
larak hamdele diye adlandırılmıştır. Dun
can Black Macdonald, harndelenin erken 
devir kaynaklarında bulunmadığını ileri 
sürerse de (EFi ing J, lll. 122) ilk dilciler
den Halil b. Ahmed'in menhQt kelimeler
den bahsettiği bilinmektedir (Muham
med Dar! Hammad!. XXXI/2. s. 174). Ham
dele, Hz. Peygamber'in tavsiyesi gereğin
ce müslüman hatiplerin hutbeleriyle mü
elliflerin kitaplarında besıneleden hemen 
sonra yer almış ve böylece köklü bir İsla
mi gelenek teşekkül etmiştir. Hamdele 
ayrıca müslümanların yeme, içme, uyku
ya yatma, uykudan kalkma gibi günlük fa
aliyetlerinin başında ve sonunda zikredi
len bir dua cümlesi haline gelmiştir. Müs
lümanların bütün resmi yazışmaları ile 
önemli akidlerinde de besıneleden sonra 
hamdele zikredilmiş, bir yazıda hamde
leye yer verilmemesi o yazının önemli ol
madığının bir işareti sayılmıştır. 

Hamdeleye dair müstakil eserler ara
sında NQreddin ei-Halebl'nin Ijayrü'l
kelam 'ale'l-besmele ve'l-]J.amdele (Sü
leymaniye Ktp., Laleli, nr. 3671 ı. DavQd-i 
Karsi'nin Ta]J.rirat ve tal}rirô.t 'ale'l-bes
mele ve'l-]J.amdele ve'ş-şalati ve's-se
lô.mi'l-laf?-iyye (Süleymaniye Ktp., Tır-

novalı, nr. 1412/10, Yazma Bağışlar. nr. 
769/1). Mustafa HuiQsi Güzelhisarl'nin 
İ'rô.bü kelimeti'ş-şehô.de ve'l-besme
le ve'l-]J.amdele (Süleymaniye Ktp . Se
rez, nr. 3840/6) ve Muhammed ei-Gara
vl'nin el-İsmü '1-a'?-am evi'l-besmele 
ve'l-]J.amdele (Beyrut 1982) adlı kitapla
rı zikredilebilir. 
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(ö. 926/1520) 

L 
Osmanlı hat ekolünün kurucusu. 

_j 

Amasya'nın Eslem Hatun (halk arasın
da islam, bugün Dere) mahallesinde doğ
du. Amasyalı Sarıkadızadeler ailesinden 
Sühreverdiyye şeyhi Mustafa Dede'nin 
oğludur. "Şeyh, ibnü.'ş-şeyh, kıbletülküt

tab, kutbülküttab, şeyhürramiyan" un
vanlarıyla tanınır. Bir rivayete göre baba
sı. diğer bir rivayete göre dedesi Sarıkadı 
Rükneddin Mahmud Buhara'dan Amas
ya'ya göç etmiş erenlerdendir. Müsta
kimzade Hamdullah Efendi'nin 840 'ta 
(1436) dünyaya geldiğini kaydederken 
( Tuh{e, s. 185) Osman Fevzi Olcay (Meşa
hfr-i Amasya, s. 54) ve Ekrem Hakkı Ay
verdi (Fatih Devri Hattatları, s. 49) 830-
833 (1426-1430) yılları arasında doğdu
ğunu ileri sürmüşlerdir. 

Hamdullah. dini ve edebi ilimleri Hatib 
Kasım Efendi'den öğrendi. Hattı. bu sa
natın beşiği kabul edilen Amasya'da Hay
reddin Mar'aşl'den meşkederekaklam-ı 
sitte*den idizet aldı. Babası Şeyh Mus
tafa Dede'nin yanında seyrü süiQkünü 
tamamlayarak hilafet aldı. Muhtemelen 
babasının sohbet meclislerinde tanıştığı 
Şehzade Bayezid'in dostluğunu kazandı. 
Beste yapabilecek kadar mOsiki bilgisi 
yanında Türk, Arap ve Fars edebiyatları
na da vakıf olan Bayezid onu kendisine 
hat hacası tayin etti ve ondan icazet aldı. 
Daha Amasya'da iken tanınmaya başla
yan Şeyh Hamdullah, bu yıllarda Fatih 
Sultan Mehmed'in hususi kütüphanesi 
için bazı eserler istinsah etti. Bunlardan 
Kitabü J:iuneyn b. İs]J.ô.l} ti'l-mesô.>il 
ve ecvibetihCı fi'Hıb ile (TSMK, lll. Ah
med, nr. 1996) Meşali]J.u'l-ebdô.n ve'l
enfüs (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 
3740) adlı eserler günümüze ulaşmıştır. 

