
belagat unsurları ayıklandıktan sonra met
nin birbirine zıt olaylar arasında ahenk 
sağlamak amacıyla yapılmış tahriflerle 
dolu olduğunun anlaşılacağını ileri sürer 
(TED, IX ı 19781, s. 238). Heşt Bihişt'in en 
önemli kısımları hiç şüphesiz müellifin 
yaşadığı döneme ait bölümleridir. 

Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüp
hanelerde pek çok yazma nüshası bulu
nan Heşt Bihişt'in müellif hattı dört nüs
hası günümüze ulaşmıştır. Süleymani
ye Kütüphanesi'nde kayıtlı nüsha (Esad 
Efendi, nr. 2 ı 97) muhtemelen müellifin 
Mekke'den döndükten sonra yanında bu
lunan. dibacesiyle hatimesini sonradan 
ekiediği yazmadır. Yer yer görülen çık
malar. karalamalar ve bazı paragrafiarın 
üzerindeki "galat" işaretleri bunun ilk ya
zılan nüshalardan biri olduğu intibaını 
vermektedir. Nuruosmaniye Kütüphane
si'deki tezhipli nüsha (nr. 3209). Süley
maniye nüshasının bazı düzeltmelerle 
bizzat müellif tarafından temize çekil
miş şeklidir. Aynı kütüphanede bulunan 
(n r. 3 2 1 O) . eserin ikinci yarıs ı nı ihtiva 
eden müellif nüshasında hatime kısmı 
vardır. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
(Ayasofya. nr. 354 ı) müellif hattı diğer 
bir nüsha_ ise müsvedde halinde olup ek
siktir. Aynı kütüphanede kayıtlı (Esad 
Efendi, nr. 2198-2199) ikicilde ayrılmış 
yazma da itina ile hazırlanmıştır. Dibace 
ve hiltimesi bulunmayan bu nüshada ba
zı ifade farklılıkları görülür. Eserin dibace
siz ve hatimesiz nüshaları, müellifin Mek
ke'den gönderdiği mektupta ifade ettiği 
gibi hazine-i hümayundaki eksik yazma
lardan (TSMA. nr. E 5675) çoğaltılmış ol
malıdır. 

Şöhretine rağmen üzerinde ciddi bir 
çalışma yapılmayan Heşt Bihişt'in sade
ce Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerine 
ait bölümleri Mehmed Şükrü Bey tarafın
dan incelenmiş (Isi., XIX ı ı 93 ı ı. s. ı 3 ı
ı 57). bazı kısımları Wilhelm Friedrich Cari 
Giese tarafından Die Verschiedenen 
Textrezensionen des 'Asiqpasazade'
de (Leipzig ı 929) iktibas edilmiştir. Heşt 
Bihişt'i ı. Mahmud'un emriyle Abdülbaki 
Sa di Efendi 1146 ( ı 7 3 3-34 ı yı l ında Türk
çe'ye çevirmiştir. Mütercim bu sırada 
manzum kıs ı mları ve diğer bazı yerleri çı
karmış. eserin tertibini değiştirmiş. bazı 
konuları atlamış . mukaddimeyi de tama
men terketmiştir; eserin Farsça aslında 
yanlış yazılmış bazı yer adlarını ise düzelt
miştir. Birçok yazma nüshası bulunan 
Tercüme-i Heşt Bihişt'in bir nüshası 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Bağdat Köşkü. nr. 196). 

Eserin Kosova Savaş'ıyla ilgili kısmı Salih 
Trako tarafından Boşnakça'ya çevrilip ya
yımlanmıştır (POP, sy. ı 4- ı 5. s. 329-352). 

Müellifin oğlu Ebülfazl Mehmed Efen
di. Yavuz Sultan Selim devri (ı 5 ı 2- ı 520) 
olaylarını babasının müsveddelerine da
yanarak Zeyl-i Heşt Bihişt adıyla kale
me almıştır (TSMK, Emanet Hazinesi. nr. 
1406) 
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HEŞT BİHİŞT 
(~~) 

Sehl Bey 
(ö . 955/1548) 

tarafından yazılan 

ilk Osmanlı şuara tezkiresi. 
_j 

Osmanlı Türkçesi'nde tezkiretü'ş-şua
ra türü, Sehi Bey'in 945 (1538) yılında 
tamamladığı bu eserle başlar. Tezkire-i 
Se hi olarak da bilinen H eşt Bihişt bir ön-

