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Bazı şiirlerinden hareketle XVI. yüzyılın 
ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk yarısında 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Tokat ilinin 
Almus ilçesinin Görürnlü (eski adı Varzıl) 
köyünden olup türbesi de oradadır. To
runları halen aynı köyde yaşamakta ve Kul 
Himmetliler diye anılmaktadır. Şahinli 
aşireti Kul Himmet'in ocağıdır. Bir şiirin
de, "Dedem Hıdır Abdal plrim Ocağı" di
yerek soyunun Kemaliye'nin Ocak köyün
deki Hıdır Abdal Tekkesi'ne bağlı olduğu
nu ima etmiştir (Aslanoğl u, Kul Himmet: 
Yaşamı, Kişiliği ue Şiir/eri, s. 3, 119). Öz
lem duyduğu tekyerin Erdebil Tekkesi, 
dolayısıyla Safevi şahlarının yurdu oldu
ğu şiirlerinden anlaşılmaktadır. XVI. yüz
yıl ile XVII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı
lar'la İran Safevileri arasındaki siyasi ger
ginlik esnasında Pir Sultan Abdal, Kul İb
rahim ve Kul Hüseyin gibi Kul Himmet de 
Alevi topluluğunu Osmanlı Devleti karşı
sında yer almaya teşvik eden şiirler yaz
mıştır. 

Kul Himmet'in gerek şair olarak gerek
se şahsiyet bakımından Pir Sultan Ab
dal' dan etkilendiği muhakkaktır. Bazı 
kaynaklarda Kul Himmet'in Pir Sultan Ab
dal'a mürid olduğundan söz edilmekle 
beraber bu görüş doğru değildir. Onun, 
"Kul olmuşuz Pir Sultan'af Eşiği de kıb
legahtır" mısraları buna tanık gösteril
mişse de birinci mısraın doğrusu, "Kul 
olmuşuz bir sultana" şeklinde olmalıdır 
(a.g.e., s. ll). 

Hayatta iken AlevlcBektaşl çevrelerin
de büyük şöhret kazanan Kul Himmet'in 
şiirleri halk tarafından çok sevitmiş ve bir
çok cönkte yer almıştır. Bu sevginin en 
önemli sebebi, bilhassa Alevi inancını şi
irlerinde halkın anlayabileceği bir Türk
çe'yle etkili biçimde ifade etmesidir. Ab
dülbaki Gölpınarlı, Sisati'nin kendisinde 
bulunan 1 O 17 ( 1608) istinsah tarihli Me
nakıbü'l-esn1r behcetü'l-ahrar adlı ese
rinde Hata! ve Pir Sultan Abdal'la birlikte 
Kul Himmet'in de birkaç şiirinin yer al
masını. onun Erdebil Tekkesi müridieri 
tarafından datanındığı ve sevildiğinin bir 
işareti olarak görmektedir. Bu sevgiden 
dolayı halk kendisini Koca Kul Himmet 
diye anmıştır. 

Nefesler. destanlar, Kerbela şehidleri 
için ağıtlar ve taşlamalar söyleyen Kul 
Himmet'in şiirlerinde islam tarihi, evliya 
menkıbeleri, Hz. Ali ve on iki imam sev-
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gisiyle bilhassa Alevi -Bektaşi inancı doğ
rultusunda dinl-tasawufi duyarlığın bu
lunması onun kuwetli bir tarikat terbiye
si aldığını ortaya koymaktadır. Tahmasb 
gibi Safevi şahlarına övgü, zamandan 
şikayet, gurbet, sıla özlemi ve beşeri aşk 
şiirlerinde yer alan diğer konulardır. Hal
kın kendisine duyduğu sevgiden dolayı 
adı çevresinde bazı efsaneler de oluş
muştur. 

Henüz kitap haline getirilmemiş, tes
bit edilebilen 1 SO kadar şiirinde Kul Him
met'le beraber bu ma hlasının başına "se
fil, koca, geda, öksüz" gibi sıfatiarın geti
rildiği görülmektedir. Şiirleri dörtlük sa
yısı bakımından diğer halk şairlerinin şi
irlerine nisbeten uzundur. Bu uzunluk ba
zan yirmi dörtlüğe kadar çıkmaktadır. 
Hece ölçüsünü başarıyla kullanan şair ka
fiyelerin teşkilinde de aynı başarıyı göste
rir. Aruzla yazdığı birkaç şiirinde ise pek 
başarılı olduğu söylenemez. 

