etkisinin boyutlar› tespit edilmeye çal›fl›ld›. 

Rûhî’nin Âlî’nin sanat›n› takdir etti¤ini Gölp›narl›’dan ö¤reniyoruz (Gölp›-
narl› 1948: 1373). Rûhî ile Âlî’nin 1585’te görüfltüklerini de biliyoruz. fiöy-
le ki 1585 y›l›nda Ba¤dat’a defterdar olarak atanan Âlî, bu haberi ö¤rendi-
¤inde o beldenin flairlerine hediye olarak 12 beyitlik bir gazel kaleme al›r.

Diyâr-› Bagdâd’a defterdâr olduklar›nda kendüler gelmezden evvel iflbu
gazeli fluarâ-y› Bagdâd’a hediyye irsâl eyledi.
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Meh-i flehr-i hilâfet mihr-i burc-› evliyâyuz biz

Eser yiller gibi vâdî-neverd-i Kerbelâ’yuz biz (Aksoyak 1999: 794)

Künhü’l-ahbâr’da bildirdi¤ine göre Ba¤dat’a gitti¤inde otuz kadar flair,
kendisine kaside, tarih ve gazel sunar: Sene erba´a ve tisînde ki bu hakîr
Ba¤dat hazînesine defterdâr olup vardum. Ashâb-› nazmdan otuz mikdâr›
flâir kasâ’id ü târîh u gazel sunup her birine (istenilen ve takdir edilene gö-
re) riâyet itdüm. Mezbûr Ahdî dahi anlardan idi Ve ol cümlenün ser-âme-
di Mollâ Tarzî ve nev-heveslerden Rûhî bul›nm›fl idi (‹sen 1994: 319).
Budinli Hisâlî, Metâli´ü’n-nezâir adl› eserinde Âlî’nin Kerbelâ konulu ga-
zeline nazire yazan yirmi kadar Osmanl› flairinin matla›n› bir araya geti-
rir. fiairlerden sekizi Ba¤datl› olup muhtemelen Âlî’yi karfl›lamaya gelen-
lerin aras›nda yer alm›fllard›r. Âlî’nin matla› ile bu fliire nazire kaleme
alan XVI. yüzy›l Ba¤datl› flairler flöyledir:

Meh-i flehr-i hilâfet mihr-i burc-› evliyâyuz biz 
Eser yiller gibi vâdî-neverd-i Kerbelâyuz biz Âlî Efendi

Ne hakan u ne kayser hâk-i râh-› Kerbelâyuz biz 
Bu dergâh-› saâdet-bahfla bir kemter gedâyuz biz Tarzî-i Bagdâdî

Riyâset tâc›nun terkin uran ehl-i fenâyuz biz 
Gedâyuz sûretâ sultân-› iklîm-i g›nâyuz biz Ahdî-i Bagdâdî

Ziyâ-bahfl-› zamîr-i pâk erbâb-› safâyuz biz
Bu sûret-hânede âyîne-i gîtî-nümâyuz biz Kelâmî-i Bagdâdî

Alây›kdan müberrâ sâlik-i râh-› Hudâyuz biz
Cihânun var›na itmez nazar ehl-i fenâyuz biz Aklî-i Bagdâdî

Kuyûd-› dehrden âzâde bir ehl-i fenâyuz biz 
Bekâ defltinde seyrân eyleyen merd-i Hudâyuz biz Hurremî-i Bagdâdî

Yil esmez üstümüzden hâk-i burc-› evliyâyuz biz
Mukîm-i bâb-› hâcet-bahfl-› flâh-› Kerbelâyuz biz Rûhî

Ne flâh-› dehre mensûbuz ne mün´im ne gedâyuz biz 
Egerçi ehl-i fakrüz lîk meslûbu’r-recâyuz biz Rûhî 

Tasavvur itme kendüñ gibi zâhid bî-nevâyuz biz 
Hakîkat bâlimüz yok sâlik-i râh-› gazâyuz biz Seyyid Feyzî
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Adûdan bâkimüz yok sâlik-i râh-› gazâyuz biz 
Aceb mi pür-dil olsak pey-rev-i flîr-i Hüdâyuz biz Seyyid Feyzî 

Reh-i aflk içre gerçi sûretâ hor u hakîrüz biz
Velî manîde ey dil bir fleh-i gerdûn-serîrüz biz Harîrî (Kaya 2003: 881)

Bu manzumelere göre Âlî’ye fliir sunan Ba¤datl› flairler Tarzî, Ahdî, Ke-
lâmî, Aklî, Hurremî, Seyyid Feyzî, Rûhî ve Harîrî’dir. Ad› geçen Ba¤dat-
l› flairler hakk›nda en genifl bilgiyi, eserinde Ba¤datl› flairleri yer vermesi
ile tan›nan, Ahdî’nin Gülflen-i fiuaras›’nda buluyoruz. 

