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Divan şairi . 
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1 059 ( 1649) yılında Edirne'de doğdu . 

Asıl adı Mehmed olup Edirne Gülşenl Tek
kesi şeyhlerinden İbrahim Gülşenl'nin oğ
ludur. "Edirneli Efendi" veya "Edirneli Çe
lebi" olarak da anılır. Medrese tahsiline 
Edirne'de başlayıp İstanbul'da devam 
eden Karni. daha çocukluğundan itibaren 
köklü bir tasawuf ve edebiyat kültürüyle 
yetişti. Özellikle Edirne Gülşenl Tekkes i 
şeyh i La'II Efendi'den aldığı tasawufi ter
biye onun genç yaşta olgunlaşmasını sağ
ladı. Muradiye Mevlevlhanesi şeyhi ve 
sebk-i Hindl'nin Türk şiirindeki ünlü tem
silcisi Neşatl Dede'den edebiyat ve Fars
ça okudu. 1 085'te (1674) İstanbul'a gitti 
ve bir yıl sonra An karavi Mehmed Emin 
Efendi'den mülazım oldu. ilmiye mesle
ğinde hızlayükselerek 1101-1116 (1690-
1704) yıllarında çeşitli medreselerde mü
derrislik yaptı ve 1116'da Medine paye
siyle Bağdat kadısı oldu . Burada iki yıl 
kaldıktan sonra aziediidiyse de ertesi yıl 
fetva eminliğine getirildi. Üç yıl süren bu 
görevin ardından bir müddet mazul ka
lan Karni. Bursa payesiyle Galata kadılı-

ğına tayin edildi. fakat ertesi yıl yeniden 
aziedildL Zamanın sadrazam ı Damad Ali 
Paşa'ya iki kaside ve bir mesnevi sunun
ca evkaf müfettişliğine getirildi ( 1128/ 
1716). Aynı yıl Vize kazası kendisine ar
palık olarak verildi. Kısa süren bu ikbal 
döneminin ardından 1130 (1718) yılında 
Mısır kadılığına tayin edilen Karni bir yıl 
sonra aziedildL 1136'da (1724) Mekke ka
dı lı ğı sırası kendisine geldiğinde ihtiyarlığı 

sebebiyle affını istedi. Karni, Rumelihisa
rı'ndaki Ma'noğlu Yalısı'nda ikamet eder
ken 1 Zilkade 1136'da (22 Temmuz 1724) 
vefat etti. Mezarı Üsküdar'da Karacaah
met Türbesi karşısındadır. Ölümüne , 
"Nezr ede bir Fatiha eliyan olan tarihini 1 
Menzil-i Karni Efendi gülşen-i Firdevs ola" 
beyti tarih olarak düşürülmüştür. Karni'
nin gelinlik çağında ölen Ayşe adlı bir kızı 
ve müderrislikyapan Mustafa adlı bir 
kardeşiyle bu kardeşinin Leblb ve N azir 
mahlasıyla şiir yazan Ahmed ve İbrahim 
isimli iki çocuğu olduğu bilinmektedir. 

Hell) ilim ve irfanı hem de şairliği ve 
nasirliğiyle dikkat çeken Karni özellikle 
gazel. kaside, tarih ve lugazda meşhur 
olmuştur. Çelebizade Asım , onun iffet ve 
nezahet ile tanındığını ve fıkıh ilmindeki 
başarısıyla şöhrete ulaştığını söyledikten 
başka devrinin en büyük şairi olduğunu 
belirtir (Tarih, s. 175) . Karni. ilahi aşkı te
rennüm eden ve tasawufi unsurlara bol
ca yer verilen aşıkane gazeller yazmakla 
beraber N abi'den etkilenerek hikeml ga
zeller de kaleme almıştı r. Nedim'in edebi
yat dünyasında yerini almasıyla birlikte 
bütün çağdaşları gibi o da bu yeni söyle
yişin etkisine kapılarak gerek nazlrelerle 
gerekse orijinal gazellerle şuhane tarzı 
denemiş. bu tarzda da başarılı örnekler 
vermiştir. Zaman zaman gündelik hayata 
dair hatıralara da yer veren Karni'nin dili 
oldukça sade olup şiirlerinde halk söyle
yişlerine sıkça rastlanır. 