Şeyh Hamdullah. dayısı meşhur hattat 
Cemal Arnasi'nin kızıyla evlendi; bir kızı 
ve kendisi gibi hattat olan Mustafa adlı 
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bir oğlu oldu. ll. Bayezid tahta çıkınca 
onun daveti üzerine ailesiyle birlikte İs
tanbul'a gitti. Sarayda katip ve hizmetii
lere muallim olarak görevlendirilen Şeyh 
Hamdullah'a mushafyazması için Harem 
Dairesi civarında ve Edirne Sarayı'nda bir 
meşkhane, arpalık olarak da Üsküdar'da 
iki köy tahsis edildi; bir köyün geliri de 
mührezenlerine verildi. Şeyh Hamdullah 
en güzel eserlerini sarayda görevlendiril
dikten sonra vermeye başladı; bundan 
sonra eserlerinin ketebesinde "katibü's
sultan Bayezld Han" unvanını kullandı. 
ll. Bayezid'in vefatından sonra sekiz yıl 
süreyle inzivaya çekildi. ı. Selim dönemi
ni talebe yetiştirerek ve müridierini ir
şad ederek geçirdi. Kanuni Sultan Süley
man'ın Şeyh Hamdullah'ı saraya davet 
ederek hürmet gösterdiği ve kendisi için 
bir mushaf yazmasını istediği, ancak hat
tatın yaşlandığını ileri sürerek Muhyid
din Arnasi'yi tavsiye ettiği. bunun üzeri
ne Kanuni'nin ona bir sarnur kürk giy
dirip hayır duasını aldığı bilinmektedir. 
Şeyh Hamdullah'ın bu hadiseden birkaç 
ay sonra vefat ettiğini söyleyen MOsta
kimzade ölümüne şu beyti tarih düşür
müştür: "Şeyh Hamdullah olup küttaba 
kı b le pir-i hat 1 Rihletinde dil dedi tarihi
ni dayf-i ilah" (926/1520). Bazı eserlerde 
Yavuz Sultan Selim zamanında vefat et
tiği belirtilmişse de Müstakimzade'nin 
tesbitinin daha doğru olduğu kabul edil
mektedir. İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde bulunan (AY. nr. 6495) bir mu-

rakkaının ketebesinden bu murakkaı yaz
dığı sırada yaşının seksen üçü aşkın ol
duğu anlaşılmaktadır. Müstakimzade'
nin verdiği doğum tarihi (840/ı436) doğ
ru kabul edilirse miladi yıla göre seksen 
dört yaşında vefat ettiği söylenebilir. An
cak bazı araştırmacılar onun doksan ya
şını aştığı görüşündedir. Nefeszade İbra
him ile Suyolcuzade Mehmed Necib Efen
di 11 O yıl yaşadığını söylüyorlarsa da bu 
rivayet mübalağalı görünmektedir. 

Şeyh Hamdullah'ın cenaze namazı Şey
hOlislam Zenbilli Ali Efendi tarafından 
Ayasofya Camii'nde kıldırılmış. vasiyetine 
uyularak Üsküdar Karacaahmet Mezar
lığı'nda Ali b. Yahya es-Sufl'nin yakını
na defnedilmiştir. Daha sonra ll. Musta
fa'nın saray hattatı Şahin Ağa ( ö. llı 3/ 

ı 70 ı) tarafından yazılan mezar taşı kita
besinde, "Reisülhattatln Hamdullah el
ma'ruf bi'bni'ş-şeyh rahmetullahi aleyh" 
ibaresi yer alır. Bugün mezar taşında gö
rülen 927 tarihi, mezar taşının yüz yıl ka
dar önce çekilmiş fotoğrafında bulun
mayıp daha sonra hakkedilmiştir. Birçok 
meşhur hattat Şeyh Hamdullah'ın me
zarının yakınına defnedilmiş, bu mekan 
zamanla Şeyh Sofası adını almıştır. 

