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Iii NURETTİN ALBAYRAK 

AŞlK ÇELEBİ 

(ö. 9791 1572) 

Meşairü'ş-şuara adlı 

tezkirenin yazarı ve şair. 
_j 

926 (1520) yılında Prizren'de doğdu. 
Asıl adı Pir Mehmed'dir. Dedesinin ba
bası Mehmed Natta, XIV. yüzyılın sonun
da Emir Sultan ile Bursa'ya gelerek yer
leşmiş bir seyyid• ailesindendir. Meh
med Natta. önce EbQ ishak zaviyesine 
şeyh ve mütevelli olmuş , ayrıca kendisi
ne nakibüleşraf* lık görevi de verilmiş
tir. Daha sonra bu göreve oğlu Zeynela
bidin tayin edilmiştir. Aşık Çelebi'nin ba
bası Seyyid Ali, Zeynelabidin'in oğlu olup 
babası hayatta iken ona yardımcı olmuş, 
ölümünden sonra ise çeşitli yerlerde ka
dılıklarda bulunmuş ve Filibe kadısı iken 
vefat etmiştir (941 / 1534-35) Annesi, ll. 
Bayezid'in kazaskerlerinden Müeyyedza
de'nin kızıdır. 

Rumeli'de doğduğunu ve çocukluğu
nu bu çok sevdiği yerlerde geçirdiğini. 
hayatı hakkında geniş bilgiler edindiği
miz tezkiresinden öğrenmekteyiz. Tah
silini devrio önde gelen ilim adamların
dan SürGri, Taşköprizade. Arapzade Ab
dülbaki Efendi. Ebüssuüd, Emir GisG 
Efendi ve· Muhyiddin-i Fenarfnin yanın
da tamamlayan Aşık Çelebi, dedesi Mü
eyyedzade ve babasının arkadaşları sa
yesinde geniş bir çevre edindi. Böyle bir 
muhitte yetişmesinin sonucu olarak da 
tezkiresinde gerek sanat çevrelerini ge
rekse arkadaşlık ettiği kişileri çok renk
li ve ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. 

Önce Bursa mahkemesinde katiplik 
vazifesi alan Aşık Çelebi, daha sonra 
Emir Sultan vakfına mütevelli tayin edil
di ( 1541 ). Burada beş yıl görev yaptık
tan sonra Bursa vakıflarını teftiş eden 
Rüşenizade'nin kendisi hakkında iyi bir 
rapor vermemesi sonucu bu vazifeden 
aziedildi ve istanbul'a döndü ( 1546) Aşık 
Çelebi Bursa'da iken bir ara vebaya ya
kalanmışsa da bir süre sonra iyileşmiş

tir. 

Bursa dönüşünde. eski hocası Emir 
Gisü sayesinde istanbul'da mahkeme 
katibi olan Aşık Çelebi. daha sonra divan 
katipleri reisi Receb Çelebi'nin ölü
mü üzerine bu göreve aday gösterilmiş
se de başkalarının da bu işi ele geçir
mek için araya girmeleri yüzünden bu 
vazifeyi elde edememiştir. Bu olaydan 
sonra bir süre Ebüssuüd'a katiplik ya
pan Aşık Çelebi, hocası Muhyiddin'in öl
mesi sebebiyle zorlukla da olsa icazet
namesini aldı (1547). Mülazım olabilme
si için kendisini yine eski hocası Emir 
Gisü destekledi ve kazasker Bostanzade 
müracaatını kabul ederek onu mülazım 
kaydetti. Böylece Aşık Çelebi ilk kadılık 
görevine Silivri'de başladı ve aynı yıl ev
lendi ( 1550). Daha sonra da kendisini Si
livri'den Priştine'ye naklettirdi. Priştine'
den Sertiçe'ye alınan Aşık Çelebi bek
lenmedik bir anda görevinden aziedilin
ce hem maddi sıkıntı çekti, hem de tez
kiresi üzerindeki çalışmaları aksadı. Fa
kat bu sıkıntı uzun sürmemiş, birkaç ay 
sonra Narda'ya (bugünkü Arta) tayin edil
mişse de Narda'nın eski kadısı olan ve 
çeşitli yolsuzlukları yüzünden görevin
den alınan Müsa Kadı'nın ve ona bu kö
tü işlerinde yardımcı olan Narda Voyvo
dası Perruh Kethüda'nın entrikaları so
nucu yine azledildi, ancak çok kısa bir 
süre sonra Manavgat'a bağlı Alaiye'ye 
(Alanya) kadı olarak gönderildi. Narda 
hadisesinden dolayı çok üzülen Aşık Çe
lebi. tezkiresinde bu olayı uzun uzadıya 
anlatır ve "zulm" (~)kelimesini buna 
tarih düşürür (970/ 1562-63) 