HEST BiHiST 

söz, her birine "bihişt" (cennet) adı verilen 
sekiz tabaka ile bir hatimeden meydana 
gelmiştir. Sehi'nin önsözünde bizzat be
lirttiği üzere eser Abdurrahman-ı Cami'
nin sekiz ravzaya ayrılmış Baharistdn'ın

dan, Devletşah'ın Te?,kiretü'ş-şu'ara'sın
dan Ali Şir Nevai'nin sekiz "meclis"ten 
oluşan Mecalisü 'n-nefdis'inden örnek 
alınarak yazılm ı ş ve sekiz ta bakaya ayrıl
mıştır. Heşt Bihişt'in her tabakasının ba
şında o tabaka için giriş mahiyetinde bir 
açıklama, sonunda da bir "tetimme" kıs
mı bulunmaktadır. Arap edebiyatındaki 
geleneğin bir devamı olan bu sistemde 
tabakalar Farsça sayılarla adlandırılmış
tır. Eserdeki sekiz. tabakanın muhtevası 
şöyledir: 1. tabaka Kanuni Sultan Süley
man'a ayrılmıştır. 2. tabakaCıa başlangıç
tan Kanuni Sultan Süleyman'a gelinceye 
kadar şiir yazmış divan sahibi padişahlar
la şehzadeler anlatılmıştır. Bunların top
lam sayısı altıdır. 3. tabakada vezir. ka
zasker, defterdar, nişancı ve sancak be
yi gibi devlet ricali arasında şiir yazanlar 
yer alır. Bu tabakadaki şair sayısı. eserin 
bilinen on sekiz nüshasında yirmi altı ile 
yirmi sekiz arasında değişmektedir. 4. 
tabaka ulema sınıfından olan şairlere ay
rılmıştır. Ulemanın rütbesinin yüksek ol
ması do l ayısıyla bunların ayrı bir tabaka
da ele alınması gerektiğini söyleyen Se
hi. bu hususta Hz. Peygamber'in, "Üm
metimin uleması Beni İsrail'in peygam
berleri gibidir" hadisine dayanır. Bu taba
kadaki şair sayısı yazma nüshalarda on 
yedi ile on sekiz arasında değişmektedir. 
5. tabakada. Sehi'nin tezkiresini yazdığı 
sırada hayatta bulunmayan otuz üç şair 
anlatılmaktadır. 6. tabaka tezkirenin en 
geniş bölümüdür. Sehi. bu tabakada yer 
alan ve çeşitli nüshalara göre sayıları elli 
altı ile altmış arasında değişen şairlerin 
bir kısmı ile bizzat görüşmüştür. 7. taba
kayı müellif çoğunu şahsen tanıdığı çağ
daşları na ayırmış, ayrıca "Zikrü'n-nisa" 
başlığı altında Zeyneb Hatun ve Mihri Ha
tu n adlı iki kadın şaire de yer vermiştir. 
Bu tabakadaki şair sayısı da nüshalarda 
otuz yedi ile otuz dokuz arasında değiş
mektedir. 8. tabakayı adları yeni yeni du
yulmaya başlayan. Sehi'nin kabiliyetli bul
duğu "nevheves" genç şairler oluştur
maktadır. Bu kısımdaki şair sayısı nüs
halara göre kırk üç ile kırk dokuz arasın
da değişir. Tabakalarda şairlerin sıralan
masında herhangi bir tertip gözetilme
miştir. Sehl Bey'i takip eden Latifi'den iti
baren ise tezkirelerin çoğunda şairlerin 
mahlasları esas alınarak alfabetik sıraya 
uyu! muştur. 
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Heşt Bihişt'te sırasıyla bir şairin önce 
adı, babası tanınan bir kimse ise babası
nın adı, bazılarında kimin öğrencisi oldu
ğu, varsa mensup bulunduğu tarikat, 
tahsili ve mesleği belirtildİkten sonra ki
şiliği ve şiirleri üzerinde değerlendirme
de bulunulur. bazan eserlerinin isimleri 
de verilir. Şairlerin doğum ve ölüm tarih
leri kaydedilmeyip, sadece bir kısmının 
genç veya ihtiyar yaşta öldüğü belirtil
mekle yetinilmiş . daha sonra her şairin 
şiirlerinden birkaç beyit örnek verilmiş
tir. 

Sehl'nin şairler hakkında verdiği bilgi
ler genellikle kısa, çok defa da eksiktir. 
Bazan bir sayfada dört beş şairin hayatı
na rastlamak mümkündür. Bu durum, 
daha ziyade sekizinci bölümde yer alan 
şairler için söz konusudur. Müellif döne
minin bazı şairlerini tezkiresine almamış, 

buna karşılık özellikle çağdaşı olmayıp 
hakkında yaşlı kimselerden bilgi aldığı 
şairlere dair önemli bilgiler vermiştir. 

Tezkirede Fatih Sultan Mehmed, Ahmed 
Paşa. Mevlana Lutfi , Mevlana Mellhi, 
Çağşurcı Şeyh i ve Aritabi gibi bazı şairler 
hakkında latifelere de rastlanmaktadır. 