Hüseyin Hüsameddin, Şeyh Hamdul
lah'ın Halvetiyye ve Zeyniyye hilafetini ba
basından aldığını ve kendi eliyle yazdığı 
tarikat silsilenamesinin Esad Efendi Kü
tüphanesi'nde bulunduğunu söyler. An
cak adı geçen kütüphanede bu silsilena-

Şeyh Hamdullah Efendi 'nin sülüs-nesih hatla yazdığı koltuklu kıtası (iü Ktp. , AY, nr. 6487) 
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Şeyh Hamdullah Efendi'nin nesih hatla yazdığ ı Kur'an-ı 

Kerim'den Fatiha süresi (iü Ktp. , AY, nr. 6552) 

meye rastlanmamıştır. Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde (Emanet Hazinesi, 
nr. 2862) Hamdullah Efendi'nin hattıyla, 
baş tarafı ve ketebe sayfası eksik, sülüs
le yazılmış on sekiz kıtalık bir Halvetiyye 
silsilenarnesi mevcuttur. 

Şeyh Hamdullah zamanının ünlü okçu
larındandı. Okçuluk risalelerindeki kayıt
lara göre Şlr-i Merd adında bir pehlivanın 
menzilini ağaç okla 1105,5 gez (729,63 m.) 
atarak kırmış ve bunun hatırasına Ok
meydanı Dergahı'na yakın bir yere nişan 
taşı dikmiştir. Okmeydanı'nda 1454 nu
maralı adada mevcut nişan taşlarının en 
eskisi olan bu taş 1,53 m. boyunda olup 
üzerinde "Sahibü'l-menzil Hamdullah ib
nü'ş-şeyh relsü'l-hattatln şeyhü'r-rami
yan, sene 911" yazılıdır. Şeyh Hamdullah. 
ll. Bayezid tarafından Mahmud ve Ham
za dedelerden sonra Okmeydanı Atıcılar 
Tekkesi şeyhliğine tayin edilmiştir. Kay
naklarda ayrıca Şeyh Hamdullah'ın Üskü
dar'dan Sarayburnu'na yüzecek kadar iyi 
bir yüzücü olduğu ve ll. Bayezid için ek 
yerleri belli olmayacak şekilde bir kaftan 
dikerek terzilikte de hüner gösterdiği 
belirtilmektedir. 



ll. Bayezid ilim ve sanata, bilhassa hat 
sanatına gösterdiği büyük ilgi ve destek
le Şeyh Hamdullah'ın etrafında yeni ufuk
ların açılmasını sağlamıştır. Nitekim, "Ya
küt ei-Müsta'sıml'nin itina edip yazdık
larını görmemişsiz" diyerek hazineden 
yedi adet Yaküt yazısı çıkarıp Hamdullah 
Efendi'ye vererek, "Bu tarzdan gayri bir 
vadi ihtira olunsaydı iyi olurdu" diye tav
siyede bulunmasından sonra Şeyh Ham
dullah'ın kendi üslübunu ortaya koyduğu 
bütün kaynaklarda belirtilmektedir. 

İslam milletlerinin an'anevl sanat an
layışları ve zevkleriyle en güzel klasik form
Iarını bulan yazı nevileri nde, üstat ve mu
hitlere göre farklı özellikler gösteren pek 
çok hat mektebi arasında Şeyh Hamdul
lah ekolü en uzun süre yaşamıştır. Ham-

Şeyh Hamdullah Efendi'nin başlangıç dönemine ait nesi h 

hatla yazdığı Meşali(ıu '1-ebdan ue'l-enfüs adlı eserin ilk 

sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 3740) 

dullah Efendi'nin klasikleşen formları , 

kendisini takip eden üstatlar tarafından 
harflerin tenasüp, duruş ve terkipleri gü
zelleştirilerek birçok kol ve tarza ayrılmış. 
günümüze kadar bütün İslam dünyasın
da hakim bir hat mektebi olarak devam 
etmiştir. 

Şeyh Hamdullah mektebiyle aklam-ı 
sittenin bütün nevilerinde olgunluk çağı 
idrakedilmiş . mushaf. cüz. murakka'. kı
ta ve kitaplarda yeni bir anlayışla hat sa
natının en güzel örnekleri verilmiştir. 

