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A BEKTASHI MINSTREL LIVED IN 19TH CENTURY: KASTAMONU MINSTREL KEMÂLÎ
AND HIS UNPUBLISHED POEMS
Sagıp ATLI∗

Öz
Kastamonu, co rafî konumu itibariyle kuzey-do u ile kuzey-batı arasında bir köprü
durumunda bulunmasından dolayı hemen hemen her dönem ilgi oda ı kültür ve ticaret
merkezlerinden birisi olmu tur. Özellikle 19. yüzyılda â ıkların bulu ma noktası hâline gelerek birçok
ozana de i ik zamanlarda ev sahipli i yapmı tır. 19. yüzyılda Kastamonu’nun yeti tirdi i â ıklardan
biri de Â ık Kemâlî’dir. 1821-1892 yılları arasında Kastamonu’da ya ayan Kemâlî, kısa süre medrese
e itimi alarak klâsik iire yakla mı ve hecenin yanında aruzla da iirler yazmı /söylemi tir.
Hayatının ilk dönemlerinde Sâdiyye tarikatına mensup iken daha sonra Bektâ î olan â ık, bu tarikata
ba lı kalmı ve iirlerinde mensubu oldu u tarikatın erkân ve âdabını da i lemi tir. Bu yazıda önce
Â ık Kemâlî’nin hayatı ve edebî ahsiyeti hakkında kısa bir bilgi verilmekte, sonra onun
divançesinden, çe itli cönk ve mecmualardan tespit etti imiz yayımlanmamı iirleri, ekil ve
muhteva özellikleri bakımından incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Â ık Kemâlî, Bektâ î Kültürü, Â ık Edebiyatı, Divançe,
Cönk, Mecmua.
Abstract
As Kastamonu is the bridge between north-east and north-west because of its geographical
position, it has become an important cultural and commercial center approximately in every period.
Especially in 19th century, turning into a center for poet-singers’ meeting, it hosted many different
minstrels. Hence it increased the respect of region people toward minstrels, it led to raise of many
minstrels and made a major contribution to the minstrel tradition both in the region and outside. One
of the minstrels raised in Kastamonu in 19th century is Minstrel Kemâlî. Minstrel Kemâlî living in
Kastamonu between the years 1821 and 1892, was closed to the traditional poetry by taking madrasah
education and he wrote and sang poems in syllabic meter beside aruz. While in his early years he was
the member of Sadiyye dervish order, later he joined Bektashi dervish order, kept to it and dealt with
the rules and principles of this order in his poems. A brief introduction about Minstrel Kemâlî’s life
and his literary personality will be given in this article firstly, and then his unpublished poems that
we have found in his divance, cönk and many other journals will be analyzed in terms of form and
content.
Keywords: Kastamonu, Minstrel Kemâlî, Bektashi Culture, Minstrel Literature, Divance,
Cönk, Journal.