Karni'nin yaşadığı dönemde çok beğe
niimiş ve usta bir şair olarak değerlendi
rilmiş olması, onun sağlam bir söyleyişe 
sahip olduğunu ve divan şiirinin incelikle
rini iyi bildiğini gösterirse de ( Gölpına rlı , 

s. 9) Neşatı, Nabl. Nedim. Sabit ve Nam! 
gibi çağdaşı şairlere yazdığı n azirelerinde 
kuru taklitten kurtulamamış. manzume
lerinde de kendine has bir üsiQp ve yeni 
bir tarz oluşturamamıştır. 

Eserleri. 1. Divan. Çoğu tasawufi ağır
lıklı kaside. musammat, mesnevi, kıta, 
tarih, gazel. muamma, lugaz, matla' ve 
müfred olmak üzere toplam 592 manw
meden meydana gelen ve yirmi bir nüs
hası tesbit edilen (mesela b k. iü Ktp .. TV, 
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nr. 2892; Edi rne Se limiye Ktp .. Ahmed Bad! 
Efendi. nr. 2136/1; TSMK. Hazine, nr. 925; 

Millet Ktp .. Ali Emlrl Efendi. Manzum. nr. 
373/l. 374/2 ; Süleymaniye Ktp., Hafld Efen
di. nr. 357/ l) divan üzerinde doktora tezi 
olarak iki ayrı çalışma yapılmıştır (b k. b i b 1.) . 

z. Behcetü'l-feyhô. Karni'nin Bağdat ka
dılığı esnasında kaleme aldığı bu mesne
vi altı başlık altında 225 beyitten oluşur. 
Bağdat Valisi Hasan Paşa'nın bölgedeki 
aşiretlerin isyanını bastırmasını ve Bağ

dat'la ilgili imar çalışmalarını anlatan eser 
divanın bazı nüshalarında mevcuttur. is
tanbul Üniversitesi (TV. nr. 2839) ve Top
kapı Sarayı Müzesi (Hazine, nr. 925) kü
tüphanelerindeki nüshalarda eserin adı 
yanlışlıkla Tuhfetü 'z-zevrô olarak kayde
dilmiş , bazı kaynaklarda ise Behcetü 'n
nuamô veya Behcetü '1-muammd olarak 
verilmiştir. Mesnevi Ali Yıldırım tarafın
dan yayımlanmıştır (bk bibl.) . 3. Tuhfe
tü'z-zevrô . Yine Bağdat kadılığı sırasın

da yazdığı bir diğer mesnevi olan eserde 
Karni Bağdat'ta medfun olan velileri an
latır. Yirmi altı başlık altında 581 beyit
ten oluşan mesnevi divanın bazı nüsha
larında mevcuttur (Edirne Selimiye Ktp .. 
Ahmed Badl Efendi, nr. 2 ı 36/2; Mill et 
Ktp., Ali Emlrl Efendi, Manzum. nr. 373/ 
ı) _ Bu eseri de Ali Yıldırım neşretmiştir 
(bk bibl.) 4. Firuz-nôme. Şah, şahın 
azat ederek evlenmesine izin verdiği 
kölesi FirQz ve FirQz'un evlendiği Gül
ruh'un çevresinde gelişen 159 beyitlik 
bir aşk hikayesidir. Mesnevi'nin nüsha
ları, divanın Edirne Selimiye (Ahmed Ba
dl Efendi, nr. 2136/l) ve istanbul Üniver
sitesi (TV. nr. 2839. 2888) kütüphane
lerinde kayıtl ı nüshalarında mevcut 
olup müstakil olarak da Topkapı Sarayı 
Müzesi (Revan Köşkü,nr. 2015/4). Kayseri 
Raşid Efendi (nr. ı 273/6), Millet (Selim iye 
Pertev Paşa, nr. 4 ı 9). Süleymaniye (Esad 
Efendi. nr. 3416) ve Viyana (nr. 72 ı) kütüp
hanelerinde kayıtlı Külliyyôt-ı Nôbi 
Efendi'nin 136-139. varakları arasında 
ve Darü'l-kütübi 'I-Mısriyye'deki (nr. 3738) 

