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Hafız Post'un tertip ettiği, içinde kendi besteleri de yer alan Hti.fız Post Mecmuası'ndan iki sayfa 
(TSMK, Revan KöşkU, nr. 1724, vr. 24b, 34• ) 

mecmuaları bulunmaktadır (geniş bilgi 
için bk. Özcan, tür. yer.). Bunlar arasında, 
dini mOsikinin hemen her formundaki 
güftelerin kaydedildiği, Müstakimzade 
Mecmuası adıyla tanınan bir yazma ile 
(Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 3397) 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
kayıtlı (TY. nr. 4116) ve büyük kısmı şu
ğu! güftelerinden meydana gelen mec
mua, ihtiva ettikleri güfte sayısı bakı

mından en zengin ve önemli olanlarıdır. 
Din dışı güfte mecmuaları içinde ise He
kimbaşı Abdülaziz Efendi Mecmuası 
ile (İ ü Ktp., TY. nr. 3866) aynı yerde ka
yıtlı diğer bazı eserler (TY, nr. 3466. 5641, 
5657, 9896), Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde kendisi tertip ettiği için 
Hafız Post Mecmuası adıyla kayıtlı el 
yazması (Revan Köşkü, nr. 1724) ve aynı 
kütüphanede 1722 nurnarada kayıtlı mec
mualar, klasik güfte mecmualarına ör
nek teşkil edecek değerli eserlerdir. 

Matbu güfte mecmualarına örnek ola
rak, XIX. yüzyılın ünlü mOsikişinasların
dan Müezzinbaşı Mehmed Haşim Bey 
tarafından kaleme alınan ve asıl adı Mı1-
sikf Mecmuası olmakla birlikte Haşim 
Bey Mecmuası diye tanınan eserle (İs
tanbul 1269, 1280) meşhur mutasawıf 
ve mOsikişinas Ahmet Avni Konuk'un 
Hanende adlı eseri (İstanbul 1317) zik
redilebilir. Zamanının en önemli ve kla
sikleşmiş gütte derlemeleri arasında yer 
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alan bu iki eser daha sonra yapılan an
toloji çalışmalarına kaynak teşkil etmiş
tir. Bunların bir özelliği de muhtevanın 
sadece gütte metinlerinden ibaret ol
mayıp giriş bölümlerinde ayrıca makam 
ve usul bilgilerine de yer verilmesidir. 
Daha sonraki yıllarda , bilhassa Üdf Şam
h Selim tarafından neşredilen Camiu'l
elhan ile (İstanbul. ts.) Hasan Tahsin ta
rafından derlenen Gülzar-ı Mı1sikf (İs
tanbul 1322, 1323) adlı eserlerle güfte 
neşri çalışmaları devam etmiştir. 

Cumhuriyet döneminde daha çok ma
kam tasnifli gütte derlemeleri (antoloji
ler) dikkati çekmektedir. Bu derlemeler 
içinde dini alanda hazırlanmış en önem
li eser, Sadettin Nüzhet Ergun tarafın
dan yayımlanan Türk Musikisi Antolo
jisi'dir (1-11 , istanbul 1942-1943) Burada 
gütteler, yüzyıllar içerisinde tesbit edi
len bestekarlara ait müstakil başlıklar 
altında sıralanmıştır. Daha sonra neşre
dilen, din dışı sahadaki güttelerin derlen
diği belli başlı eserler de şunlardır: Se
çilmiş Şarkı Gütteleri (1-11, istanbul 1948-
1949, Türk Masikisi Dergisi tarafından ya
yımlanmıştır); Şerif içli, Şarkı Gütteleri 
(I-lll, istanbul 1949-1950) ; Ahmet Şevket 
Teze!, Klasik Türk Müziği Antolojisi 
(Şarkı Formu) (İstanbul 1975) ; Etem Ru
hi Üngör, Türk Musikisi Güfteler An
tolojisi (I-ll , istanbul 1981) Nuri Özcan, 
XVIII. yüzyıl dini mOsiki güttelerinin me-

tinleri üzerinde edisyon kritik çalışma
sı yaparak geniş bir eser hazırlamıştır 
(bk bibl) . 
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GÜFTl 