Aşık Çelebi Alaiye'de de çok kalmadı, 
Kanüni Sultan Süleyman'ın, "Halk içinde 
mu'teber bir nesne yok devlet gibi" mıs

raı ile başlayan ünlü gazelini tahmis 
ederek padişaha sundu ve nüfuzlu dost
larının da araya girmesiyle Niğbolu ka
dılığını elde etti. Buradan da Rusçuk'a 
bağlı Çernovi kadılığına getirildi. Aşık 
Çelebi'nin buralarda çok mesut olduğu
nu, tezkiresindeki. "Tuna" redifli yirmi 
beş beyitlik manzumesinden öğrenmek
teyiz. Bir hadise üzerine 1 566 yılında 
tekrar aziedilen Aşık Çelebi, ll. Selim'e 

ASIK ÇELEBi 

Sigetvar dönüşünde bir gazelle bir ar
zuhal sundu, bunun neticesinde Karato
va (Köstendil 'de bir kaza, şimdi Bulgaris
tan 'da) kadılığına tayin edildi, ancak 1569 
yılında bu vazifeden de aziedildL Yalnız 
bu arada tezkiresini bitirdi ve ll. Selim'e 
sundu ( 1568). Eserinde her şeyden bık

tığını yazan Aşık Çelebi. padişahtan ken
disi için sadece bir nakibüleşraflık is
temiştir. Bu arada Arapça 'feylü'ş-Şa
)(a,i.l(ını da tamamladı ve Sokullu Meh
med Paşa 'ya sundu. Bütün bu çabaları
nın sonunda kendisine Üsküp kadılığı 
verildi. Ancak Aşık Çelebi Üsküp'te za
tülcenp hastalığına yakalandı ve 979 Şa
ban sonlarında (Ocak 1572) kurtulama
yarak öldü. Evliya Çelebi, Aşık Çelebi'
nin mezar taşında Cinani tarafından ya
zılan. "Aşık sefer eyledi cihandan· tarih 
mısraının yazılı olduğunu kaydeder. 

Nesirde olduğu kadar nazımda da ma
haret sahibi olan Aşık Çelebi'nin rind
meşrep. hoşsohbet. arkadaş canlısı, ve
fakar ve zeki şahsiyetinin yanı sıra çok 
keskin bir gözlemci de olduğu, ünlü eseri 
Meşairü'ş-şuara'da açıkça görülür. Mah
las olarak Aşık adını seçmesi ise onun 
güzellere düşkünlüğünü ve hayata bağ

lılığını göstermektedir. Türkçe'den baş
ka Arapça ve Farsça'yı da çok iyi bilen 
Aşık Çelebi asıl şöhretini, klasik edebi
yatımızın gerçekten en önemli ve güve
nilir kaynaklarından biri olan tezkiresiyle 
yapmıştır. Tezkiresinde kullandığı süslü 
nesir üslübu da ayrıca eserin bir özelli
ğini teşkil etmektedir. Arkadaşlarını. eğ
lence yerlerini, hatta kişilerin özel haya
tı ile ilgili ayrıntıları öylesine güzel bir 
dille anlatır ki canlı tasvirleriyle okuyu
cuyu adeta çizdiği tablonun içine çeker. 
Nesrine göre nazmı oldukça basittir. 