Giri
Her kültür, hızlı bir ekilde de i en zamana ve geli en olaylara ba lı olarak dönem
dönem belirli seviyede de i ime u ramakta ve bunun neticesinde bazı kültürel unsurlar farklı
ekillerde süreklili ini devam ettirirken bazıları da i levini kaybetmektedir. Kültürler
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arasındaki bu etkile im sürecine yol açan olayların ba ında ise sosyal, siyasî, co rafî, teknolojik,
dinî geli meler gelmekte ve bunlar da de i im ve dönü ümü sürekli devam ettirmektedir.
Bu yazıda, temeli yüzyıllar öncesine dayanan â ıklık gelene i üzerinde durduktan
sonra bu gelene in bir temsilcisi olan Â ık Kemâlî’nin hayatı ve edebî ahsiyeti hakkında bilgi
verilecektir. Daha sonra, “www.yazmalar.gov.tr” adresinde; 06 mil yz A 7660, 06 mil yz A 3863,
06 mil yz FB 423, 06 mil yz cönk 299, 06 mil yz cönk 293, 06 mil yz cönk 269, 06 mil yz cönk 119,
06 mil yz cönk 105, 06 mil yz cönk 92, 06 mil yz cönk 43 numaralarıyla kayıtlı bulunan divançe,
çe itli cönk ve mecmualarda yer alan ve daha evvel de yayınlanmadı ını tespit etti imiz
Kemâlî’nin 12 iirinin ekil özellikleri ve muhteva özellikleri üzerinde durulduktan sonra iirler
ne redilecektir.
Bütün Türk boy ve topluluklarında görülen ve “ aman”, “akın”, “bah ı”, “cırav”,
“ e en”, “oyun”, “ozan” gibi farklı adlarla anılan sihir, büyü, hekimlik, saz airli i gibi
mesleklerle de u ra an; köken olarak kamlık gelene ine dayanan â ıklık gelene i, yüzyıllar
içerisinde geçirdi i de i meler neticesinde, özellikle Türklerin slâmiyet’i kabul etmesiyle
birlikte, Â ık Edebiyatı olarak anılmaya ba lanmı tır (O uz, 2006: 138).
Kopuz ve buna benzer çalgılar e li inde iirlerini icra eden bu gelene e ba lı sanatçılar,
Türklerin slâmiyet’i kabul etmesinden sonra da bu sanatlarını yeni biçimleriyle daha güçlü bir
ekilde icra etmeye devam etmi lerdir. Önceki dönemlerde sihirbazlık, hekimlik, saz airli i
gibi vasıfları olan bu ki iler, yava yava belirli bir meslek üzerinde yo unla arak sadece o
alanda uzmanla maya ba lamı lardır. airlik mesle i üzerinde yo unla anlar “â ık, kul, abdal,
akın” vb. adlar almı ve çe itli müzik aletleriyle iirlerini icra etmeye devam etmi lerdir. Bu
gelenek, 13. yüzyıldan itibaren geli meye ba layarak 16. yüzyılın ba larında Anadolu sahasında
güçlü bir edebiyatın do masına vesile olmu ve Â ık Edebiyatı olarak adlandırılan bu edebiyat
ubesi, yüzyıllar içerisinde yeti tirdi i güçlü temsilcileri ve bunların ortaya koydu u büyük bir
bölümü yazıya aktarılamadan kaybolanların yanında, günümüze kadar ula an binlerce eser
vücuda getirmi tir (Köprülü, 2004: 23-63; Yakıcı, 2003: 165; O uz, 2006: 138).
Yüzyıllar içerisinde çe itli co rafî, siyasî ve kültürel etkilere ba lı olarak de i ik
dönemlerde farklı ekiller alarak meydana gelen bu gelenek, her dönem aynı hızda bir geli me
gösterememi ; daha çok 17 ve özellikle 19. yüzyılda en verimli dönemini ya amı tır.
Â ık edebiyatının 19. yüzyılda zirveye ula masında, gerek cönk tertip etme gelene inin
yaygınla masının gerekse tertip edilen cönklerin yok olmadan günümüze ula masının yanında,
sözlü gelenekte bu yüzyıl â ıkları ile ilgili bilgilerin de taze olması ve bu dönem â ıklarının hem
devlet hem halk hem de aydın kesim tarafından desteklenmesi (O uz, 2006: 161) gibi etkenler
etkili olmu ve bu yüzyılın â ıklık gelene i bakımından son derece güçlü olmasını sa lamı tır.
Bu yüzyılda, â ık edebiyatının geli mesinde önemli bir etkiye sahip olan kültür
merkezlerinden birisi Kastamonu’dur. Bulundu u co rafî konum itibariyle kuzey-do u ile
kuzey-batı arasında bir köprü durumunda oldu u için dönemin â ıklarının bulu ma
merkezlerinden birisi olan Kastamonu, Dertlî ve Erzurumlu Emrah gibi 19. yüzyılın ve â ıklık
gelene inin önemli temsilcilerine ev sahipli i yaparak â ıklık gelene i içerisindeki yerini daha
da güçlü hâle getirmi tir. Belirli bir süre Kastamonu’da kalan Erzurumlu Emrah ve Dertlî,
burada kendilerine ba lı bir â ık kolu olu turarak (Sakao lu, 1986: 31-34) kendi geleneklerine
göre â ıklar (Â ık Fevzî, Â ık hsan Ozano lu, Â ık Yorgansız Hakkı Çavu , Â ık Meydânî,
Â ık Celâlî, vb.) yeti tirmi ya da yeti tirilmesine vesile olarak Kastamonu’da â ıklık
gelene inin önemli ölçüde geli mesine ve daha güçlü bir ekilde sürmesine hizmet etmi lerdir.
19. yüzyılda Erzurumlu Emrah’ın tesiri görülen Kastamonulu â ıkların ba ında Â ık
Kemâlî gelmektedir (Abdülkadiro lu, 1997: 26-30). Asıl adı “Mustafa” olan Â ık Kemâlî1, 18211Â ık Kemâlî hakkında bilgi veren kaynaklar unlardır: Talat Mümtaz Yaman (1935), Kastamonulu Â ık Kemâlî Hayatı ve
Eserleri, Kastamonu: Vilayet Matbaası; Neslihan Yücel (1993), Kastamonu’da Â ıklık Gelene i ve Kastamonu’da Yeti en
Â ıklar, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Fikret Türkmen (2005),
“Yüzyıl Anadolu Halk iiri ve Kastamonulu Â ık Kemâlî”, kinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Gazi
Üniversitesi leti im Fakültesi Basımevi, s. 149-154; Müjgan Cunbur (1968), Ba akların Sesi Saz airlerinin Hayatı ve
Eserleri, Ankara: Poyraz Reklam Yayınları; M. Halit Bayrı (1956), Halk iiri XIX. Yüzyıl, Varlık Yayınları; Ahmet Talat
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1892 yıllarında Kastamonu’da ya amı tır. Â ık, adının “Mustafa” ve mahlasının “Â ık Kemâlî”
oldu unu bir iirinin son kıtasında u ekilde ifade etmi tir:
“Mahlasım Â ık Kemâlî Mustafâ’dır adımız
Kıblemiz bir nokta ile dâsitân oldı icâdımız
Hacı Bektâ -ı Velî’dir pîrimiz üstâdımız
Kâmile hizmet idüp iz‘ânı bilmi lerdeniz”2
Â ık Kemâlî, ilk e itimine dört ya ında iken dört ay süren bir mektebe giderek
ba lamı daha sonra medrese e itimine devam etmi tir. E itim hayatını sürdüremeyince