Ahdî (ö. 1593): Ba¤dat’›n önde gelen bilginlerinden Mevlana fiemsî’nin
o¤ludur. As›l ad› Ahmet’tir. Tezkiresinde verdi¤i bilgiye göre 1553’te ‹s-
tanbul’a geldi, devrin âlim ve flairleriyle tan›flt› ve 1564’te Ba¤dat’a dön-
dü. Tezkiresi Kütahya’da fiehzade II. Selim’e takdim etmifltir. 1585’te
Ba¤dat’a defterdar olarak gelen Âlî ile görüflüp tan›flm›flt›r. Ahdî, âdet ge-
re¤inde, onlara birer “kudumiyye” kasidesi sunmufltur. Ahdî’nin tezkire-
sindeki baz› iflaretlerden Ba¤dat’a gelen veya baflka bir yere geçmek üze-
re u¤rayan memuriyet sahibi mühim flahsiyetlerle ilgilenerek, onlar›n be-
raberlerinde kethüda, divan kâtibi, çavufl gibi hizmetlerde bulunan flairler-
le daima temas ve tan›fl›kl›k kurdu¤u anlafl›lmaktad›r. fiairler u¤ra¤› Ba¤-
dat ve Meflhed’e ziyarette bulunan fliir yazan kimselerle kurdu¤u dostluk-
lar y›ldan y›la tezkiresine yeni flairler kazand›r›r. Gülflen-i fiuara’ya as›l
de¤er kazand›ran taraf, onun isim ve hal tercümeleri baflka hiçbir kayna-
¤a geçmemifl, büyük ço¤unlu¤u imparatorlu¤un do¤u bölgesinde olan fla-
irleri tespit etmifl olmas›d›r (Akün 1988: 511-512).

Aklî: Ba¤datl› Aklî fliirlerinden örnekler verir Âlî’yi Ba¤dat’ta karfl›layan fla-
irlerin lideri “ser-âmedi” konumundad›r (‹sen 1994: 314; Schmidt 1991: 46.)

Ahmed-i Harîrî: Ba¤datl›d›r. Tasavvuf yoluna girerek Mevlânâ Efdal-i Is-
fahanî’nin hizmetinde bulunmufltur. Mant›k, kelâm, hendese, aruz ve ka-
fiye ilimlerinde üstatt›r. Kaside ve muammalar› aç›klamada mahâret sahi-
bidir. Arapça, Farsça ve Türkçe fliirleri vard›r. 

Feyzî Efendi: Ahdî’nin bildirdi¤ine göre Sultan Selim’in kullar›ndan
iken, yetene¤i sayesinde önce sarayda çâflnigîr, daha sonra da Ba¤dat’ta
t›mar defterdar› olmufltur. Ad› Mehmet’tir. Rûhî’nin Divan’›nda, Feyzî
Efendi’nin Edirne kad›s› olufluna dair Farsça bir tarih k›t’as› vard›r. Rû-
hî, Feyzî’nin Kur’ân okuyucusu, (hânende-i Kur’ân) ehl-i irfân›n koruyu-
cusu, bütün dostlar›n yard›mc›s›, ihsan sahibi bir defterdar oldu¤unu söy-



ler. Rûhî, fiam’dan Ba¤dat’a yazd›¤› mektupta, “Feyzî Efendi’nin de gel-
di¤i do¤ru mu?” diye sorar. Bu mektup, herhalde Feyzî Efendi’nin göre-
ve bafllad›¤› günlerde veya k›sa bir ayr›l›k sonras› tekrar dönüflünde ya-
z›lm›fl olmal›d›r. Ba¤dat’tan yaz›ld›¤› tahmin edilen mektupta da, onu
“ser-defter-i divan”, “mukrî-i Kur‘ân”, “zübde-i devrân” ve “sâhib-i
izân” diye tan›mlar.

Hurremî: Ba¤datl›d›r. Ahdî’nin akrabas›d›r. Acem flairlerinin divanlar›-
n› okumufltur. Fuzûlî’nin hayran›d›r. Onun fliirlerini dilinden düflürmez-
di. Rûhî onun, buldu¤u gazeli okuyarak herkesin e¤lencesi oldu¤unu
söylüyor.

