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şairin IV. Mehmed'in 1663 ve 1683 yıl
larındaki Avusturya seferlerine katıldığı 
belirtilmekteyse de (Öztelli, TFA, X/ ı 99, 
s. 3992-3993) onun bu seferlere katılma
dığını, seferlerin başarıyla sonuçlanma
sı yolundaki temennilerini dile getirmek 
için bu manzumelerini İstanbul'da yaz
dığını kabul etmek gerçeğe daha yakın 
görünmektedir. Gevherf'nin bir ara Ru
meli serhadlerinde de bulunduğu ve Eğ
ri Kalesi alay beyi olan büyük babası Ah
med Ağa'ya şehadetinden dolayı Eğri'
de bir mersiye yazdığı, İbrahim Nalmüd
din'in Hadikatü'ş-şüheda (telifi: ıı57/ 
ı 7 44) adlı eserinde kayıtlı dır. Gevheri'
nin gezgin saz şairi olmadığı, ancak za
man zaman resmi görevleri sebebiyle İs
tanbul dışına çıktığı şiirlerinden anlaşıl
maktadır. 

M. Puad Köprülü, şairin hayatının son 
yıllarına doğru yazdığı tahmin edilen bir 
koşmasında geçen. "Bin yüz yirmi yedi 
üstüne tarih" mısraından hareketle bu 
tarihten (17 ı 5) kısa bir süre sonra öldü
ğünü belirtmektedir (Türk Sazşairleri, s. 
ı 93) . Aynı manzumeye başka bir cönkte 
rastlayan Hikmet Dizdaroğlu ise man
zumenin son dörtlüğünde yer alan. "Se
ne bin yüz elli yazıldı tarih" mısraına da
yanarak şairin bu tarihten (ı 737) sonra 
öldüğünü kabul etmenin daha uygun 
olacağını söylemektedir (Fikirler, sy. 262-
263, s. ıı-ı2). Bu tarihler Gevheri'nin 
-XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde doğduğu 
kabul edilirse- yüz yıl veya daha fazla 
bir süre yaşadığını göstermekte, bunun 
kabul edilmesi ise pek mümkün görün
memektedir. Ancak bu farklı görüşler
den hareketle şairin XVII. yüzyılın ilk ya
rısının sonlarında doğduğu ve III. Ahmed 
devrinden (ı 703- ı 730) kısa bir süre son
ra öldüğü kabul edilebilir. 

XVII. yüzyıl Türk saz şiirinin büyük ge
lişmeler gösterdiği bir dönemdir. Olduk
ça güçlü saz şairlerinin yetiştiği bu yüz
yılda Gevheri'den başka Karacaoğlan ve 
Aşık Ömer gibi şöhretleri günümüzde de 
devam eden isimler bulunmaktadır. Gev
heri'nin şiirleri , XVII. yüzyılın ikinci yarı
sından XX. yüzyılın başlarına kadar Ana
dolu, Rumeli ve Azerbaycan'da sevile
rek okunmuş, çeşitli mecmua ve cönk
lerde yer almıştır. Şiirlerini yazarken di
ğer saz şairleri gibi gelenekten faydala
nan Gevheri vezin, kafiye ve şekil gibi 
dış unsurlardan ustaca faydalanmış, gör
düğü eğitimin de etkisiyle şiirlerinde yazı 
diline oldukça yaklaşan; çağdaşı saz şair
lerine göre ağır sayılabilecek bir Türkçe 
kullanmıştır. Koşma ve semailerinde o 
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dönemdeki halk Türkçe'sinin zenginlik 
ve incelikleri görülürken aruzla yazdığı 
divan, kalender!, gazel ve müstezadlar
da dilinin aynı derecede zengin olduğu 
söylenemez. Onun şiirlerinde görülen ter
kipler. yaşadığı dönemdeki diğer halk 
şairlerinde olduğu gibi divan edebiyatı
nın etkisinde kalmasından ileri gelmek
tedir. Bu etki şairin sık sık kullandığı teş

bih ve mecazlarda da kendini gösterir. 
Ancak divan edebiyatı nazım şekilleriyle 
yazmış olan diğer halk şairleri gibi Gev
heri'nin şair kişiliğini de daha çok aşık 
tarzı şiirlerinde aramak gerekir. 