Kendisinden sonra yetişenler üzerinde 
önemli etkisi olan Kul Himmet'in mahlası
nı kullanan iki şair daha vardır. İlki, XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilkya
rısında yaşamış olan Kul Himmet üsta
dım'dır. Asıl adı İbrahim olan şair Divri
ği'nin Karageban bucağına bağlı Örenik 
köyünde doğmuştur. Soyundan gelenler 
Öksüzoğulları adıyla tanınmaktadır. Var
lığı yakın zamana kadar bilinmediğinden 
şiirleri Kul Himmet'e mal edilmiştir. İkin
ci şair de imranlı'nın Söğütlü köyünden 
diğer bir Kul Himmet Üstadım'dır. Asıl 
adı Hatice olan ve "Hacik Kız" olarak da 
anılan şair XIX. yüzyılda yaşamıştır. Me
zarı Divriği'nin Anzahar köyündeki Gani 
Baba Tekkesi hazlresindedir. Ayrıca Sefil 
Kul Himmet ve Öksüz Kul Himmet adlı 
iki şairden Kutlu Özen söz etmekteyse de 
Kul Himmet bu mahlasların ikisini de 
kullandığından bunların farklı şairler ol
ması ihtimali zayıftır. 
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Kelile ve Dirone tercümesiyle tanınan 
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XIV. yüzyıl şairi. 
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Hayatı hakkında yeterli bilgi olmadığı 
gibi tezkirelerde de adına rastlanmamış
tır. XIV. yüzyılın birinci yarısında yaşadığı 
kaydedilen Kul Mesud, 1334-1337 yılları 
arasında hüküm süren Aydın Emlri Um ur 
Bey'in isteği üzerine ve onun adına Kelile 
ve Dimne'yi Farsça'dan Türkçe'ye tercü
me etmiştir. Tercüme, Um ur Bey'in baba
sı Mehmed Bey (ö. 734/1334) henüz ha
yatta iken gerçekleştiritmiş olmalıdır. 
Kendini Kul Mesud olarak tanıtan müter
cimin başka bir eseri bilinmemektedir. · 
Johannes H. Mordtmann. bu tercümeden 
yaklaşık yirmi yıl sonra yine Farsça'dan 
Türkçe'ye çevrilmiş olan Süheyl ü Nev
bahar'ın mütercimi Hoca Mesud'un Kul 
Mesud ile aynı kişi olabileceğini ileri sür
müşse de Kilisli Rifat ve M. Fuad Köprü
tü bu görüşe katılmamışlardır (Toska, s. 
238-239). Ancak konu üzerinde doktora 
çalışması yapan Zehra Toska, her iki Me
sud'un eserlerinden ve bu eserler üzerin
de yapılan çalışmalardan hareketle Kul 
Mesud ile Hoca Mesud'un aynı kişi olabi
leceğini belirtmiştir (a.g.,e., s. 242). 

Anadolu sahasındaki ilk çeviri örnekle
rinden biri olan Kul Mesud'un Kelile ve 
Dimne'si aynı zamanda eserin ilk Türk
çe versiyonudur. Bu dönemde hüküm sü
ren Türk beyleri Arapça ve Farsça bilme
diklerinden Türkçe'ye önem vererek bu 
dilde eserler yazılmasını, ayrıca Arapça 
ve Farsça'dan tercümeler yapılmasını 
sağlamışlardır. Nasrullah-ı Şlrazl'nin, İb
nü'I-Mukaffa'ın Arapça çevirisinden Gaz
neli Sultanı Behram Şah'ın isteğiyle Fars
ça'ya yaptığı tercümesini esas alarak Ke
lile ve Dimne'yi Türkçe'ye kazandıran 
Kul Mesud birçok Arapça ve Farsça keli
meye Türkçe karşılık bulabilmiştir. Böy
lece Um ur Bey Kelile ve Dimne'deki di
daktik hikayelerden faydalan ma imkanı
nı elde etmiştir. On altı bölümden (bab) 
oluşan Kelile ve Dimne tercümesinin 
21 Reblülewel895'te (12 Şubat 1490) is
tinsah edilen ve bir de zeyli bulunan nüs
hasından (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
1897; Zeyl 216b·232a varakları arasında) ilk 
defa Sursalı Mehmed Tahir söz etmiştir. 

Kelile ve Dimne'de mensur metin
den başka on yedi beyitlik bir manzum 
hikaye, Behram Şah için yazılmış bir ga
zel ve Arapça-Farsça bir mülemma' ya
nında metnin çeşitli yerlerine serpiştiril
miş otuz yedi nazım, otuz iki kıta ve otuz 