yazmanın 253-256. varakları arasında yer 
alır. S. Fetôvô-yı Kii':idiyye. Aslı Muham
med b. Ali ei-Hucendl ei-Ka'idl'ye ait olup 
(bk Keşfü '?·?Unün, ıı. ı 228) Şeyhülislam 
Ebusaidzade Feyzullah Efendi'nin Fars
ça'dan Arapça'ya çevirmeye başladığı , 

onun ölümü üzerine Kami tarafından ta
mamlanan bir eserdir (Süleymaniye Ktp., 
Caru l lah. nr. 916) . 6. Mehdmmü'l-fu~a 

hd' ii Taba~iiti'l-lfanefiyye (Süleyma
niye Ktp .. Aş ir Efendi. nr. 422/2; Milli Ktp .. 
nr. A 1042/3; Kayseri Ra ş id Efendi Ktp., 
nr. 972). 7. Netise-i Uhreviyye. İbadet
lerle ilgili Şalôt-i Mes<udi adlı Farsça 
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eserin tercümesi olup bir nüshası Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakül
tesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (İsmail Sa
i b Sencer, nr. 3481 ). 8. Riyfızü'l-kasımin. 
Fıkıhla ilgili bir risaledir. Leiden'de bir 
nüshası mevcut olan eserin (Zu. S .. nr. 
348) 11..ınus'ta da iki nüshasının bulundu
ğunu Brockelmann kaydeder. (GAL, 
Suppl., ll. 649). 9. Şerh-i Hicv-i Şiifıi 
(Şerh-i KasTde-i Şifai). i ran Hükümdan 
Şah Abbas'ın hekimbaşısı Şifal'nin Mü
min Han için kaside tarzında yazdığı hic
viyyenin şerhidir (TTK Ktp., nr. Y/651; Sü
leymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 603, Esad 
Efendi, nr. 2825; Marburg Staatsbibliotek, 
nr. 30 17). Karni'nin bunlardan başka Sa
fal Mustafa Efendi'nin tezkiresi için yaz
dığı manzum- mensur takriziyle Asatnfı
me, H uz Mfı Satfı ve Metalib-i Saire 
adlı eserleri olduğu kaydedilmektedir. 
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KAMiL 
( J.oi.Of) 

Aruz sisteminde bir bahir adı. 
.J 

Sözlükte "bütün parçaları tam ve ye
terli" anlamına gelen kelime, Halil b. Ah
med tarafından bir beyitte "mütefai
lün"ün altı defa tekrarıyla oluşan vezne 
isim olarak verilmiştir. Bu vezin, Halil'in 
aruz sisteminde "mü'telife" denilen ikinci 
dairenin ikinci, genel sıralamadaysa be
şinci bahir olarak geçer. Arap şiirinde bu 
bahrin , bir beyitte "mütefailün"ün altı 
defa tekranndan oluşan "tam 1 müsed
des" ve dört defa tekranndan meydana 
gelen "meczQ' 1 murabba"' denilen şekil
leri kullanılmıştır. Cevherl'nin aruz siste
minde kamil bahri, asli tefilelerin belli sac 
yılarda tekranndan meydana gelen ba
hirler (= müfredat) grubunda yer alır (Ki
tabü 'Arüzi ' l-uaralj:a, s. 55 vd.). Bu kalıba 
"kamil" denilmesi, en çok hareke ihtiva 
eden vezin olması yanında asli tef'ilesi 
olan "mütefailün"ün yedi harfli (sübaiyye) 
bahirlerin en mükemmeli olmasındandır. 

Bu bahrin recez vezninden (müstef' ilün x 

6) elde edildiği ve aslında adının "mükem
mel (eks iği giderilmiş) recez" olduğu da 
ileri sürülmüştür (Celal el-Hanefl, s. 422). 