Gevheri'nin şiirlerinde süratli, kont
rolsüz ve kolay yazmaktan ileri geldiği 
tahmin edilen kusurlara sık rastlanmak
tadır. Kafiyelerin zayıf oluşu, durak ha
taları ve ölçünün tam teşkil edilerneyişi 
bu hataların başlıcalarıdır. Bunların bir 
kısmının müstensihlerden kaynaklandı
ğı kabul edilse bile çoğunun şaire ait 
olduğu muhakkaktır. Hece vezniyle yaz
dığı şiirler, çağdaşı olan Karacaoğlan ve 
Aşık Ömer'in şiirleriyle karşılaştırıldığın
da bu durum daha açık bir şekilde gö
rülür. Aynı konuları tekrar edişi de Gev
heri'nin bir diğer zayıf yönü olup bu hu
sus divan şairlerinin halk şiirini hafife 
alarak tenkit etmelerine zemin hazırla
mıştır (Köprülü, Türk Sazşairleri, s. ı 94-
1 95). Bununla birlikte Gevheri kendisin
den sonra yetişen pek çok şairi etkile
miş ve bunlar tarafından üstat kabul 
edilmiştir. 

Bir iki şiiri dışında sosyal konulara pek 
yer vermeyen Gevheri'nin şiirlerindeki 

en önemli tema aşktır. Bu ana tema için
de sevgili, rakip, ayrılık, kader ve çile 
önemli bir yer tutar. Şair. iksir kadar 
önemli saydığı aşkın peşinde daima ebe
di güzelliği aramıştır. Birçok şiirinde ma
kamları bilerek kullanan şairin beste
lenmiş şiirleri klasik Türk mOsikisi ve 
halk mOsikisi repertuvarı içinde yer al
maktadır. Bunlar arasında Alaeddin Ya
vaşça tarafından şarkı formunda ve ma
hur makamında bestelenen, "Ela gözlü 
nazlı dilber" mısraı ile başlayan koşma
sı ile yine aynı formda Ahmet Çağan'ın 
rast makamında bestelediği, "Ey benim 
nazlı cananım" mısraı ile başlayan bir 
diğer koşması zikredilebilir. 

Gevheri'nin şiirleri üzerinde başta M. 
Fuad Köprülü olmak üzere Sadettin Nüz
het Ergun ve Mehmed Halid Bayrı gibi 
birçok derleyici çalışmış ve pek çok şi
iri ortaya çıkarılmıştır. Hasan Eren, bir 
cönkte Gevheri'nin 300 kadar şiirinin 

bulunduğunu söylemektedir ( TDI., IX/ 

97, s. 7). Gevheri hakkında en kapsamlı 
çalışmayı Şükrü Elçin Gevheri Divam
İnceleme-Metin - Dizin- Bibliyografya 
adlı eseriyle yapmıştır (Ankara ı984). Bu
rada şairin hayatı ve sanatı hakkında 

geniş bilgi verilmiş, daha önce yapılan 
çalışmalar da göz önünde bulundurula
rak birçok yazma mecmua ve cönk kar
şılaştırılarak onun hece ve aruz vezniyle 
yazdığı 979 şiiri yayımlanmıştır. Gevheri 
üzerindeki en son çalışmayı ise Burhan 
Kaçar hazırladığı doktora teziyle gerçek
leştirmiştir (bk. bibl.) . 
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~ NuRETTiN ALBAYRAK 

GEYHATUHAN 
( w 6>. .;b;..} ) 

(ö. 694/1295) 

İlhanlı hükümdan 
(1291-1295). 

_j 

Abaka Han'ın oğlu olup çocukluk ve 
gençlik yılları hakkında fazla bilgi yok
tur. Şehzadeliği ve hükümdarlığı sıra

sında onun aşırı içki ve eğlence düşkü
nü olduğu bilinmektedir. Argun Han'ın 
uzun süren hastalığı esnasında veliahdı 
belirlenmemişti. Ölümü üzerine topla-



nan kurultay oğlu Gazan'ı değil kardeşi 
Geyhatu'yu tercih etti. Geyhatu şehza
deliğinde Anadolu'daki Moğol idaresi
nin başında bulunuyordu. Argun Han, 
Geyhatu'dan önce bu görevi yürüten ve 
adaletiyle tanınan Samagar Noyan'ı bu 
görevden alarak yerine kardeşi Geyha
tu'yu getirmişti. 

Argun Han'ın ölüm haberini Antalya'
da bulunduğu sırada öğrenen Geyhatu, 
Konya yoluyla Azerbaycan'a dönerken 
Ahlat yakınlarında hükümdarlığını ilan 
etti (23 Receb 690/22 Temmuz 1291). Gey
hatu, Şiktur Noyan'ı naib tayin ederek 
yanında kayınbabası Ak Boğa ve diğer 
noyanlar olduğu halde Türkmenler'! te'
dib maksadıyla Anadolu'ya geri döndü. 
Başta Karamanoğulları olmak üzere Or
ta ve Batı Anadolu ile uç bölgelerinde 
kontrolü ele geçiren Türkmen beyleri 
Anadolu'daki İlhanlı varlığı için tehlike 
teşkil ediyorlardı. Geyhatu bu sefer es
nasında yaptığı yağma ve kıyımlarla et
rafa dehşet saçtı. Larende acımasızca 
yağma edildi, Denizli ve Menteşe top
rakları da aynı şekilde yağmalandı. De
nizli uzun süren bir kuşatmadan sonra 
23 Aralık 1291 'de ele geçirildi. İlhanlı 
ordusu pek çok esirle Konya'ya döndü 
(Şubat 1292) Geyhatu'yu Konya'yı yağ