Daha sonra yazılan tezkirelere göre ol
dukça sade bir üslupla ve kısa cümleler
le kaleme alınan eserde müellif şairlerin 
şahsiyetini ve sanat değerlerini ifade 
ederken belirli bir kelime kadrosu içinde 
kalmıştır. Bu tip klişe kelimelerin (hoş-
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Sehi Bey'in 
Heşt Bihişt 

ad lı eserinin 
ilk. iki sayfas ı 
(Süleymaniye Ktp. , 
Ayasofya, 
nr . 3544) 

tab' nazik kimse, h oş-tab' sü han-dan , 
ri nd, nazik, latif, çerb-zeban, zarif vb.) 
sayısı altmışı geçmez. Bunların şiirlerini 
nitelendirirken de (eş'arı hoş-ayende ve 
gazel i yyatı pesendTdedir gibi) elli kadar 
klişe kelime kullanmıştır. 

Mevcut kataloglara göre Heşt Bihişt'in 

Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüpha
nelerde on sekiz nüshası vardır. Eserin 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
nüshasında (TY, nr. 2540) "Vahdeti" mad
desinde Vahdeti'nin Heşt Bihişt'e "ta
bakatü'l-ebrar" (947/ı 540-4ı) diye tarih 
düşürmüş olması. Sehi'nin 945'te (1538) 
tamamladığını söylediği eserine sonra
dan ilaveler yapmış olabileceğini düşün
dürmektedir. Süleymaniye Kütüphane
si'ndeki yazma ise ( Ayasofya . n r. 3 544) 
saray nüshası olması dolayısıyla önemli
dir. Başında mühürler ve bir manzume. 
ayrıca "odadan çıkma" kaydı bulunmak
tadır. Büyük bir ihtimalle bu nüsha Lutfi 
Paşa vasıtasıyla padişaha iletilrnek isten
miştir. Üzerindeki bir mühürden, kitabın 
daha sonra Kanuni'nin şehzadesi Meh
med'in eline geçmiş olduğu anlaşılmak
tadır. 

Heşt Bihişt, Ali Emiri Efendi'nin istin
sah ettiği nüsha (Millet Ktp., Ali Emir! 
Efendi , Tarih. nr. 768) esas alınarak Meh
med Şükrü tarafından Asar-ı Esldftan 
Tezkire-i Se hi adıyla yayımlanmıştır (is
tanbul ı 325); sonunda da Faik Reşad'ın 

Sehi ve tezkiresi hakkında bir yazısı var
dır (s. 14I-ı44) . 218 şairi içine alan bu 
neşri Necati Hüsnü Lugal ve Osman Re
şer Almanca'ya çevirmişlerdir (Sehi Bey 's 
Tezkere, Türkische Dichterbiographien 
aus dem 16. Jahrn, istanbul ı942). An
cak yayma esas alınan nüshada bulun
mayan şairler istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndeki yazmadan (TY. nr. 2540) 
faydalanılarak esere ilave edilmiş . ayrıca 

çeşitli indeksler eklenmiştir. Tezkirenin 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha
sının (Ayasofya. n r. 3544) faksimilesi 
üzerinden tenkitli neşri, nüshalar arasın
daki bağları ortaya koyan bir inceleme 
ile birlikte Günay Kut tarafından gerçek
leştiri l miştir ( Heşt Bihişt. The Te?kire by 

Sehi Beg. An Analysts of the First Biog
raphical Work on Ottoman Poets with a 
Critica/ Edition Based on Ms. Süleymani
ye Library, Ayaso{ya, O. 3544, Harvard 
ı978). Toplam şair sayısı240'a ulaş.an bu 
yayında matbu nüshadaki yanlışlıklar dü
zeltilmiş , sonuna da Arap harfli genel bir 
indeks eklenmiştir. Heşt Bihişt'in bu
günkü Türkçe'ye aktarılmış bir neşri de 
vardır (Sehi Bey: Tezkire "Heş t Bihişt " 
[Tercüman ı 00 ı Temel Eser dizisi[. haz. 
Mustafa isen. istanbul ı 980). 
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HEVA 
(ı..S~I) 

Nefsani arzu ve eğilimleri ifade eden 
bir ahlak ve tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "istek, heves. meyil. sevme, 
düşme" gibi anlamlara gelen heva keli
mesi terim olarak "nefsin, akıl ve din ta
rafından yasaklanan kötü arzulara karşı 
olan eğilimi" yahut "doğruluk. hak ve fa
ziletten saparak haz ve menfaatlere yö
nelen nefis" manasında kullanılmıştır (Ra
gıb el-isfahanT. el-Mü{redat, "hvy" md. ; 