Eserleri. Aşık Çelebi'nin bilinen belli 
başlı eserleri şunlardır: 1. Tercüme-i 
Ravzatü 'ş-şüheda (telifi 953/ l546'dan 
önce). Hüseyin Vaiz-i Kaşiffnin makteı• 
türündeki eserinin Türkçe'ye tercümesi
dir. Tesbit edilebilen üç nüshası vardır 
(Bibliotheque Nationale, Ancien Fond, nr. 
107: Beyazıt Devlet K tp ., Umumi, nr. 5329; 
Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3445). Aya
sofya nüshasının sonu eksiktir. 2. Tercü
me-i Şakaiku'n-nu 'maniyye. Taşköp

rizade tarafından kaleme alınan eş-Şa
)(a, i)( u 'n- nu cmaniyye if culema, i'd
devleti'l- cOşmaniyye adlı eserin Türk~ 
çe'ye tercümesidir. Atarnin bildirdiğine 
göre Aşık Çelebi bu eserini Taşköpriza
de'ye bizzat kendisi sunmuş, eş-Şa)(a , i
)(u'n-nu cmaniyye müellifi de, "Mevla
na biz de Türki gibi yazmış idik, bihüde 
zahmet etmişsiniz" diyerek kitabının ko-
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lay bir Arapça ile yazıldığını söylemiştir. 
Nedense Mecdrnin tercümesi kadar tu
tulmayan eserin nüshasına da henüz 
rastlanmamıştır. 3. Tercümetü't-Tibri'l
mesbı1k ii nasihati'l-mülıl.k. Gazzalf'
nin, Sultan Sencer'in emriyle kendi hu
zurunda geçen konuşmaları Farsça ola
rak kaleme aldığı eserinin Arapça'sın

dan Türkçe'ye yapılan bir tercümedir. Bir 
nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Bağdat, nr. 351). 

4. Şerh-i Ehôdis-i Erbain. Atarnin bil
dirdiğine göre Aşık Çelebi'nin iki Hadis-i 
Erbain 'i vardır. Birisi kendi derlemesi, 
diğeri ise Kemalpaşazade'nin Arapça ola
rak derlediği eserin ve şerhinin Türk
çe'ye tercümesidir. Aşık Çelebi'nin ken
di derlemesinin nüshası henüz ele geç
ınediği halde diğeri Hadis-i Erbain Ter
cümesi adıyla basılmıştır (İstanbul 13 16). 

s. Tercüme-i Ravzü'l-ahyar. Muhyiddin 
Mehmed Hatibzade'nin siyasetnilme• 
türündeki eserinin.Arapça'dan Türkçe'ye 
tercümesidir. ll. Selim adına çe!Vrilen ve 
aslında Zemahşerf' nin Re bi' u ·ı- ebrar 
adlı eserinin telhisi olan bu eserin iki 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
dir (Reşid Efendi, nr. 540 ; Ui.leli. nr. 1696). 

6. Mi'racü'l-ayale ve minhacü'l-adale. 
İbn Teymiyye'nin es-Siyô.setü 'ş-şer 'iy
ye ii ışlaJ:ıi'r-rô. 'i ve'r-ra 'iyye adlı ese
rinin II. Selim adına Türkçe'ye yapılan bir 
tercümesidir. Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde kayıtlı iki nüshası vardır 
(Hazine, nr. 1768 ; Revan. nr. 1610). 7. ?:ey
lü 'ş-Şa~ii,i~ (telifi 1568). Tetimmetü'ş
Şa~a,i~'n-nu'maniyye adıyla Arapça 
olarak kaleme alınmıştır. Eserde kırk iki 
şahsın biyografisi bulunmaktadır. So
kullu Mehmed Paşa'ya sunulmuş olan 
eserin tam bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (Fatih. nr. 4413). 

Berlin Devlet Kütüphanesi'yle (Or., nr. 
2135) Paris Milli Kütüphanesi'nde (Or. , 
nr. 137) iki nüshası daha vardır. 8. Siget-
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Asık Çelebi'nin 
Meştiirü 'ş· 

şuar.1 'daki 

minyatürü 
(Millet Ktp., 

Ali Emiri, 

Tarih , 

nr. 772, vr. 78b) 

varnô.me. Kanuni Sultan Süleyman'ın Si
getvar seferiyle ilgili bir gazavatname
dir. Mesnevi tarzında kaleme alınan bu 
eser henüz ele geçmemiştir. Atai Zeyl-i 
Şakaik'te bu eserden bahseder. 9. Şeh
rengiz-i Bursa. Kınalızade Hasan Çele
bi, SunTnin hayatını anlatırken yakın 