Kelâmî Dede: Ahdî, onun Kerbelâ’dan oldu¤unu söylüyor. Genç yaflta
Hz. Hüseyin dergâh›nda Hüseyin Dede’ye ba¤lanm›fl, Acem diyar›nda se-
yahat ederek önemli kiflilerin sohbetlerinde bulunmufltur. “Cihan Dede”
diye de an›lmaktad›r. Ahdî tezkiresini yazd›¤›nda Hz. Hüseyin dergâh›n-
da fleyh olarak bulunmaktad›r.

Tarzî: Rumeli’deki Vezgol’de do¤du. Çeflitli yerlere seyahat etti. Hicaz’a
gitmek ümidiyle Irak ve Acem diyarlar›na gitti. Bir yerde karar k›lmad›.
Çeflitli ilim ve irfan sahibinin hizmetinde ve meclisinde bulundu, kendini
yetifltirdi. Ba¤dat’a yerleflti. Dervifl-meflrep bir kimsedir. Her an derviflle-
rin hizmetinde bulunurdu. Kendine has üslûbu vard›r. Eski flairlerin kasi-
delerini aç›klamada üstüne yoktur. Ahdî’nin yak›n dostudur. Farsça ve
Türkçe fliirleri vard›r (Kurnaz 1997: 136-157). Âlî’yi Ba¤dat’ta karfl›layan
flairlerin lideri “ser-âmedi” konumundad›r (‹sen 1994: 319; Schmidt 1991:
103.)

Ba¤datl› Rûhî: Ba¤dat’ta 1534’te dünyaya gelen Rûhî, Necef, Kerbelâ,
fiam, Erzurum, Hicaz, ‹stanbul ve Konya’da bulunur. Seyahat etti¤i yer-
lerde, pek çok devlet adam›, flair, bilgin ve sanatkârla tan›fl›r. As›l flöhre-
tini sa¤lad›¤› 17 bentlik terkibbendinde insan›n yap›s›, sosyal hayat›n in-
san üzerindeki etkisi, sosyal dengesizlikler; toplumda ç›karc›, flahsiyetsiz
kiflilerin durumu, adaletsizlik vb. konular› tenkit eder (Öztoprak 2001: 11,
12, 18). Gelibolu’da 1541’de dünyaya gelen Âlî de görevleri sebebiyle
fiam, Halep, Manisa, Bosna, Gürcistan, Trabzon, Van, Ba¤dat, Sivas,
Amasya, Kayseri ve Cidde’de bulunur. Dönemin önde gelen flairlerinden
Yahya Bey, Âfl›k Çelebi ve Ahdî ile görüflür. Tenkitleriyle Divan Edebi-
yat›n›n sosyal muhtevas› en kuvvetli flairlerinden biri olmufltur (Akün
1989: 417). Biyografilerdeki ortak hususlara bakarsak her iki flair impara-
torlu¤un pek çok yerinde bulunarak zamanlar›ndaki pek çok önemli flah-
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siyetle tan›flma f›rsat› elde etmifller. fiiirlerinde sosyal hayata ve tenkide
önem verirler. Ayr›ca Rûhî ve Âlî hurufîli¤i ön planda ve esas inanç tutan
flahsiyetlerdir (Gölp›narl› 1948: 1373; Gölp›narl› 1973: 30). Özellikle
Kerbelâ olay›n› fliirlerinde ifllemifller hatta Âlî, Divanlar›ndaki Kerbelâ
mersiyelerini Subhatü’l-abdâl adl› risalesinde bir araya getirmifltir. 

Rûhî, Âlî’nin 1585’te Ba¤dat’a geliflinde onu karfl›layan heyet içindedir.
Âlî, Rûhî’yi “nev-heveslerden” biri olarak niteler (‹sen 1994: 319;
Schmidt 1991: 103.). Rûhî, bu y›llarda 41 yafl›ndad›r. Onun Ba¤dat fla-
irlerine hediye olarak gönderdi¤i gazele nazire yazmakla kalmaz; Ba¤-
dat defterdar› olmas› münasebetiyle de 17 beyitlik tarih kasidesi kaleme
al›r. fiairin Âlî’nin Ba¤dat’a gelifline sevincini gösteren manzumesi flöy-
le bafllar:

Dem-i subh old› tur ey sâki-i behcet-âsâr
Beni bir câm ile mest it ki aceb flevkum var

fiair matla beytinden sonra dönen fele¤in karars›zl›¤›ndan ve üzüntülü ol-
du¤undan söz eder. Önceki gece evinde otururken Ba¤dat’a sözden anla-
yan, cömert, olgun, vakar sahibi, flairleri himaye edecek binini gelmeyi-
flinden yak›n›r. Daha sonra da bu niteliklere uygun olan söz yarat›c›s› (hal-
lâk-› sühan), ince sözler söyleyen (nükte-güzâr), s›fatlar›yla Ba¤dat’›n ye-
ni defterdar› Gelibolulu Mustafa Âlî’yi över. Gazel tarz›nda baflkalar›n›n
Âlî’yi taklit etmesi, büyücülerin sihir yoluyla peygamberin mucizesini
gerçeklefltirme çabas› gibidir. 

Öykünürse ne amel fenn-i gazelde ana gayr
Bir midür mu´ciz-i peygamber u sihr-i sehhâr  

(Ruhî 219; Ak 2001: 632)

Kasidesini Âlî’nin ömrünün uzun olmas› için Allah’a yalvararak bitirir
(Ruhî 1870: 46; Ak 2001: 226) fiair, bir gazelinin makta beytinde ise
Âlî’den “himmeti âlî” fleklinde söz eder.

Bu gün meddâh›yuz bir “himmeti âlî” nün ey Rûhî
Bülend-âvâzeyüz erbâb-› irfâna salâyuz biz  

(Ruhî 219; Ak 2001: 632)

Bu beyitte Rûhî’nin “himmeti âlî” diye niteledi¤i kifli, Gelibolulu Musta-
fa Âlî olmal›d›r. Çünki Rûhî, Âlî’nin Ba¤dat’a gelmesi üzerine yazd›¤› ta-
rih kasidesinde onu “himmeti âlî” fleklinde anmaktad›r.

Kan› bir “himmeti âlî” ki saâdetle gelüp
Eyleye ravza-i Bagdâd’da devletle karâr 

(Ruhî 1870: 46; Ak 2001: 227)
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Bir baflka manzumede de Âlî’yi ayn› s›fatla över:
Söyledi Rûhî ol âlî-himmetün târîhini

Cidde’ye bir mîr-i âlî-kadr old› beg (Ak 2001: 264)

Ayn› manzumenin sonunda Âlî, kelâm ve kemâl sahibi olarak tavsif edilir:

Ulüvv-i kadr ile sensin zamânede flimdi

Zahîr-i ehl-i kelâm u muîn-i ehl-i kemâl (Ak 2001: 126)

Di¤er manzumede Âlî’nin söz gül bahçesinin gülü ve herkesin onu övme
gül bahçesinin bülbülü oldu¤unu; Arap ve Acem’in sözden anlayanlar›n›n
onun temiz yarat›l›fl›na övgüde bulundu¤unu belirtilir. Dünya durdukça
kerem günefli olan Âlî’nin lütuf gölgesini kendisinin bafl›ndan eksiltme-
mesini diler.

Gül-i gülzâr-› sühan Hazret-i Âlî Beg kim
Gülflen-i midhatinün bülbüli olm›fl âlem

Tab´-› pâkine selâsetde iderler tahsîn
Fusahâ-y› Arab u nükte-güzârân-› Acem

Çarh döndükçe o mihr-i keremün ey Rûhî
Z›ll-i lutf› baflumuzdan umaruz olmaya kem 

(Ruhî 1870: 312, Ak 2001: 847)

Âlî’nin Subhatü’l-abdâl risalesinde befl beyitlik Ba¤dat’tan Diyâr-› Rûm’a
Azîmet... bafll›kl› yine bir k›ta bulunmaktad›r. Bu k›t‘an›n tarihi belirtilme-
mekle beraber, Âlî’nin bu k›t‘ay› Ba¤dat’tan Anadolu’ya dönerken ve dün-
ya devletinin fanili¤ini de ihtiva eden bir tarzda yazd›¤› anlafl›l›yor. Bura-
dan anlafl›lan Âlî, Ba¤dat’tan dönüflünde kötümser bir ruh hali içindedir.
Ba¤dâd’dan Diyâr-› Rûm’a Azîmet ve Devlet-i Dünyeviyyenün Fenâs›-
na ‹flâret Z›mn›nda Dinmifldür.