(ö. 1088/ 1677) 

Divan şairi 

L 
ve şuara tezkiresi yazarı. 
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Edirne'de doğdu. Asıl adı Ali olan şai

rin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
. Tahsilini Edirne'de yaptıktan sonra 40 
akçe ile müderris olmuş, aziedilmesinin 
ardından kadılığa geçmiştir. Divanında

ki "Selanik Seyahatnamesi"nden anla
şıldığına göre bir ara kadılıkla Selanik'
te bulunduktan başka uzun müddet yi
ne kadılıklarla Rumeli ·de dolaşmıştır. 

Selanik'te şair Talib ile tanışan Güftf, 
şair Vahid ve Neşatf ile de dostluk kur
muştur. ilmiye ricali içinde haklarında 
en fazla kaside yazdığı kişiler olan Şey
hülislam Karaçelebizade Abdülaziz'den 
ve özellikle Şeyhülislam Bahar Mehmed 
Efendi'den himaye gördüğü anlaşılmak
tadır. Nitekim Bahaf Efendi şeyhülislam 
olunca Güftf de Bağdat kadısı olmuştur. 
Ayrıca tezkiresinde Abdülaziz ve Bahar 
efendilerden övgü ile bahsetmesi de bu
nu göstermektedir. Bazı saray mensup
ları ve devlet ileri gelenleriyle ilgili man
zumeleri bulunmakla beraber onların 

himayesini elde edip etmediği belli de
ğildir. 

Şiirlerinden ve tezkiresinde söyledik
lerinden anlaşıldığına göre Güttf'nin ha
yatı mihnet ve yoksulluk içinde geçmiş
tir. Kıymeti takdir edilmemiş, hayatta 
beklediklerine kavuşamamıştır. Güttf, 
içinde bulunduğu zamandan ve değer 
bilmez çevreden hemen her eserinde şi
kayet eder. Özellikle Gamname adlı mes
nevisinde, şiir ve ilimle faziletin takdir 
bulmayıp aksine liyakatsizlerin rağbet 
gördüğünden acı acı yakınırken tezkire
sinin çeşitli yerlerinde yaşadığı ülkede 
şiirden anlayanlar bulunmadığı için ona 
değer verilmediğini ifade etmektedir. 



Güfti 
divanının 

ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp ., 

Hamidiye, 

nr. ll 13) 

Hayatta sürekli mahrumiyet içinde ya
şaması Güftl'de bedbahtlık duygusu 
uyand ırmış, onun bu psikolojisi istihza
ya, zaman zaman da hicve yönelmesine 
sebep olmuştur. GüftT. tezkiresinde ken
disini telaşçı, zayıflıktan kadldi çıkmış, 
tiryaki bir züğürt olarak tasvir eder. 

Mürettep bir divanı olan Güftl daha 
çok gazel ve rubalde başarı göstermiş
tir. Kuwetli bir nazım dili ortaya koyan 
şair manzumelerinde kederli bir ruh ha
li aksettirir. Ruballerinde zevkçe Azmi
zade Mustafa Haleti'ye yaklaşan GüftT, 
tahmis ve nazlrelerinde de sanatkarane 
bir kabiliyet göstermiştir. 

Eserleri. 1. Divan. içindeki şiir sayısı 
yazma nüshalarına göre değişen divan
da toplam sekiz mesnevi, bir na't, yet
miş altı kaside, yirmi sekiz kıta, üç ter
kibibend, yedi tahmls, bir müseddes. bir 
muhammes, 269 gazel, on iki tarih, iki 
müfred, 113 rubal yer almaktadır. Ba
zıları külliyat halinde bulunan divan nüs
haları arasında Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'ndeki yazma (Bağdat Köşkü, 
nr. 162) müellif hattı olarak kabul edil
mektedir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi'nde 
(Agah Sırrı Levend, nr. ı 23- ı 25). Süleyma
niye (Hamidiye, nr. 1113). Nuruosmaniye 
(nr. 49591 33) ve istanbul Üniversitesi 
(TY, nr. 1861, 462 / l l ) kütüphanelerinde 
nüshaları bulunmaktadır ( TYDK, ll. 442-

443: Karatay, ll, 157) 2. Teşrifôtü'ş - şua

rô. Manzum olarak kaleme alınmış "he
zel -hiciv" vadisinde bir şairler tezkiresi
dir. Güftl bu eserinde kendisi de dahil 
çağdaşı olan şairleri ele alarak hicveder. 