arkadaşı olan Aşık Çelebi'den de bahse
der ve onun Bursa güzellerini anlatan 
bir şehrengiz yazdığım söyler. Aşık Çele
bi şehrengizi 948'de ( 1541) yazdığım biz
zat kendisi de söylediği halde eserin nüs
hasına henüz rastlanmamıştır. 10. Me
ştiirü 'ş-şuarti *. Türk edebiyatının Ana
dolu sahasında yazılan dördüncü şairler 
tezkiresidir. Ebced* harflerine göre ter
tip edilmiş olup 976 ( 1568) yılında ta
mamlanmıştır. Eser sadece bir şairler 
tezkiresi değil, aynı zamanda devrin sos
yal hayatını canlı bir üslupla dile geti
ren değerli bir kaynaktır. 11. Divan. Tek 
nüshası Millet Kütüphanesi'nde kayıtlı

dır (Ali Emlri, Manzum, nr. 263) . Divan
dan ziyade bir divançe niteliğinde olan 
bu eseri Aşık Çelebi Serfiçe kadılığı sı
rasında düzenlemiştir. 

Aşık Çelebi'nin sadece Atai tarafın
dan bahsedilen Mecmua-i Sukuk adlı 
bir eseri daha bulunmaktaysa da bu
nun da nüshası henüz ele geçmemiştir. 
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AŞlK EDEBiYATI 

Kendisinin veya başkalarının şürlerini 
saz eşliğinde çalıp okuyan ya da 

halk hikayeleri anlatan ve 
aşık adı verilen saz şairlerinin 

oluşturduğu edebiyat. 
_j 

Aşık edebiyatını. sade bir dil kullana
rak şiirlerini daha çok hece vezniyle ya
zan ve saz çalarak yurdu dolaşan aşık
ların eserleri oluşturur. Beş yüzyılı aşan 

bir zamandan beri Anadolu, Rumeli ve 
Azerbaycan. da gelişip olgunlaşan aşık 

edebiyatı, çoğu manzum eserlerden. ba
zan da nazım-nesir karışımı hikayeler
den meydana gelmiştir. Geniş halk ta
bakalarının dil ve duygu inceliğine, he
yecanlarına cevap veren bu edebiyatın 
adları bilinen şairleri için genellikle "saz 
şairi" veya "aşık" deyimi de kullanılmak

tadır. 

Bir topluluk ya da zümre edebiyatı ola
rak kabul edilen aşıkların eserleri uzun 
süre halk edebiyatı içinde değerlendiril

miş ve aydınlardan pek ilgi görmemiş
tir. Ancak ll. Meşrutiyet'ten sonra diğer 
edebiyat ve kültür meseleleri gibi halk 
edebiyatı da daha fazla bir ilgiyle ele 
alınmaya başlanmıştır. İlk defa Rıza Tev
fik 1911 yılında Peyam gazetesinin ede
bi ilavesinde "Folklor" başlığıyla yayım
ladığı makalede konuyla ilgili dikkate 
değer bazı bilgiler vermiş ve kendine go
re bir de tasnif yapmıştır. Daha sonra 
M. Fuad Köprülü. Milli Tetebbı1lar Mec
muası 'nda (sy. ı . s. 5-46) "Türk Edebi
yatında Aşık Tarzının Menşe' ve Teka
mülü Hakkında Bir Tecrübe" adlı maka
lesinin mukaddimesinde bu konuya yer 
vermiştir. Köprülü. çok defa halk edebi
yatı veya yüksek zümre edebiyatı ile ka
rıştırılan aşık edebiyatının ayrı bir ede
biyat olarak kabul edilmesi gerektiğini 
kaydetmiştir. Ziya Gökalp ise Türkçü
lüğün Esasları'nda halk edebiyatının 

çeşitli bölümlerini ele almış, tekke ve 
saz şairlerinin eserleriyle türkü, mani, 
Şah İsmail. Kerem ile Aslı hikayelerini de 
halk edebiyatı genel adı altında topla
mıştır. Sadeddin Nüzhet Ergun da bu 
edebiyatı sadece manzum eserler ola
rak kabul etmiş, aşık. tekke ve falklor 
edebiyatiarına da halk edebiyatı içinde 
yer vermiştir. Aşık edebiyatı konusunda 
ilk ciddi eser, Fuad Köprülü'nüri Türk 
Saz Şairleri adlı antolojisidir. Beş ana 
bölümden oluşan bu antolojide XVI-XIX. 
yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu sı
nırları içinde yetişen başlıca saz şairleri 
hakkında biyografik bilgilerle şiirlerin-