babasının mesle i olan bakırcılı ı ö renen Kemâlî, 17-18 ya larında bu i i bırakıp daha önce
katıldı ı â ıklar meclislerinden çok etkilenmesinden dolayı bir usta â ı ın yanında çırak olarak
saz çalmaya ba lamı tır. Görüldü ü gibi Kemâlî, usta-çırak gelene i içinde yeti mi ; ustasının
da Emrah oldu u ifade edilen ve daha sonraları bölgede tanınan halk airlerinden birisi
durumuna gelen bir â ıktır. Mahlasını ustası Emrah’tan alan Kemâlî (Yaman, 1935: 7-9), ustalık
derecesine eri tikten sonra çırak da yeti tirmeye ba lamı tır. Onun yeti tirmi oldu u
â ıklardan en bilinenleri ba ta o lu Â ık Hasan olmak üzere, ilk ustası Sinoplu Yesârî Baba
kabul edilmekle birlikte, Â ık Fevzî’dir (Yücel, 1993: 81; Yakıcı, 2003: 167).
19. yüzyılda Türkiye sahasında yeti en â ıklar, “medreseli â ıklar” ve “medrese
birikiminin dı ında kalan â ıklar” (O uz, 2006: 162) olarak sınıflandırılmaktadır. Küçük ya ta
aldı ı e itim çok kısa süreli oldu u için, Â ık Kemâlî de bu sınıflandırmanın ikinci
kategorisinde yer almaktadır. Bu dönemin di er bir özelli i “klasik iir ekolünün etkisiyle
sazsız ve icrâsız bir â ık tarzının yaygınla mı ” (O uz, 2006: 162) olmasına ra men, bu
genellemenin dı ına çıkan Kemâlî, on iki telli olan ve “çö ür” adı verilen bir saz çalarak
iirlerini hem â ık meclislerinde hem de belirli toplantılarda bir kitle önünde icrâ etmi tir.
Â ık Kemâlî, ya adı ı süre boyunca Ankara, Konya, zmir, stanbul, Samsun gibi birçok
yere giderek oralarda devrin önde gelen â ıklarından olan Ispartalı Saydî, Zileli Kürd Ceyhunî,
Gedâyî, Çankırılı Nurî, Kayserili Rü tü, Â ık Meydânî, Emrah (Yaman, 1935: 9) gibi â ıklarla
birlikte saz çalmı ; böylece kendi adını ve sanatını hem kendi meslekta ları olan â ıklara hem
de sanatını icra etti i yerdeki insanlara duyurarak daha fazla ün kazanmı tır.
Yaptı ı yolculukları onun sanatının geli mesini ve kendisinin tanınarak öhret
kazanmasını sa ladı ı gibi, mensubu oldu u tarikatı de i tirmesinde de etkili olmu tur.
Kemâlî, ilk ba larda dedesi ve babasının da ba lanarak mensubu oldu u Sadiyye tarikatına
ba lıyken daha sonra yaptı ı Kır ehir ziyaretinin ardından Bektâ îli i benimsemi ve ölünceye
kadar da bu tarikata ba lı kalmı tır (Yaman, 1935: 10). Bektâ îli e nasıl intisap etti ini ve
ba lılı ını iirlerinde u ekilde ifade etmektedir:
SEMÂÎ3
(mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün)
“Bana yâr oldu cânım yüz çevirdim yârdan gayrı
Hemân ayrılmasın yârim benim a yârdan gayrı
ki âlemde ol îr-i Hudâ pü t [ü]4 penâhımdır
Onay (1930-1933), Çankırı airleri, Çankırı; R. Ahmet Sevengil (1964), Yüzyıllar Boyunca Halk airleri (Radyo Konu maları),
stanbul; Ali Yakıcı (2003), “Türk Â ıklık Gelene i çinde Kastamonu’nun Yeri ve Önemi”, Millî Folklor, S. 60, s. 165-169;
M. Kayahan Özgül (2000), Arayı lar Devri Türk iiri Antolojisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 442, 568; hsan
Ozano lu (1940), Â ık Edebiyatı, Kastamonu: enkıral Matbaası; M. Fuad Köprülü (2004), Saz airleri I-V, Ankara: Akça
Yayınları, s. 571; Taradı ımız u kaynaklarda Â ık Kemâlî’nin ismi zikredilmemi tir: Abülbaki Gölpınarlı (2004), Türk
Tasavvuf iiri Antolojisi, stanbul: nkılâp Yayınları; Abülbaki Gölpınarlı, Alevî-Bektâ î Nefesleri, stanbul: nkılâp
Yayınları; smail Özmen (1998), Alevî-Bektâ î iirleri Antolojisi, C.1-5. Ankara: Kültür Bakanlı ı Yayınları; Cahit Öztelli
(1985), Bektâ î Gülleri, stanbul: Özgür Yayınları; Pertev Naili Boratav-Halil Vedat Fıratlı (1943), zahlı Halk iiri
Antolojisi, Ankara: Maarif Matbaası.
2 “06 mil yz Cönk 92” numaralı yazmanın 87. vara ında bulunmaktadır.
3 “06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 22A. vara ında bulunmaktadır.
4
iirlerde vezin ve anlam gere i eksik oldu unu dü ünerek yapmı oldu umuz eklemeler “[ ]” i areti ile
gösterilecektir.
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Gözüm gönlüm dolupdur Hayder-i Kerrârdan gayrı
Ne denli var ise sâlik sülûk etsin sadâkatle
Yol olmaz â ıka ol Cafer-i Tayyârdan gayrı
Geçermi Hızr-ve zulmâtı bulsa âb-ı hayvânı
çen hayyü’l-ebeddir sâki-i ebrârdan gayrı
Elim gayrı ele ermez Kemâlî gayrı el tutmaz
El aldı Hacı Bektâ -ı Velî hünkârdan gayrı”
GAZEL5
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
“Cânımız cânândır bir yârdır ikrârımız
Kimse âgâh olmadı esrârdır ikrârımız
Gayrı bir güftârı biz dillerde takrîr etmeyiz
Nat-i pâk-i Ahmed-i Muhtârdır ikrârımız
Dü-cihânın pâdi âhıdır o sâhib-Zülfikâr
îr-i Yezdân Hayder-i Kerrârdır ikrârımız
Etmiyor gayrı mezâhibden tekellüm subh âm
Ol mâm-ı Cafer-i Tayyârdır ikrârımız
Dönmeyiz ikrârdan aslâ Kemâlî a k ile
Hacı Bektâ -ı Velî hünkârdır ikrârımız”
KO MA6
(6+5=11’li Hece Vezni)
“Azîmet eyleyip mülk-i ademden
Geldim bu âleme bî-çâre dü düm
Taallüm edip her esmâyı Âdemden
Meâlin fehm edip esrâra dü düm
Erenler bezmine aldılar beni
Kü âd oldu anda gönül revzeni
Geçince boynuma a kın reseni
Meydân-ı erkânda ikrâra dü düm
Kurbân oldum o meydâna girince
Hayyü’l-ebed buldum ikrâr verince
Kemâlî gû uma telkîn erince
Hacı Bektâ Velî hünkâra dü düm”
Â ık Kemâlî, kendi dü üncelerini dile getirirken iirlerinde tasavvufî terimlere çokça
yer vermi tir. Allah’a olan sevgisini anlatan, Hz. Muhammed ba ta olmak üzere peygamberleri
ve tasavvuf büyüklerini öven iirleri vardır. Hz. Ali, on iki imam ve Hacı Bektâ -ı Velî gibi
Bektâ î tarikatını telmih eden isim ve kavramları sık sık kullanarak Bektâ îli e olan ba lılı ını,
yukarıdaki iirlerden de anla ıldı ı gibi açık bir ekilde ortaya koymu tur. Fakat bütün
iirlerinin muhtevasını sadece dinî-tasavvufî duygu ve dü ünceler olu turmamakta; lâhî a kın