Hamdullah Efendi'nin Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde bulunan aklam-ı 
sitte murakka'ları (Emanet Hazinesi, nr. 
2083, 2084, 2086) bu altı nevi yazıdaki ge
lişmeyi gösteren en güzel örneklerdir. 

Hamdullah Efendi'nin sanat hayatında 
Amasya ve İstanbul olmak üzere iki dö
nem vardır. Yaküt üslübunun hakim ol
duğu başlangıç devri yazılarını Amasya'
da, kendi üslübunu ortaya koyduğu eser
lerini ise İstanbul'da vermiştir. Başlangıç 
yazılarına (evail) örnek olarak gösterilen 
Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ahmed, nr. 
1996) ve Süleymaniye (Ayasofya, nr. 3740) 
kütüphanelerinde kayıtlı eserleriyle Ya
küt'un İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (AY, nr. 6680) kayıtlı mushafı muka
yese edilirse nesih yazıda üslüp benzer
fiğini görmek mümkündür. Ancak İstan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulu
nan olgunluk devrine ait (evahir) mushaf 
(AY, nr. 6662) ve diğer örneklerle adı ge
çen başlangıç eserleri karşılaştırıldığında 
Hamdullah Efendi'nin nesih yazıda yaptı
ğı yenilikler açık bir şekilde ortaya çıkar. 

Nesih hattının Şeyh Hamdullah mek
tebiyle insanda hayranlık uyandıracak de
recede güzelleşmesi ve kolay okunan bir 
yazı haline gelmesi kitap ve mushafyazı
sı olarak tercih edilmesine sebep olmuş
tur. Mushaf metni sadece nesihle yazıla
rak metinde devamlılık ve okumada ko
laylık sağlanmış , muhakkak, reyhanl ve
ya aklam-ı sittenin karışık olarak kullanıl
dığı Yaküt tertibi mushaf kitabeti zaman
la terkedilerek yerine bütün İslam dün
yasında Şeyh Hamdullah'ın geliştirdiği ne
si h hatla mushaf yazma geleneği hakim 
olmuştur. Ayrıca sayfa düzeni ve satır ara
ları en güzel ölçülerini bulmuş. mushaf 
yazısına zarafet. sadelik, devamlılık ve 
sevimlilik gelmiştir. 

Eserlerinin çoğunu murakka' ve kıta 
olarak veren Şeyh Hamdullah koltuklu sü
lüs- nesi h kıtanın Türk zevkine uygun şe
kil ve ölçüsünü de ortaya koymuştur. Da
ha sonra gelen bütün hattatlar onun kı
talarındaki ebat, şekil ve metin özellikle-

HAMDULlAH EFENDi. Şeyh 

Şeyh Hamdullah Efendi'nin olgunluk dönemine ait nesih 
hatla yazdığı Mushaf- ı Serif'ten ketebe sayfas ı (İÜ Ktp., 
AY, nr. 6662) 

rini kağıt rengine varıncaya kadar taklit 
etmişlerdir. Umumiyetle sülüs ve nesih 
yazıların işlendiği Şeyh Hamdullah mek
tebinde zamanla reyhanl ve tevki' terke
dilmiş. muhakkak. besmele kitabetinde, 
rik'a ise " hatt-ı icaze" adıyla hattat kete
belerinde. ilmiye icazetnamelerinde ve ki
tapların ferağ kayıtlarında kullanılmıştır. 

Şeyh Hamdullah tavrında harflerin te
nasübü, aralıkları , kelimelerin satıra otu
ruş vaziyetleri yeniden düzenlenmiş. akı
cılık, kıvraklık, sevimlilik ve canlılık geti
rilmek suretiyle Vaküt tarzı yazılardaki 
durgunluk giderilmiştir. Yaküt üslübu, 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın 
güneşi olarak kabul edilen Ahmed Şern
seddin Karahisari istisna edilirse Şeyh 
Hamdullah mektebinin yaygınlaşmasıy
la devrini tamamlamış . bütün hattatlar 
Şeyh Hamdullah vadisinde yazmaya gay
ret etmişler ve bu vadi de başarılı olanlar, 
"Şeyh gibi yazdı" ifadesiyle takdir edilmiş
lerdir. 