malamaktan Ahi Ahmed Şah'ın vazge
çirdiği söylenmektedir. Bu sırada Kas
tamonu ve yöresine hakim olan Çobano
ğulları'ndan Muzafferüddin Yavlak Ars
lan, İlhanlılar'a karşı başlattığı mücade
lede Anadolu Selçuklu şehzadelerinden 
Rükneddin Kılıcarslan'ı da yanına almış
tı. Fakat İlhanlılar'a karşı ortak hareket 
edemeyen Türkmenler'in başarısı kısmi 
olmaktan öteye gidememiştir. Geyhatu, 
kumandanlarından Hıtaylı Taştimur'u 

Anadolu'da bırakarak Azerbaycan'a dön
dü ve Aladağ'da törenle tahta çıktı , şe

refine büyük ziyafetler tertip edildi (29 
Mayıs 1292). 

Geyhatu devrinde de İlhanlı - Memlük 
mücadelesi devam etti. Geyhatu, Mem
lük Sultanı ei-Melikü'I-Eşref Halil b. Ka
lavun'a bir mektup göndererek Halep 
şehrinin kendisine verilmesini, aksi hal
de Suriye üzerine bir sefer düzenleye
ceğini bildirdi. Buna karşılık el-Melikü'I
Eşref de ondan Bağdat'ı istedi. Taraflar 
savaş hazırlıklarına başlamışken el-Me
likü'l-Eşref'in 1293'te ölümü üzerine bu 
savaş gerçekleşmedi. 

Dirayetsiz ve müsrif bir hükümdar olan 
Geyhatu döneminde bilhassa Anadolu 
halkı büyük sıkıntılar çekmiştir. Kendi
si zalim karakterli olmamasına rağmen 

israf sebebiyle ihtiyaç duyulan parayı te
min için İlhanlı memurları halka zulmet
mişlerdir. Argun Han döneminde Mısır 
Memlük devletiyle yapılan savaş ve ül
kede salgın hale gelen bir hayvan has
talığı (yut) yüzünden devletin mali du
rumu iyice bozulmuştu. Mali sıkıntılara 
çare arayan veziri Sadr-ı Cihan-ı Zenca
ni (Sadreddin Ahmed b. Abdürrezzak ei-Ha
lidi), Çin'den gelen izzeddin Muhammed 
b. Muzaffer b. Amid'in orada olduğu gi
bi kağıt para basımıyla ilgili tavsiyesi
ni Geyhatu'ya arzederek onu ikna etti. 
Bunun üzerine Geyhatu, Çin elçisi Pulad
çingsang'ı çağırıp onunla da görüştük
ten sonra Çince "çav" (ts'au) denilen ka
ğıt paranın basılmasını ve bu maksatla 
çavhanelerin kurulmasını emretti. Baş
langıçta "çav-ı mübarek" denilen bu pa
ra 693'te (1294) Tebriz'de basıldı. Piya
sadaki altın ve gümüş paralar çavlarla 
değiştirilmek üzere toplattırıldı. Ancak 
bu uygulama iç ve dış ticaretin durma
sına, halkın ve tüccarların itirazlarına se
bep oldu. Ticari hayattaki olumsuz etki
leri yüzünden son zamanlarda "çav-ı na
mübarek" adı verilen bu kağıt paradan 
birkaç ay sonra vazgeçildi. 

Bu kararsız tutumu yanında Geyhatu 
hanedan üyelerine karşı da son derece 
haksız davranışlarda bulunmuştur. Ye
ğeni ve Horasan Valisi Gazan'ın kendisi
ni ziyaret etmesine izin vermediği gibi 
şehzade Baydu'ya da haksız yere haka
ret etmiştir. Hükümdarın bu uygulama
larından faydalanan şehzade Baydu, si
vil ve askeri erkanın desteğini aldıktan 
sonra Tebriz üzerine yürüdü ve Heme
dan civarında yapılan savaşta Emir Tu
ğaçar'ın kendi tarafına geçmesi üzerine 
Geyhatu yenilerek Mugan'a kaçtı (3 Ce
maziyelevvel 694 / 21 Mart 1295), fakat 
yakalanarak 6 Cemaziyelewel 694 (24 
Mart 1295) tarihinde idam edildi. İlhan
lı tahtına geçen Baydu da kendisinden 
beklenen! veremediğinden aynı yıl için
de, Horasan valisi olan şehzade Gazan 
veziri Nevruz'un da yardımıyla Baydu'yu 
yenerek İlhanlı tahtına geçti. 