5
6

“06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 22B. vara ında bulunmaktadır.
“06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 22A. vara ında bulunmaktadır.
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yanında be erî a k, sevgili ve tabiat güzellikleri gibi farklı konularda da
yazdı ı/söyledi i mevcut manzumelerinden anla ılmaktadır.

iirler

Â ık Kemâlî, iirlerinde hem aruz hem de hece veznini kullanarak her iki tarzda da iir
söyleyebildi ini/yazabildi ini göstermi tir. Aruz ölçüsüyle söylemi /yazmı oldu u iirlerini
klasik edebiyatın etkisiyle â ıklar tarafından benimsenen ve sadece â ık edebiyatına mahsus
olan divân, kalenderî, selis, semâî, satranç, vezn-i aher gibi nazım ekilleriyle yazmasının
yanında, heceyle yazdı ı/söyledi i iirlerinde ko ma ve arkı gibi nazım ekillerini daha sık
kullanmı tır.
Tarih dü ürme hünerine de vâkıf olan Kemâlî, bu bilgisini kendisinin çıra ı olan Â ık
Fevzî’ye de aktarmı tır (Yaman, 1935: 14). Dü tü ü tarihlerden divançesinde yer alan ikisi
a a ıda verilmi tir. Tarihlerden ilkini “ smai”l adında bir ki inin ölümüne, ikincini de iirin
genelinden anla ıldı ı üzere Nâmî Efendi’nin bir makama geli i üzerine dü ürülmü tür.
“Cevher-i târih Kemâlî söylemekden bir duâ
âd u handân kıla ol Hak rûhunu smâilin”7 (1280/1863-64)
“Cevher gibi târih oku vasfında Kemâlî
Bulmu eref-i a k ile bu Nâmî Efendi”8 (1284/1867-68)
Klasik iirin etkisinde kalan ve medrese e itimi alarak â ıklık gelene i içerisinde yeti en
halk airleri arasında divân olu turma gelene i 19. yüzyılda yaygınlık kazanmı tır. Bu
dönemde divan tertip eden â ıklar arasında Erzurumlu Emrah, Silleli Sururî, Konyalı em’î,
Yozgatlı Fennî, Yozgatlı Zarî ve Bayburtlu Zihnî (O uz, 2006: 164) ba ta gelmektedir. Az da olsa
medrese e itimi alan ve aruz ölçüsüyle de iirleri olan Kemâlî’nin, elimizde bulunan
divançesinden ba ka, kendi el yazısıyla yazdı ı bir divânının bulundu unu o lunun verdi i
bilgilerden ö renmekteyiz. Fakat Kemâlî bu divânını, katıldı ı bir mey ve muhabbet meclisinde
unutmu tur (Yaman, 1935: 6). O günden sonra da bu eserin akıbeti bilinmemektedir.
Kemâlî, kendi döneminde ya amı olan Emrah ve Dertlî’den etkilenmesinin yanında
medrese e itimi ve klasik iirin etkisiyle kendinden önceki asırlarda ya amı olan Fuzûlî,
Nedim, Nesîmî gibi divan airleriyle de yakından ilgilenmi ; hatta divan airlerinin bazı
iirlerine nazireler de yazmı tır (Yaman, 1935: 13). Nedim’in;
“Mest-i nâzım kim büyütdü böyle bî-pervâ seni
Kim yeti dirdi bu gûne servden bâlâ seni” (Macit, 1997: 355) matlaıyla ba layan
gazeline nazire olarak u iiri yazmı tır:
GAZEL9
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
“Sevdi gönlüm a k ile ey kâmet-i bâlâ seni
Pîrehensiz sarsam ben bir gece tenhâ seni
Nâle vü feryâda ba lar sabr u ârâmı gider
Görse bülbüller e er bir kez gülü rânâ seni
Dâmenin tut pâyına dü geçme dil ol yârdan
Dehr içinde âleme eylerse de rüsvâ seni
Zâhidâ metrûk ol gel sen bu kîl ü kâlden
Menzil-i maksûda irgürmez kuru dâvâ seni
Dehr-i dûnun cevr ü kahrından ikâyet eyleme
“06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 19A. vara ında bulunmaktadır.
“06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 21A. vara ında bulunmaktadır.
9 “06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 16A. vara ında bulunmaktadır.
7
8
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âd eder bir gün Kemâlî Hazret-i Mevlâ seni”
Kemâlî, divan airlerinin iirlerine nazireler yazmasının yanında, kendinden önceki
devirlerde ve kendisiyle aynı dönemde ya amı olan â ıkların iirlerine de nazireler yazmı tır.
18. yüzyılda ya amı Hasbî (O uz, 2006: 161)’nin iki, 19. yüzyılda ya amı ve kendisi gibi
Bekta î olan Yesârî10’nin bir iirine nazire yazmı tır. Kemâlî, Yesârî’nin;
“Âh efendim nice yüz sürmez gubâr-ı makdeme
Mübtelâ-yı a k olan â ık o çe m-i bâdeme” 11 beyitiyle ba layan iirine nazire olarak u
iiri yazmı tır:
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
“Hasretinle ey güzel gark oldu çe mim pür neme
Dil seni ister hemen dünyâ neme ukbâ neme
Ey sofu bakmaz mı â ıklar cemâli dilbere
Ahsen-i sûret demi lerdir ezelden âdeme
Lâlini pûs etmeye vardım yana dım kûyuna
Ol zamân dilber meni tutdu tuza ı perçeme
Ey vefâsız nâzeninim dil veren â ık sana
Derd-i hicrânınla rüsvâ oldu gitdi âleme
Sakla esrârın Kemâlî meclis-i nâdânide
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu demdir dem deme”12
Kemâlî, Hasbî mahlaslı 18. yüzyılda ya amı olan bir â ı ın;
“Hasretiyle her i im zâr etdi gitdi ayrılık
Dilde endûh u gamım var etdi gitdi ayrılık” 13 beyitiyle ba layan iirine nazire olarak u
iiri kaleme almı tır:
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
“Âh efendim cânıma kâr etdi gitdi ayrılık
Bu cihânı ba ıma dar etdi gitdi ayrılık
Yârsız yârânsız bu gurbet elde neyleyim
Mihnet ü derdi bana yâr etdi gitdi ayrılık
Künc-i gamda âte -i hasretdeyim pervâne-ve
Yana yana ba rımı nâr etdi gitdi ayrılık
Ayrılıkdan a lamakdan subhadek hâbım mı var
Gözlerim kan içre bîdâr etdi gitdi ayrılık
Lutf kıl yâ Rabbenâ bu dâm-ı gurbetden beni
Tut elim kurtar ki nâçâr etdi gitdi ayrılık
Var selam ile Kemâlîden o yâre ey sabâ
Böyle bu hâle giriftâr etdi gitdi ayrılık”14
10 Yesârî hakkında geni bilgi için bkz: http://ozanlar.biz/yesari.html (eri im tarihi 10.07.2012); Fahri Maden (2012),
“Bayumlu Yesârî Baba ve Sinop’ta Bekta îlik”, Alevilik Ara tırmaları Dergisi, Yıl. 2, S. 3, s. 185-201; Ali Ertan (1941), Yesârî
Baba, Sinop.
11 “06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 9B. vara ında bulunmaktadır.
12 “06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 9B. vara ında bulunmaktadır.
13 “06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 15B. vara ında bulunmaktadır.
14 “06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 15A. vara ında bulunmaktadır.
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Kemâlî, aynı airin:
“Koydı hasretle beni tâze fidânım gitdi ya
Kırdı nahl-i verd-i gönlüm gülsitânım gitdi ya”15 beyitiyle ba layan bir ba ka iirine de
u iiri tanzir etmi tir:
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
“Olmadı hemdem benimle nevcivânım gitdi yâ
Pendimi gû etmedi ka ı kemânım gitdi yâ
Olmadı hemdem benimle nevcivânım gitdi yâ
Pendimi gû etmedi kâ ı kemânım gitdi yâ
Ben odaya gelmi im gitmez odasından deyü
Bendesin tenhâ koyup rûh-ı revânım gitdi yâ
Gitdi gelmez gitdi gelmez nerde kaldı ol perî
Gözlerim yollarda kaldı hep gümânım gitdi yâ
Gitmese â ıkların dildârı a yâr yanına
Söz tutar mı neyleyim tûtî lisânım gitdi yâ
Bekledim hasbî Kemâlî dilberin kâ ânesin
Gelmeyince bu tenimden çıkdı cânım gitdi yâ”16
Kemâlî hakkındaki bu bilgilerin ardından, â ı a ait iirlerin ekil ve muhteva özellikleri
incelendikten sonra iirlerin metinleri verilecektir.
1.