Nesih yazıda klasik üslübun kanunları 

nı koyan Şeyh Hamdullah'ın eserlerinde 
ilk bakışta canlılık. bütünü meydana ge
tiren unsurlarda uyum ve birlik göze çar-
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par. Yakut Oslubunda kelimelerin birbiri
ni itip birbirinden kaçmak istemelerine 
karşılık Şeyh Hamdullah üslubunda bir
biriyle kaynaşan harflerle kelimeler satır 
nizarnında tek bir gövde gibi yer alır. 

Yakut mektebinde nesihte olduğu gibi 
sütüste de harflerin gövde yapıları, biçim 
ve oranları ortaya konmuştur. Ancak harf
lerin nisbetlerinde görülen tereddüt ve 
bocalama Şeyh Hamdullah mektebiyle 
ortadan kaldırılmış, harfler klasik nisbet
lerini bulmuştur. Ayrıca harf gövdeleri
nin duruşu değişmiş, satır ve sayfa niza
mında birliğini bulamamış sülüs yazı , Şeyh 

Hamdullah ekolünde dağınık ve gevşek
likten kurtularak bütünleşmiştir. 

Şeyh Hamdullah aralarında sultan, şeh
zade, devlet adamı , alim, meşayih ve şa
irlerin de yer aldığı pek çok talebe yetiş
tirmiştir. Tezkirelerde adı geçen kırk üç ta
lebesi arasında oğlu Mustafa Dede ile da
madı Şükrullah Halife. Şeyh Hamdullah 
mektebinin önemli temsilcileridir. Ham
dullah Efendi'den sonra gelen Osmanlı 
hattatları da onun vadisinde yürüyüp yeni 
üslub ve şiveler yaratmışlardır. Mehmed 
Handan, Ali b. Mustafa, Behram b. Ab
dullah, Hüseyin Şah, Cafer Çelebi, Sultan 
Korkut, Mehmed b. Ramazan, Receb b. 
Mustafa, Mahmud Defteri ve Mustafa b. 
Nasuh onun başarılı talebelerindendir. 
Ayrıca Derviş Mehmed, Hasan Üsküdarl, 
Halid Erzurum!, Derviş Ali , Mustafa Su
yolcuzade, Hafız Osman, Seyyid Abdullah 
Haşim!, Hoca Mehmed Rasim, Kazasker 
Mustafa İzzet, Mehmed Şefık. Mehmed 
Şevki gibi meşhur hattatlar Şeyh Hamdul
lah mektebine canlılık ve yenilik kazandır
mışlardır. 

Şeyh Hamdullah ile çağdaşları Abdul
lah, Celal ve Muhyiddin Amasl, Mustafa 
Dede, Ahmed Karahisari ve Bursalı Şer
betçizade İbrahim Efendi Anadolu'nun 
yedi hat üstadı (esiltfze-i ROm) olarak ka
bul edilmiştir. Osmanlı hat mektebinin 
teşekkülünde önemli hizmetleri olan bu 
sanatkarların her biri verdikleri eserler 
ve yetiştirdikleri talebelerle çevrelerinde 
geniş bir hat muhiti meydana getirmiş
lerdir. Bunlar, Yakut el-Müsta'sıml'nin de 
içinde bulunduğu yedi üstada (esiltfze-i 
seb'a) karşılık Anadolu'nun yedi büyük sa
natkarı sayılmıştı r. 

M üze, kütüphane ve özel koleksiyonlar
da aklam-ı sitte ile yazılmış pek çok eseri 
bulunan Şeyh Hamdullah 'ın kırk yedi 
mushaf, 1000 kadar En'am, Kehf ve Ne
be' sureleri, evrad, ezkar ve dua mecmu
ası, tu mar, kıta ve murakka' yazdığı nak
ledilmektedir. Bu eserler arasında meşk 
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için veya ticari gayelerle Şeyh Hamdullah 
taklit edilerek yazılmış olanlar varsa da 
bunları onun yazılarından ayırmak güç
tür. Bugün çeşitli müze ve kütüphane
lerde Şeyh Hamdullah ketebeli veya baş
ka bir hattat tarafından ona ait olduğu 
belirtilen otuz mushaf, elli En'am ve cüz, 
121 murakka' ve kıta ile bazısı Fatih Sul
tan Mehmed için istinsah edilmiş tıp ve 
hadise dair sekiz kitap, altı adet dua mec
muası bulunmaktadır(geniş bilgi için bk. 
Serin, s. 79-100) . 
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~ MUHirriN S ERiN 

HAMDULlAH HAMDİ 
(ö. 909/1503) 

Mesnevileriyle tanınan 
mutasavvıf şair. 