Geyhatu tecrübeli devlet adamlarının 
kendisinden uzaklaşmasına sebep ol
muştu. Baydu'nun yanında Tuğaçar, Kon
cukbal, Gazan 'ın yanında Nevruz gibi 
devlet adamları bulunduğu halde onun 
yanında halkın nefretini kazanmış olan 
Sadr-ı Cihan gibi idareciler vardı. 

Geyhatu Budist olmasına rağmen ağa
beyi Argun'un aksine müslümanlara karşı 
müsamahakar. davrandı; bilhassa alim ve 
şeyhlere karşı saygılı ve cömertti. Bunda 
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müslüman olan karısının da etkili olduğu 
bilinmektedir. imar faaliyetleri arasında 
özellikle Tebriz ve Karabağ'da yaptırmış 
olduğu saraylar zikredilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ebü' ı - Ferec, Tarih, ıı, 497; Reşidüddin, Ca· 
mi'u 't·tevaril] (nşr. K. )ahn). Prague 1940, s. 
18, 115-122; Aksarayi, Müsameretü 'l·al]bar, 
s. 239 ; Vassiif, Tarif], Bombay 1853, s. 162-
166; Makrizi. Kitabü's-Süluk (Ziyade), 1/3, s. 
786; Tarih-i Al-l Selçuk (nşr. F. Nafiz Uzluk), 
Ankara 1952, s. 78-82, 90; Browne, LHP, lll, 
37-39; Düvel·i İslamlyye, s. 303-305; Zeki Ve
lidi Togan. Umumi Türk Tarihine Giriş, İstan· 
bul 1946, s. 218·219 ; Spuler. İran Moğollan, 
s. 99-103; a.mlf., "Gay~iitü", E/2 (İng.). ll, 982; 
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türki· 
ye Tarihi, İstanbul 1971, s. 614·616 ; Cl. Ca
hen, Osmanlılar'dan Önce Anadolu'da Türk· 
ler (tre. Yıldız Moran). İstanbul 1979, s. 288, 
290-292, 316, 326, 328 ; Abdüsselam Abdüla
ziz Fehmi, Tii.ril]u'd·devleti'l-Mogüliyye {i iran, 
Kahire 1981, s. 182- 186; Abbas İkbal, Tarif]u 
iran (tre. Muhammed Alaeddin Mansür). Kahi· 
re 1410/1990, s. 454-455; K. Jahn, "İran'da 
Kağıt Para" (tre. Mehmet Altay Köymen). TTK 
Belleten, VI 123 · 24 (1942). s. 270 · 305; Faruk 
Sümer. "Anadolu' da Moğollar", Selçuklu Araş
tırmalan Dergisi, 1, Ankara 1969, s. 62-64 ; Tah
sin Yazıcı, "Çav", DİA, Vlll, 235. 

L 

liJ ABDULKADİR YuvALI 

GEYİKLİ BABA 

Rum abdalları zümresine 
ve Vefaiyye tarikatına mensup 

bir Türkmen şeyhi. 
_j 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu yansı

tan dönemin menkıbevi tarihinin önde 
gelen simalarından ve bu tarihin kahra
manlarından gazi- derviş tipinin en iyi 
temsilcilerinden biridir. Geyikli Baba, bu 
tipin en az kendisi kadar önemli, hatta 
Bektaşiliğin kuruluşunda oynadığı rol 
bakımından belki daha mühim olan çağ
daşı Abdal Musa ile birlikte Osmanlı 
kaynaklarında en fazla iz bırakmış şah
siyet! olduğu gibi, Türkiye 'nin dini- içti
mai tarihinin erken döneminin de en dik
kat çekici simalarından biridir. Bu tari
hin mühim bir meselesini teşkil eden Ka
lenderiyye-Vefailik-Babailik-Rum abdal
ları- Bektaşilik bağlantısını şahsında en 
iyi temsil eden Geyikli Baba hakkındaki 
kaynakları başlıca üç gruba ayırıp ona 
göre değerlendirmek gerekir. Bunların 
ilki Nefehatü '1- üns Tercümesi, anonim 
Tevari'h- i Al-i Osman, Aşıkpaşazade 
Tarihi ve Neşri'nin Cihannüma'sından 
ibaret olup XV. yüzyıla aittir. İkinci grup
takiler XVI. yüzyılda kaleme alınan eş
Şe~a,il~u·n-nu'maniyye, Nişancı Meh-
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