ekil Özellikleri

ncelememize esas aldı ımız on iki manzumenin onu aruz, ikisi de hece vezniyle; dördü
dörtlük, sekizi de beyit nazım birimiyle yazılmı tır. 2 ve 3 numaralı iirler 11’li hece vezniyle ve
6+5 duraklı olarak ko ma nazım ekliyle kaleme alınmı tır. 1, 5, 6 ve 7 numaralı iirler aruzun
“fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbıyla divan tarzında; 4 numaralı iir aruzun “mef‘ûlü
fâ‘ilâtü mefâ‘ilü fâ‘ilün”; 8, 10 ve 11 numaralı iirler aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün
mefâ‘îlün” kalıbıyla semâî tarzında; 9 numaralı iir “müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün
müstef‘ilün” satranç ve 12 numaralı iir de aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbıyla ve
murabba nazım ekliyle yazılmı tır. Bu iirlerin tamamında airin mahlası bulunup 1 numaralı
iirde “Destûr Gazel”, 8 ve 10 numaralı iirlerde “Semâî” ve 12 numaralı iirde de “Gazel”
ba lı ı yer almaktadır.
2. Muhteva Özellikleri
Bu ba lık altında Kemâlî’nin elimizdeki on iki iirinin muhtevası üzerinde durularak
söz konusu manzumelerinde genel olarak hangi mevzuları i ledi i kısaca belirtilecektir.
Kemâlî, ilk iirinde ba lı oldu u tarikatın pîrine seslenmektedir. Pîrine, kendisini
lütfundan mahrum bırakmaması ve kusurlarının mazur görülmesi hususunda niyazda
bulunarak günahkâr bir kul oldu unu belirtip tövbe etti ini ifade etmektedir.
kinci manzumede, be erî a ktan bahsederek sevgiliye seslenmekte ve
kavu amamanın vermi oldu u sıkıntı ve üzüntüyü bir sitem eklinde dile getirmektedir.

ona

Yine be erî a kın anlatıldı ı üçüncü iirde Kemâlî, tatlı dudaklı ve yasemin boylu bir
güzele gönlünü kaptırdı ını ve sevgilinin attı ı sevda oklarının kendi sinesinde açtı ı

15
16

“06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 16A. vara ında bulunmaktadır.
“06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 16A. vara ında bulunmaktadır.
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yaralardan bahsetmektedir. Ancak air bunlardan ikâyetçi olmayıp aksine sevgilinin cevr ü
cefâsına rıza gösterdi ini belirtmektedir.
Dördüncü iirde air yine be erî a ktan bahsetmekte ve sevgilisine olan a kının ne
kadar büyük oldu unu dile getirmekte; ma ukunu gören güne in bile onun güzelli i kar ısında
titreyece ini söylemektedir.
Sevgilisine olan büyük a kını ifade etti i be inci manzumede air, ma ukuyla arasında
geçen konu maları dile getirmektedir. A k derdiyle yüre inin da landı ını belirten Kemâlî,
sevgilisiyle vuslata ermeden ya ayamayaca ını farklı ifadelerle dile getirmektedir.
Tasavvufî a kın anlatıldı ı altıncı iirde air, vücudunu a k potasında eritti ini
söylemekte ve a k vesilesiyle fenafillâha kavu ma arzusunu ifade etmektedir.
A kın bilinmezli inden bahsedilen yedinci manzumede, sevdaya dü en insanların
ba ına ne zaman ne gelece inin bilinemeyece i anlatılmakta ve her eyin Hakk’ın takdiri
oldu una dikkat çekilerek ecelin ansızın gelece i vurgulanmaktadır.
Tamamen sevgilinin güzellik unsurlarından bahsedilen sekizinci
güzellik unsurları ayrı ayrı söz konusu edilmi tir.