Gel Irâk-› Arab’da tutma makâm

Umma anda sak›n karâr u bekâ (Arslan Aksoyak 1996, 67)

Ancak Âlî, Ba¤dat’tan döndükten sonra orada b›rakt›¤› dostlar›n› unut-
maz. Divan›’nda Rûhî’nin fliirlerine anlam bak›m›ndan benzeyen m›sralar
görülür. Mesela 

Bagdâd’a yolun düflse ger ey bâd-› seher-hîz
Âdâb ile var hizmet-i yârân-› safâya     (Ruhî 1870: 8)
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beytinde “rüzgâr›n dostlara gönderilmesi” Âlî Divan›’nda flöyle geçiyor:
fiehre ugrarsa yolun bir seher ey bâd-› sabâ
Vir haber biz de hemân varmadayuz sag u esen

Sabâ vir müjdemüz âb-› Furât u hâk-i Bagdâd’a
Fuzûlî rûh›n ihyâ eyleyen Îsâ-edâyuz biz (Aksoyak 1999: 794)

Divan’da yer alan 1598 tarihli bir tarih k›tas›nda padiflah›n Âlî’yi önce
fiam ve Cidde’ye beylerbeyi yapmas› ifllenir. Bu manzumenin matla›nda
âlem padiflah›n›n Âlî’ye ihsan›yla fele¤in sonunda flairin istek kutbu üze-
rine döndü¤ü belirtilir. Âlî’nin de beylerbeyi olmaktan duydu¤u memnu-
niyet ifade edilir.

Pâdiflâh-› âlem ihsân eyledi Âlî Beg’e

Âk›bet kutb-› murâd› üzre devr itdi felek (Ak 2001: 264)

Makalemizi Rûhî Divan› neflirlerine geçmifl yayg›n bir yanl›fll›¤a dikkati
çekerek bitiriyoruz. Afla¤›da matla›n› verdi¤imiz manzume hem Âlî, hem
de Rûhî Divan›’nda yer almaktad›r: 

Gel ey nevk-i kalem mâtem ser-encâm›n beyân eyle

Döküp evrâka derdün kara bahtundan figân eyle

(Arslan-Aksoyak 1996: 58; Ruhî 1870: 63; Ak 2001: 168)

Matbu Rûhî Divan›’nda söz konusu manzumenin bitiminde “‹fl bu mersi-
yenin üç beyti noksan olma¤la divan›n nusah-› müteaddidesi tetebbu k›-
l›nm›fl ise de tamam›na dest-res olunamam›flt›r” fleklinde not eklendi¤ini
görüyoruz. Ancak Âlî’nin Divanlar›nda ve Subhatü’l-abdâl risalesinde bu
manzume tam ve Âlî mahlas›yla yer al›yor. Dolay›s›yla bu manzume Rû-
hî’nin de¤il Âlî’nindir. Ayr›ca Rûhî’nin fliirlerinde Kerbelâ mevzuunu s›k
s›k ifllemesi, matbu Rûhî Divan›’n› tertip edenlerin bu manzumeyi divana
almalar› hususunda tereddüt yaratmam›flt›r.

Sonuç olarak flunlar› söyleyebiliriz: Rûhî’nin Âlî’yi takdir etti¤ini ilk ola-
rak haber veren Abdülbaki Gölp›narl›’d›r. Âlî ve Rûhî’nin Divanlar› ile
Künhü’l-ahbâr ve Metâli´ü’n-nezâir’de bu etkinin somut yans›malar› gö-
rülmektedir. Âlî, Divan›’nda Ba¤dat flairlerine oraya gidece¤ini önceden
bildiren ve konusu Kerbelâ olan 12 beyitlik bir gazel kaleme al›r. Kün-
hü’l-ahbâr’daki ifadesine göre de Ba¤dat’a ulaflt›¤›nda otuz kadar flair
kendisine kaside, tarih ve gazel sunar. Metâli´ü’n-nezâir’de Âlî’nin Ker-
bela konulu manzumesine nazire yazan 20 kadar Osmanl› flairin nazirele-
rinin matla beyitleri toplu olarak verilir. Kerbelâ konulu manzumesindeki