8S3'te (1449) Göynük'te doğdu (Emir 
Hüseyin Enis!, s. 147) . Akşemseddin'in 
en küçük oğludur. Asıl adı Mehmed Ham
dullah olmakla bir likte daha çok Harndi 

Çelebi adıyla anılmıştır. On iki yaşında 
babasını kaybeden Harndi Çelebi, Yusuf 
u Züleyha mesnevisinin "sebeb-i te'llf" 
bölümünde ağabeylerinden himaye gör
mediğini, çok eziyet çektiğini, bu yüzden 
Hz. Yusuf'un sıkıntılarını daha iyi anladı
ğını ve kendisini birçok yönden ona ben
zettiğin i söyler. Enlsl, onun Bursa'da Çe
lebi Sultan Mehmed Medresesi'nde mü
derrislik yaptığını, devrin tanınmış alim
lerinden Molla Hayall ile ilmi tartışmalar
da bulunduğunu, rüyasında babasının, 
zahiri ilimleri bırakarak halifelerinden İb
rahim Tennuri'den manen faydalanma
sını tavsiye etmesi üzerine Kayseri'ye gi
dip İbrahim Tennuri'ye intisap ettiğini ve 
hilafet aldıktan sonra Göynük'e döndü
ğünü bildirir (Menakıb-ı Akşemseddin, s. 
138-139) . 

M. Fuad Köprülü, Harndi Çelebi'nin 
medreseyi terkederek Göynük'e çekilme
sini böyle bir rüya ile açıklamanın müm
kün olamayacağı, bunda onun devlet bü
yüklerinden ilgi ve yardım görmemiş ol
masının rol oynadığı kanaatindedir. Yu
suf u Züleyha mesnevisini ll. Bayezid'e 
sunan, fakat bir iltifat göremeyince pa
dişahı övdüğü kısmı çıkararak yerine kö
tü talihinden şikayet eden yeni bir bölüm 
koyan Harndi Çelebi, Leyla vü Mecnun 
mesnevisinin baş tarafı ile Kıyafetna
me'sinin sonunda sanatkara ve sanat 
eserlerine pek değer verilmediğini belir
terek yaşadığı devirden şikayette bulun
muş, Nizarnl-i Geneevi {:lamse'sini. Fir
devsl Şahname'sini bu dönemde yazmış 
olsaydı bunlara bile itibar edilmeyeceğini 
söylemekten kendini alamamıştır. Kına
lızade, Harndi Çelebi'nin hiçbir gelirinin 
olmadığını ve zaman zaman Yusuf u 
Züleyha'sını yazıp satmak suretiyle ge
çimini sağladığını nakleder. Bütün bun
lardan hayatının maddi sıkıntılar içinde 
geçtiği anlaşılmaktadır. Yusuf u Züley
ha'yı Ayasofya'nın top kandilleri altında 
yazdığım söyleyen Evliya Çelebi onu aynı 
devirde yaşayan Harndi adlı başka bir şa
ir! e karıştırmıştır. 

909'da ( 1503) Göynük'te vefat eden 
Hamdullah Harndi babasının kabri yanı
na gömüldü. Latlfi, Mecdi ve Riyazl'nin, 
onun Necati Bey'in ölüm yılı olan 914'te 
(1508) vefat ettiğini söylemeleri yanlış
tır. Oğlu Zeynüddin Çelebi (ö. 977/1570) 
devrin önemli hattatlarındandır. 

Hamdullah Hamdi, XV. yüzyılın ikinci 
yarısındaki edebi anlayış ve zevkin dışına 
çıkmamış ve bu dönemde Türk şiirine ha
kim olan Cami tesirinden kurtulamamış
tır ( iA, V 1 ı , s. ı 8 5) . Diğer tezkirecileri e 