iirde, sevilenin

Dokuzuncu iirde ise Kemâlî, a ka dü mekten kaynaklanan dertlerinden bahsetmekte
ve â ıklı ın utanılacak bir meziyet olmadı ını belirterek hekimlerin bu derde çare
bulamayaca ını söylemektedir.
Yine sevgilinin güzelli inden bahsedilen onuncu iirde, onun bütün fiziki vasıfları
çiçekle ilgili unsurlara benzetilerek her uzvunun ne kadar kusursuz oldu u vurgulanmaktadır.
Sevgiliden ayrı dü menin güçlü ünden bahsedilen on birinci iirde, â ı ın
gözya larının sel olup aktı ı ifade edilmekte ve sevgilinin yüzünü görüp a layan airin hiç de
utanılacak bir ey yapmadı ı belirtilmektedir.
Kendi inancından bahsetti i son iirinde Kemâlî, Ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadını
ta ıdı ını, kıblesinin Kâbe ve tarikat pîrinin de Hacı Bekta -ı Velî oldu unu söyleyerek
mensubu bulundu u tarikatı da bu iirinde açık bir ekilde ifade etmektedir.
Divançe, cönk ve mecmualarda bulunan bu iirlerin Â ık Kemâlî’ye ait oldu u kanaati
u gerekçelere dayanmaktadır: Öncelikle millî kütüphanede “06 mil yz A 7660” numarasıyla
kayıtlı olan divançenin Kemâlî’ye ait iirlerden meydana gelmesi ve daha önce, 1935 yılında
Talat Mümtaz Yaman tarafından yayınlanan manzumeleriyle bunların örtü üyor olması bu
eserin ona ait müstakil bir yazma eser oldu unu ortaya koymaktadır. Aynı kütüphanede “06
mil yz cönk 105” numaralı yazmanın 1872, “06 mil yz cönk 269” numaralı yazmanın 1858 ve “06
mil yz FB 423” numaralı yazmanın 1904’deki istinsah tarihleri Kemâlî’nin ya adı ı döneme denk
gelmektedir. Bu üç yazmayla birlikte di er tüm yazmaların içerisinde 19. yüzyılda ya amı ve
aynı zamanda Kemâlî’nin hocası Erzurumlu Emrah ve onun en çok etkilendi i â ıklardan birisi
olan Dertlî’nin yanında o dönemde ya amı Â ık Ali gibi â ıkların iirlerinin de bulunması bu
yazmaların 19. yüzyıla ait oldu unu göstermektedir. 12 numaralı iirin son dörtlü ünde
mahlasının “Kemâlî” adının “Mustafa” oldu unu belirtmesi de o iirin Â ık Kemâlî’ye ait
oldu unun ayrı bir delilidir.
Tespit edebildi imiz kadarıyla “Kemâlî” mahlasını kullanan üç ozan bulunmaktadır.
Birincisi 1821-1892 yılları arasında ya ayan Kastamonulu Â ık Kemâlî, ikincisi 1861-1926
seneleri arasında ya ayan Ulukı lalı Â ık Kemâlî Baba (Tan, 2011: 9) ve üçüncüsü de 1928-2012
do umlu Samsunlu Kemâlî Bülbül (Halıcı, 1992: 77)’dür. Samsunlu Kemâlî Bülbül, iirlerinde
“Kemâlî” mahlasını çok az kullanmı olmasına ra men Kastamonulu Â ık Kemâlî ile
ya adıkları zaman farklılı ından dolayı bu iirlerin Kemâli Bülbül’e ait olması muhtemel
de ildir. Ulukı lalı Â ık Kemâlî hakkında Nail Tan’ın vermi oldu u bilgilerden hareketle adı
geçen â ık, otuz be ya ında ba layıp altı sene süren medrese e itiminin ardından pîr elinden
bade içerek iir söylemeye ba lamı ve bu da 1902 gibi bir tarihe denk dü mektedir. Adı geçen
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â ı ın hızlı yazma kabiliyeti olmadı ı için ilk zamanlarında iirlerini yakınlarına ve özellikle
Mızmız ükrü adında bir âhısa yazdırmı tır. Fakat bu ki iler â ı ın kendilerine verdi i yazma
ücretini az buldukları için ellerindeki iir defterlerinin büyük kısmını yakmı lardır. Geriye
kalan iirlerinin de ya adı ı sel felaketinde yok olması sonucu â ıklı ının son dönemlerinde
yazdırdı ı manzumeleri günümüze ula mı tır. Ulukı lalı Â ık Kemâlî’nin daha sonraki yıllarda
söyledi i 92 iirini ise Ra it Arıkan bir deftere kaydetmi tir. Ali Kılınçsoy, smail Tarhan, smail
Özmel ve Ra it Arıkan’ın Ulukı lalı Â ık Kemâlî üzerine yaptıkları çalı malarda yer alan iirleri
toplayarak 83 tanesini Nail Tan yayımlamı tır. Kitabına almadı ı iirlerin de tekrar eden
mısralarını çalı masının sonunda vermi tir (Tan, 2011: 12). Ayrıca Ulukı lalı Â ık Kemâlî sayı
bakımından az olan aruzla söyledi i iirlerinde sadece “divân” ve “semâî” tarzını kullanırken
Kastamonulu Â ık Kemâlî ise iirlerini heceden çok aruzla ve aruzun “divan, semâî, selis,
kalenderi, satranç” tarzında da kaleme almı tır. Bu kalıpların haricinde ise daha farklı aruz
ölçüleriyle de manzumeleri bulunmaktadır. Bütün bu gerekçelerden hareketle ne retti imiz
iirlerin Kastamonulu Â ık Kemâlî’ye ait oldu u kanaatindeyiz.
1
DESTÛR GAZEL17
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
Ehl-i u âkın nazargâhı olan ey zât-ı nûr
Âsumân-ı matla-ı ikbâlin eyle nûr-ı hûr
Makdem-i ar ı mü îrânında cümle bahr [u] berr
Vech-i pâkinden tulû-ı âfitâb eyler zuhûr
Tekye-i kesretde tevbe bekleriz her rûz u eb
Nat-i pâk-i zâtın andıkca dirüz hamden ekûr
Ha re dek ser-halka cemiyyetde evsâfın ola
Ehl-i a kın dillerinde sad hezârân bî-kusûr
Ramazan-ı mefâhirin mâhında saz çalmakçün
Bende-i dervî -i dil-rî ânına himmet buyur
Ser-fürûlar eyleyüp a k niyâz eyler sana
Bâb-ı lütfundan Kemâlî kemterin gel itme dûr
2
KO MA18
(6+5= 11’li Hece Vezni)
Nazlı dilber senin hüsnün bâ ına
Ben giremedim girenden a k olsun
Sarılıp ba koyup sînen a ına
Yüz sürmedim sürenlere a k olsun
Naz ile ördü ün zülfün telini
evk ile kuçdı ın ince belini
Gül en-i hüsnünde gonca gülünü19
Ben dermedim derenlere a k olsun
Geldi firkat gitdi vuslat zamânı
“06 mil yz A 7660” numaralı divânçenin 7. vara ında bulunmaktadır.
“06 mil yz cönk 43” numaralı yazmanın 65. vara ında bulunmaktadır.
19 Metnin aslında “gülleri” eklinde yazılmı tır. Fakat vezin ve kafiye gere i “gülünü” eklinde okunması ve yazılması
gerekmektedir.
17
18
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imden gerü kesdi sevdâ Kemâlî
A k ile Kemâlî ince miyânı
Ben sarmadım saranlara a k olsun
320
(6+5= 11’li Hece Vezni)
Sevmi im bir cânân Yûsuf-ı Kenân
Bu gönlüm â ıkân oldu o yâra
Râhında hezârân ehl-i irfân
Eyledi cân kurbân a k-ı nigâra
Ol lebleri irin kaddi yasemin
Yürüdükce zemîn titre ür hemîn
Atdı sevdâ okun eyledi pür-çîn
Sînemde nâzenine ol ka ı kara
Sana ayyâr-ı meftûn oldukca her gün
Olmaz mıyım efzûn Kemâlî mecnûn
Sanma gönlüm zebûn-ı a kınla meskûn
Sevdi im bil memnûn oldu um yâre
421
(mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘ilü fâ‘ilün)
Nergis aceb mi müjgen-i yârdan umar meyîl
Küstâh olur meseldir ezelden gözü alîl
Basmaz kadem o nahl-i dil râm kenârına
Ey dîde e kini ger idersen Furât Nîl
Ditrer güne felekde seni görse ey mehim
Bakar yüzüne sûfî-i huffâ olur hacîl
Dünlerde ay zülfünü elden komaz begim
Âmâ asâsız olsa henüz bulamaz sebîl
Havz-ı lebinden içmesi dünyâda hod muhâl
Huld-i berin içinde olur ayn-ı zencebîl
Nâsih safâ-ı günü say eyle bilmege
gerekse sana delîl
Zer virse ehl-i visâl Kemâlî revân virir