Birinci aruzu sahih (mütefailün) olan 
tam beytin darblarında birinci darb sahih 
(= mütefailün). ikinci darb maktfı' (= feila
tün). üçüncü darb "ahazz + muzmar" (fa'
lün) ve ikinci aruzu "hazza'" (feilün), dör
düncü darbı feilün olan ve beşinci darbı 
"ahazz + muzmar (= fa'lün) şeklinde illet 
ve zihaf kurallarının uygulanmasından 
doğan değişiklikler görülür. "Mütefailün" 
şeklindeki sahih darb tef'ilesinde muz
mar(= müstefilün), mevküs (= mefailün) 
ve mahzfıl (= müfteilün) tarzında değişik
liklerle "feilatün" şeklindeki maktfı' darb
da da muzmar (mefGiün) suretinde deği
şiklik caiz görülmüştür. 

Ayrıca birinci aruzu sahih (mütefailün) 
olan meczfı' beytin darblarında birinci 
darbı müreffel (= mütefailatün), ikincisi 
müzeyyel (= mütefailan). üçüncüsü sahih 
( = mütefailün) ve dördüncüsü maktfı' (=fe
ilatün) gibi değişiklikler de caiz görülmüş
tür. Bu darbların hepsinin muzmar olma
sı da mümkündür. Buna göre mütefaila
tün ~ müstef'ilatün, mütefailan ~ müs
tef'ilan, mütefailün ~ müstef'ilün, feila
tün ~ meffılün şekillerine dönüşebilir. 

Kamil bahrinin darb tef'ilelerinde gö
rülen bu değişiklikler aruz ve haşiv terile
lerinde de geçerlidir. Buna göre üç aruzu 

., 

ve dokuz darbı olan kamil bahrindeki asli 
tef'ilelerle tali tef'ilelerin oluşturduğu ka
mil bahri vezin grupları aruz takti' işaret
leriyle şöyle gösterilebilir (köşeli paran
tezdeki tef'ileler, tali tef'ilelerdir) : 

A) Tam beyit 

a) ı. aruz ve 1. darb ile 

~~-~-1~~-~-1~~-~-11 

~~-~-!~~-~-!~~-~-

[ --~-ı ...... - ...... -
- -...; ..... -

b) 1. aruz ve 2. darb ile 

~~-~-1~~-~-1~~-~-11 

~~-~-!~~-~-!~~--

[---] 

c) 1. aruz ve 3. darb ile 

~~-~-1~~-~-1~~-~-11 

~~-~-1~~-~-1--

d) ll. aruz ve 4. darb ile 

~~-~-1~~---1~--11 

~~-~-1~~-~-1~--

e) ll. aruz ve 5. darb ile 

~~-~-1-~---1~~-11 

~~-~-1~~-~-/--

B) Meczfı' beyit 

a) lll. aruz ve 6. darb ile 

~ ~- ~ -1 ~ ~- ~-ll~ ~ - ~ -1 ~ ~ - ~ --

b} lll. aruz ve 7. darb ile 

~~-~-1~~-~-11~~-~-1~~-~= 

c) lll. aruz ve 8. darb ile 

~~-~-1~~-~-11~~-~-1~~-~-

d) lll. aruz ve 9. darb ile 

~~-~-1~~-~-11~~-~-1~~--

Tali tef'ileler sahih aruz tef'ilesi ile ha
şiv terilelerinde de yer alabilir. Nadiren 
de olsa bütün beyit tali tef'ilelerden olu
şabilir. Ancak beytin her tef'ilesi muzmar 
(= müstefilün) olduğunda kamil bahri re
cez vezniyle karışabilir. Bu durumda bey
tin bir terilesinin veya manzumenin diğer 
beyitlerindeki bir tef'ilenin, "mütefailün" 
kalibında olması onun "kamil bahrinde" 
olduğunu belirlemek için yeterli görül
müştür. 

Kamil bahri. eski ve yeni Arap şiirinde 
tavli ve basit bahirleriyle birlikte en çok 
kullanılan üç vezinden biridir. Mahzfız 
(= feilün) ve muzmar (= fa'lün) şekilleriyle 
şii re ritim ve ahenk zenginliği sağlaması 
ve hemen bütün şiir türlerine uygun dü
şen bir vezin olması sebebiyle şairler bu 
bahre çok rağbet göstermişlerdir. Buna 
karşılıkonun mevküs (= mefailün), maktfı' 