samimiyet ve lirizm Ba¤datl› flairleri etkiler ve bu etkiyle içlerinde Rû-
hî’nin bulundu¤u flairlerden Tarzî, Ahdî, Kelâmî, Aklî, Hurremî, Seyyid
Feyzî ve Harîrî olmak üzere dokuz Ba¤datl› flair, Âlî’nin fliirine nazire ka-
leme al›r. Adlar› geçen Ba¤datl› flairlerin 1585’te defterdar olarak Ba¤-
dat’a giden Âlî’yi karfl›layanlar aras›nda bulunmalar› kuvvetle muhtemel-
dir. Bu karfl›lamada hem Âlî hem de Ahdî’nin kiflili¤inin pay› önemli rol
oynar. Âlî, her gitti¤i yerde flairlerle tan›fl›r, arkadafll›klar kurar ve fliir
meclislerine kat›l›r. Tan›flt›¤› flairleri ve fliir meclislerini eserlerine akset-
tirir. Ahdî’nin de Ba¤dat’a gelen memuriyet sahibi mühim flahsiyetlerle il-
gilendi¤ini biliyoruz. Âlî’yi Ba¤dat’ta karfl›layan flairleri de Ahdî bir ara-
ya getirmifl olmal›d›r. Heyette bulunanlardan baz›lar›n›n Ahdî ile yak›n
münasebetleri aç›kça görülüyor. Hurremî Ahdî’nin akrabas›; Tarzî ise ya-
k›n dostudur. 

Âlî ile Rûhî’nin biyografileri ve fliir anlay›fllar›n›n da benzerlikler gör-
mek mümkündür. Her ikisi de çeflitli vesilelerle uzun seyahatler yaparlar
ve pek çok flair ve devlet adam›yla karfl›lafl›rlar. fiiirlerinde elefltiriye
önem verirler. Kerbelâ konusunu fliirlerinde ifllerler. Âlî, 1585’te Ba¤-
dat’a defterdar olarak atand›¤›nda kaleme ald›¤› fliir ve Rûhî’nin o fliire
naziresi de Kerbelâ konuludur. ‹flte böylesine ortak hususlar Âlî’nin Rû-
hî üzerindeki etkisinin temellerini oluflturur ve bu etkinin örnekleri Rûhî
Divan›’nda aç›kça görülür. 1585’te Ba¤dat’a gelen Âlî’yi karfl›layan Rû-
hî, onun fliirine nazire yazmakla kalmaz; Ba¤dat’a defterdar olufluna bir
kaside kaleme al›r. Rûhî, 1585 y›l›ndan sonra da Âlî’nin mans›p ve azil-
lerini yak›ndan izler. Padiflah›n Âlî’yi önce fiam ve ard›ndan Cidde bey-
lerbeyi yapmas› üzerine 1598 tarihli bir tarih k›tas› kaleme al›r. Bu k›ta-
n›n matla›nda, geçmifl y›llardan beri süregelen olumsuzluklar›n sonunda,
beylerbeyilik görevine atanmas›yla flairin istedi¤i görevi elde etti¤ini be-
lirtmesi, Âlî ile Ba¤dat’ta görüflmelerinin üzerinden 13 y›l geçmifl olma-
s›na ra¤men, Rûhî’nin, onun yaflad›¤› hayal k›r›kl›klar›ndan haberdar
olup etkilendi¤ini gösterir. Âlî’nin iki kez beylerbeyi olmas› da Rûhî’yi
sevindirir ve sevincini tarih k›tas›yla dile getirir. Rûhî’nin Divan›’ndaki
bir kasidesinde Âlî’yi “kelâm” ve “kemâl” sahibi olarak nitelemesi onun
hem flairli¤ini hem de kiflili¤ini be¤endi¤ini gösterir. Hatta Âlî’nin Ker-
belâ konulu tercibendinin yanl›fll›kla Rûhî Divan›’na kaydedilmesini her
iki flairin fliirlerindeki muhteva benzerli¤inin etkisi olarak da de¤erlendi-
rilebilir. 
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Influence of Mustafa Âlî of Gallipoli to Rûhî of Ba¤dat

Assoc. Prof. Dr. ‹. Hakk› AKSOYAK*

Abstract: In Divan poetry, to find poets and his friends life gene-
rally is not possible. But, some poets, like, Mustafa Âlî, Ba¤datl›
Rûhî and Nâbî, critisized with his poems social problems in soci-
ety and also they give an information their friends. In this article, it
is evaluated the influences of Mustafa Âlî of Gall›pol› to Rûhî of
Ba¤dat based on Âlî and especially Rûhî’s Divan.

Key Words: Mustafa Âlî of Gallipoli, Rûhî of Ba¤dat, Divan Lite-
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