522
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
Bir güzele gönül verdim gine geri alamam
Ben hâlimi arz edemem inanacak bulamam
Dü manımız g lip oldu her zamanda varamam
Ol güzele mail oldum sermeden ben geçmezem
“06 mil yz cönk 293” numaralı yazmanın 21. vara ında bulunmaktadır.
“06 mil yz A 3863” numaralı yazmanın 24. sayfasında yer almaktadır.
22 “06 mil yz cönk 105” numaralı yazmanın 6 ve 7. vara ında bulunmaktadır.
20
21
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Yâr hamamdan çıkar idi beni gördü söyledi
Ben seni böyle bilmezdim deyü fig n eyledi
Nâr-ı hasret derd-i firkat yüre imi da ladı
Gül yana ın yana ıma sürmeden ben geçmezem
Ne belâyı gönül verdi im sabra tâkat kılmadı
Ben sana çün haber saldım bir cevâbın gelmedi
Ben seni sâdık bilirdim sözümüz bir olmadı
Aç kolunu sar boynuma sermeden ben geçmezem
Ol Kemâlî dedi bana sen beni sevmez misin
Bir gice yanına gelsem sînene sarmaz mısın
Senin için mecnûn oldum sen beni bilmez misin
Bal duda ın duda ıma sürmeden ben geçmezem
623
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
Buldu mah rûyunla cânâ leyl-i hicrânım sabâh
Çün Furât- s akıbdır ayn-ı giryânım sabâh
Merkez-i hatında yanmı tob-ı müjgânın senin
hrâb etmek dilermi akl-ı virânım sabâh
Fülk-i dil dery -yı gamda kim garîk olmakdadır
Cû edip dünyâyı alsa Nûh-ı tûfânım sabâh
Püte-i a kda eritdim bak vücûdum mülkünü
Hırka-i zilletde ya mâ eylerem cânım sabâh
Zerre denlü terk olunmaz rûy-ı arzda ins ü cân
Ey Kemâlî a k edince nefha-i âhım sabâh
724
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
Yansa eme yanma a pervâne ansızdan gelir
Zülf-i yâre bend olan dîvâne ansızdan gelir
öyle bir mest olmu um ki bilmez oldum kendimi
Sâki-i gül-çehreden peymâne ansızdan gelir
Gül en-i hüsnünde yârin feth olursa goncalar
Andelîbler cem olup efgâna ansızdan gelir
Kimseden bir kimseye zulmet gelir mi ey gönül
Râh-ı Hakdan külli ey insâna ansızdan gelir
Aç gözün hâl-i hayatında Kemâlî a k ile
Vakt geldikde ecel bu câna ansızdan gelir
8
23
24