Bu arada devrinden ve talihinden şika
yetlerini de tekrarlar. Tezkirede nüsha
dan nüshaya değişen şair sayısı toplam 
106'yı bulmaktadır. Bunların bir kısmı 
sadece bu eserde yer almaktadır. Bilinen 
dört nüshası Millet (Ali EmTrT, Manzum, 
nr. 1324) ve istanbul Üniversitesi (TY. 
1533, 9619, 462 / ll ı kütüphanelerinde
dir. 3. Zafernôme. Varadin fethi münase
betiyle yazdığı 646 beyitlik bir manzume 
olup başında otuz dört beyitlik bir na't 
vardır. Zafername 'nin iki yazma sı, diva
nın Agah Sırrı Levend nüshası ile Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nüshasının 
sonunda (Bağdat Köşkü, nr. 162, vr. 9Qb 

l07b) bulunmaktadır. Güftl üzerinde dok
tora çalışması yapan Kaşif Yılmaz bu üç 
eserin tenkitli metnini hazırlamıştır (bk. 
bibl) 4. Gamnôme. Varadin kadısı iken 
yazdığı ve 21 Ramazan 1062'de (26 Ağus
tos 1652) tamamladığı 2000 beyitlik bir 
mesnevi olup devriyle ilgili bir şikayet
namedir. İlk defa Sursalı Mehmed Ta
hir Edirne'de Selimiye Kütüphanesi'nde 
bir nüshasının mevcut olduğunu haber 
vermişse de eser bu kütüphanede bu
lunamamıştır. Gamnôme'nin diğer bir 
nüshası M. Fuad Köprülü'nün bildird i ği

ne göre kendi kitaplığındaki "Güftl Kül
l iyatı" içinde yer almaktadır. s. Hilye-i 
Güfti. Nüshası tesbit edilemeyen ve ba
zı kaynaklarda Düvôzdeh İmam adıyla 

Güfti'nin Teşr1{iltü'ş-şuaril adlı tezkiresinin ilk sayfası 
(Millet Ktp., Ali Emlri, Manzum, nr. 1324) 
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da zikredilen bu manzum eserde Hz. Ha
san ve Hüseyin ile aşere-i mübeşşere
nin hilyelerinin yer aldığı belirtilmekte
dir (Kocatürk, s. 458) 6. Şôh u Derviş. 
Şeyhülislam Bahal Mehmed Efendi adı
na başlayıp tamamlayamadığı bir mes
nevi tercümesidir. İlk defa Sursalı Meh
med Tahir'in haber verdiği bu eserin de 
bilinen tek nüshası M. Fuad Köprülü'
deki "Güftl Külliyatı" içindedir. 7. Zelle
nôme. Hiciv vadisinde küçük bir mesne
vi olup bir nüshası aynı külliyatta bulun
maktadır. 
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Doğu edebiyatlarında 
özellikle güzelliği bakımından 

sözü edilen çiçek. 
_j 

Türkler tarafından eski devirlerden 
beri bilinmekte olup edebiyatta çokça 
kullanılan motiflerden biridir. Farsça·
daki genel anlam ı "çiçek" olan gül, Türk 
edebiyatında da "gül-i tıadam" (badem 
çiçeği), "gül-i yasemen" (yasemin çiçeği) 

gibi ifadelerde aynı manada kullanılmış
tır {İran edebiyatında gerek "çiçek", ge
rekse "gül" anlamında kullanılışıyla ilgili 
olarak Ali Ekber Dihhudi.i'nın Lugatname '

sinde geniş bilgi bulunmaktadır). 

Gül, çeşitli vasıflarıyla daha çok sev
gilinin sembolü olarak kabul edildiğin-
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