ABDÜ LVASi ÇELEBi
ABDÜLVASİ-i CEBELİ
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Bedlüzzaman Abdülvasi'
b. Abdilcami' Garcistanl el-Cebel!
(ö.

555 / 1160)

İran lı şair.
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Selçuklu Sultanı Sencer'in saray şairi
olarak tanınır. Afganistan'ın Garcistan
bölgesindeki Cebel'de doğdu . Doğum
tarihi bilinmemektedir. Bir süre Herat'ta oturduktan sonra Gazne'ye giderek Gazneli Behram Şah b. Mes'Od'a intisap etti ve orada dört yıl kaldı. Dayı
zadesi Behram Şah'a yardım için Gazne'ye gelen Selçuklu Sultanı Sencer'in
ilgisini çekti ve onun hizmetine girdi.
Sultan Sencer'in yanı sıra Şehabeddin
ve Ziyaülmülk Galib b. Tiğlib. Mazenderan Hükümdan Muhammed, Kutbüddin
Muhammed ve Atabekler'den Şücaüd
din Ömer'e de methiyeler yazdı. Ölüm
tarihi olarak genellikle 555 ( 1160) yılı
kabul edilmektedir.
Enverf. Muizzr. Mes'Od-i Sa'd, Edfb
Sabir ve Senar gibi büyük kaside ve
mesnevi şairleriyle çağdaş olan AbdOlvasi-i Cebelf. Xll. yüzyılın ilk yarısında
Fars şiirinde meydana gelen üslüp de-

ğişmesinde rol oynayan önemli şairler
den biridir. Şiirlerinde önceki devir şair
lerine göre Arapça kelime ve tabiriere
daha fazla yer vermiş, edebf sanatları
çokça kullanmıştır. Bir saray şairi olarak kasideleri şekil ve muhteva bakı
mından daha önceki örneklerden pek
farklı değildir . Kaynaklarda Arapça şiir
leri de olduğu zikredilen şairin iki mülemmaı dışında Arapça şiirine rastlanmamıştır. Başta İran ve Türkiye kütüphaneleri olmak üzere birçok yerde yazma nüshaları bulunan divanı ilk defa
1862'de Lahor'da basılmış, ayrıca Z. Safa tarafından iki cilt halinde tenkitli
neşri yapılmıştı r (Tah ran 1339- 1341 hş )
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tercüme etmesini istemiş, onun kısa bir
müddet sonra ölümü üzer ine de tercü meyi Abdülvasi Çelebi'ye havale etmiş
tir. Fakat şai r eseri beğenmeyerek bir
peygamber kıssası nazmetmeyi daha
uygun gördüğünden. İbrahim Halflullah ' ın hayat hikayesini anlatan bu mesneviyi kaleme almıştır. Eser kaynaklarda Halilname, İbrahim ü Sara ve Dasitan-ı İbrahim Nebi adlarıyla an ılmış
tır. Halilname adı bilinen nüshalarda
görülmemekle birlikte mesnevi daha
çok bu isimle tanınmiştır.
Eserin sonunda "Mi'racname-i Seyyibaşlığı altında yer alan ve
hem bu sebeple. hem de konu farkın
dan dolayı bazı araştırıcılar tarafından
müstakil bir mesnevi kabul edilen m i'raciyeyi Abdülvasi Çelebi'nin ikinci eseri kabul etmek yanlış olmaz. Nitekim
HalilnarneYi ilk tanıtan Vasfi Mahir bu
durumu belirtmiş. Metin Akar da bunu müstakil bir eser sayarak "müstakil
manzum mi'racnameler" arasında incedü'l-beşer"

lemiştir.

Halilname'nin bilinen üç nüshası
Kahire nüshası olarak tanınan
yazma, bugün Darü ' l-kütübi'l-Mısriyye
adını almış olan Kütüphane-i Hidfviyye'de (Edeb Türkf M. 82) bulunmaktadır.
857'de ( 1453) istinsah edilmiş olan bu
vardır.

ABDÜLVASİ ÇELEBİ
(ö. 817 /1414-15'ten sonra)
Abdülvasi divan ı ndan bi r sayfa
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Halilname adlı tek mesnevisiyle
bilinen şair.
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Abdülvasi Çelebi'nin Halilname

Kaynaklarda adından ve eserinden
bahsedilmeyen şairin hayatı ve şahsiye
ti hakkında hemen hemen hiçbir bilgi
yoktur . İlk defa Vasfi Mahir Kocatürk
Halilname adlı mesnevisini tanıtarak
yakın zamanlara kadar bilinmeyen bu
eseri ve müellifini ilim alemine takdim
etmiştir. Abdülvasi Çelebi'nin şahsiyeti
hakkında eserinin "sebeb-i te'lff" kıs
mından, çok sınırlı da olsa bazı bilgiler
elde edilmektedir. Buna göre Çelebi
Sultan Me h med zamanında ( 1413-142 1)
yaşamış olan müellif, onun vezir lerinden Bayezid Paşa tarafından himaye
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edilmiştir. Kadıoğlu lakabıyla anılması

na bakarak babasının kadı veya ulemadan olduğunu söylemek mümkündür.
Abdülvasi. Halilname'nin "Der Medh
ü Sebeb-i Nazm-ı Kitab" bölümünde
eseri nasıl ve niçin yazdığını açıkla r. Çelebi Sultan Mehmed, şa ir Ahmedf'den
(ö 815 / 141 2-13 ) Farsça Veys ü Rami'n'i

ad lı

(İstanbul Atatürk Kitaplıg ı, Mua llim Cevdet, nr'. K 214)
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