“06 mil yz cönk 299” numaralı yazmanın 30. vara ında bulunmaktadır.
“06 mil yz FB 423” numaralı yazmanın 70. vara ında bulunmaktadır.
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SEMÂÎ25
(mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün)
Güzel gılmân cevâhir kân güzel cânân güzelsin sen
Güzel civân güzel mûyân güzel sultân güzelsin sen
Güzel nârın güzel yüzün gün yüzlü güzel yüzün
Güzel rû ân güzel gerdân güzel nûrân güzelsin sen
Güzel boylu güzel huylu güzel ba lı güzel dilli
Güzel beyân güzel rindân güzel sühan güzelsin sen
Güzel ka lı güzel di li güzel ba lı güzel saçlı
Güzel reyhân güzel fettân güzel zî ân güzelsin sen
Güzel ismin güzel cismin Kemâlîm dedim güzel
Güzel irfân güzel insân güzel yârân güzelsin sen
926
(müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün)
Onulmadı yâreler ne aceb derdim var benim
Mecnûn olmu görenler ne aceb derdim var benim
Â ık olan âr etmez derdi olan zâr etmez
Hekimler bîmâr etmez ne aceb derdim var benim
Eller yanmaz zârımdan geçdim külli vârımdan
Ayrı dü düm yârimden ne aceb derdim var benim
Deryânın ucu ça ladı hasret yüre im da ladı
Hâlim görenler a ladı ne aceb derdim var benim
Der Kemâlî co dum gine yandım tutu dum gine
Ummâna dü düm gine ne aceb derdim var benim
10
SEMÂÎ27
(mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün)
Açılmasa yâr yana ında karanfil lâle gül sünbül
Benin rengi duda ında karanfil lâle gül sünbül
Hur it eyler senin günden döne rengi cemâlinde
Bahar eyyâmı ça ında karanfil lâle gül sünbül
Senin ruhsârına nisbet midir bilmem nedir cânâ
Kızarmı hüsnü ba ında karanfil lâle gül sünbül
Zihî esrâr-ı hikmet dest-i kudretden zuhûr etmi
Me er zülf ü yana ında karanfil lâle gül sünbül
Kemâlî gülsitân içre görüp yâri kıble etmi
Hezârân sol u sa ında karanfil lâle gül sünbül
“06 mil yz cönk 119” numaralı yazmanın 43. vara ında bulunmaktadır.
“06 mil yz cönk 269” numaralı yazmanın 53 ve 54. vara ında bulunmaktadır.
27 “06 mil yz cönk 293” numaralı yazmanın 22. vara ında bulunmaktadır.
25
26

- 18 -

1128
(mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün)
O melâhın firâkı e kimi seylâba döndürdü
Dirîgâ bu gönül fülkü bütün girdâba döndürdü
Görünce tâk-ı ebrûnı imâm mescidde ey dilber
Sana ayıtdı teveccüh ankasın mihrâba döndürdü
Dökersem tan mıdır e kim o gül ruhsâr hecrinden
Zaîf etdi beni gam i e-i gülâba döndürdü
Nihâl-i saht kaddim cevr ile bükdü kemân-âsâ
Vücûdum reng-i berg ol ka ı yâ kullâba döndürdü
O tıfl-ı nev-resi sayd etmeye sahn-ı temâ âda
Kemâlî îd-gehde cismini dolâba döndürdü
12
GAZEL29
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
Hamdülillah sûre-i rahmânı bilmi lerdeniz
Sabr hükmün gitdi gider Sübhânı bilmi lerdeniz
Dört kitabı gökden indirdi güni Ahmed’e
Dînim slâm Muhammed’i Kur’an’ı bilmi lerdeniz
Kâbe [vü] Beytu’l-makdis kıblemiz oldu ni ân
Hem dahı peygamberimiz Muhammed âhir zamân
Dînim slâm mezhebim mam-ı Âzamdır ayân
Dilden ikrâr edip îmânı bilmi lerdeniz
Hazret-i Âdem Sâfiyu’llâh benim zürriyyetim
Rûz-ı mah erde efâatkânı Ahmed milletim
Ehl-i sünnet ve’l-cemâat itikâdında mezhebim
Çâr anâsırdan olan insânı bilmi lerdeniz
Mahlasım Â ık Kemâlî Mustafâ’dır adımız
Kıblemiz bir noktayla dâsıtân oldı icâdımız
Hacı Bektâ -ı Velî’dir pîrimiz üstâdımız
Kâmile hizmet idüp izânı bilmi lerdeniz
Sonuç
1821-1892 yılları arasında, yani Â ık Edebiyatı’nın zirvede oldu u bir dönem olan 19.
yüzyılda ya ayan Â ık Kemâlî’nin tertip etti i divanının günümüze ula mamı olması onun
iirlerinin ve airli inin daha iyi de erlendirilmesine engel olmu tur. Talat Mümtaz Yaman
(1935) tarafından ne redilen yazmasının büyük ihtimalle farklı bir nüshası olan elimizdeki
divançeden, çe itli cönk ve mecmualardan tespit etti imiz 10’u aruz ve 2’si hece vezniyle
yazılmı toplam 12 iiriyle birlikte Â ık Kemâlî’nin bilinen iirleri 94’e çıkmı tır. Kemâlî, bu
iirlerinde Allah’a, Hz. Muhammed’e ve Hz. Ali’ye olan sevgisine de inerek tasavvufî a kı ve
ba lı oldu u tarikatın erkân ve adabını yo un olarak i lemi tir. airin ilâhî a kın yanında be erî
28
29
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a kı, sevgiliyi ve onun â ı a çektirdi i cevr ü cefâyı, dünyanın gelip geçicili i gibi konuları
i leyen manzumeleri de vardır.
Bu iirlerden hareketle Kemâlî’nin küçük kusurlara ra men hem aruzu hem de hece
veznini kullandı ı, bunların farklı tür ve ekilleriyle iirler yazdı ı/söyledi i ve â ıklık
gelene ine hâkim olmasından dolayı ya adı ı dönemde Kastamonu’nun önde gelen
â ıklarından birisi oldu u anla ılmaktadır. Bu ekilde genel kütüphanelerde ve özel
kitaplıklarda bulunan cönk ve mecmuaların incelenmesiyle hem Â ık Edebiyatı’nın karanlık
noktalarının aydınlatılması hem de kültürel zenginli imizin gün yüzüne çıkarılması sa lanmı
olacaktır.
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