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MUSHAF

[baský yeri ve tarihi yok] (Dârü’l-âsâri’l-Ýslâmiyye);
Muhittin Serin, Hattat Aziz Efendi, Ýstanbul 1999,
s. 27; a.mlf., Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar,
Ýstanbul 2003, s. 42-49, 97, 110; J. M. Bloom,
Kaðýda Ýþlenen Uygarlýk (trc. Zülal Kýlýç), Ýstan-
bul 2003, s. 130-154; R. Sadri Sayýoðullarý, Türk
Kitap Sanatlarýnda Kur’an Estetiði (sanatta ye-
terlilik tezi, 2003), MÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü;
Mahmud Gündüz, “Matbaanýn Tarihçesi ve Ýlk
Kur’ân-ý Kerîm Basmalarý”, VD, XII (1978), s.
344-348; Fr. Déroche, “The Qur’an of Amaður”,
Manuscripts of the Middle East, V, Leiden
1990-91, s. 59-66 (ayný makale için bk. Les ma-
nuscrits du Coran en caractères higåz¢, Luglio
1996, s. 8-12); B. Moritz, “Arap Yazýsý”, ÝA, I, 498-
512; Abdülhamit Birýþýk, “Kur’an”, DÝA, XXVI,
383-388.

ÿMuhittin Serin

™ EDEBÝYAT. Mushaf, Türk klasik þii-
rinde sevgilinin güzelliðiyle alâka kurula-
rak sýk sýk anýlmýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’den
bahsedecekleri zaman onu mushaf adýyla
anmayý tercih eden eski þairler sevgilinin
güzel yüzünü bir mushafa benzetmiþler-
dir. Divan þiirinde mushafýn tezyinatý, harf
ve harekeleri, âyet ve sûreleri sevgilinin
güzel yüzünde birer karþýlýk bulur. Sevgi-
linin yanaðýndaki ayva tüyleri, hat (yazý) ol-
masý bakýmýndan sûre ve âyetlere, rengi
yönünden Duhân sûresine, kaþý sûre baþ-
lýklarýna, parlak yanaklarý nur âyetlerine,
beni de âyetler arasýna konulan duraklara
benzetilir (Hat u ruhsârýn için fâl edicek
mushaftan / Âyet-i nûr ile bir safhada cem‘
oldý Duhân – Nev‘î). Ayrýca Kur’an’daki hu-
rûf-ý mukattaanýn remizleri sevgilinin yü-
züyle yorumlanarak aðýz “mîm”e (�), kaþ-
lar “râ”ya (�), gözler “sâd”a (�), boy “elif”e
(א) benzetilmiþtir (Mushafta kadd ü zülf ü
dehânýn mý gördü kim / Dil týflý okuduðý
elif-lâm-mîmdür – Ahmed Paþa). Mus-
haf tezyinatý dolayýsýyla “gülþen” veya “çe-
menzâr” olarak anýlmýþ, bahar mevsiminin
ilk açan çiçeði olmasý bakýmýndan musha-
fýn baþýnda yer alan sümbül besmeleye,
gül de sonda bulunan hâtimeye benzetil-
miþ, bu benzetmelerde Kur’an tezyinatýna
iþaretlerde bulunulmuþtur (Sünbül sýfât-ý
besmele-i nüsha-i gülþen / Gül hâtime-i
mushaf-ý ruhsâr-ý çemenzâr – Nev‘î).

Mushafýn yedi harf üzere okunduðu,
yüzünden takip edildiði, okuyanýn temiz
olma mecburiyeti, gözün sayfalar üstünde
gezdirilerek okunmasý esnasýnda bakýþla-
rýn ondan ayrýlamadýðý, en güzel þekilde
süslendiði, arasýna gül yapraklarý konul-
duðu, üzerine el basýlarak yemin edildiði
ve fal bakýldýðý (Mushaf açtým mekteb-i
hüsnünde gönlüm týflýna / Evvelinden gel-
di zülfün dalý devlet dalýdýr – Ahmed Pa-
þa), cadýlarca üzerine oturularak büyü ya-
pýldýðý veya açýk býrakýlmasý halinde þey-

tan (rakip) tarafýndan okunduðu gibi an-
layýþlarýn divanlarda sýkça zikredildiði gö-
rülür (Bî-nikab olma habîbim görmesin
yüzün rakýb / Mushaf açýk olýcak derler aný
þeytan okur – Necâtî Bey).

Bazý þairler, gül gibi destelenmiþ yap-
raklardan oluþmasý dolayýsýyla mushafý
bülbülle birlikte anarlar (Nakþ edip Mus-
haf-ý rûyun safahât-ý gülde / Âyet âyet aný
bülbüllere her bâr okutur – Nâilî). Sevgi-
linin yüzündeki mushaf, Allah’ýn âyetlerini
açýklama bakýmýndan diðer kutsal kitap-
lardan bile üstün tutulur (Müfesser eyle-
ye Þeyhî Zebûr-ý Dâvûd’ý / Rivâyet etse
yüzün mushafýndan âyetler – Þeyhî). Bu
sebeple her âþýk sevgilinin güzellik adlý
kutsal kitabýný mutlaka öðrenmeli ve ona
uygun davranmalýdýr. Mushafýn okunma-
sýný sevgilinin yüzünün görülmesi þeklinde
yorumlayan bazý þairler güzellik mushafýný
daha ezelde iken okumaya baþladýklarýný
söylerken (Yoð iken levh ü hâme mushaf-ý
aþkýn okurdum ben / Izârýnda hatt-ý rey-
hanla yazýlan duâ hakký – Hayâlî), bazýla-
rý da mushafý okurken kendinden geçen-
lerin hallerini dile getirir (Mecnûn ile bir
mekteb-i aþk içre okurduk / Ben mushafý
hatm ettim o ve’l-Leylî’de kaldý – Lâedrî).
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Þeyh Gulâm b. Velî Muhammed
Mushafî-i Hemedânî

(ö. 1240/1824)

Urdu þairi ve tezkire yazarý.
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1164’te (1751) Hindistan’da Muradâ-
bâd’ýn yaklaþýk 30 km. kuzeyindeki Em-
rûhe (Amroha) þehrinde dünyaya geldi. Ba-
zý kaynaklarda yer alan, onun Feyzâbâd
veya Cavnpûr civarýndaki Ekberrûz’da ya-
hut uzun süre kaldýðý Delhi’de doðduðu-
na dair bilgiler doðru deðildir. Tanýnmýþ bir
ailenin çocuðu olan ve þiirlerinde kullandý-
ðý “Mushafî” mahlasý ile tanýnan Gulâm’ýn
Hemedânî nisbesinden ailesinin Hemedan
kökenli olduðu anlaþýlmaktadýr. Muhte-

melen Bâbürlüler’in hizmetinde bulunan
ailesi bu imparatorluðun çökmesiyle birlik-
te daðýlmýþtýr. Mushafî, ilk öðrenimini Lek-
nev’de tamamladýktan sonra gittiði Delhi’-
de tefsir, hadis gibi ilimlerle ilgili dersler
aldý. Arapça’yý bu dilde þiir yazacak kadar
iyi öðrendi. Önceleri Delhi’de bir hâmi bu-
lamadýðý için baþka þehirlere gittiyse de
1190’da (1776) Delhi’ye döndü ve burada
on iki yýl kadar kaldý. Hâmiliðini Necef Nev-
vâb adlý bir zatýn üstlendiði Mushafî þiirde
aranan bir üstat oldu; evi þairlerin toplan-
tý yeri haline geldi. Ancak gazel alanýnda
dönemin ünlü þairlerinden Sevdâ-yý Dihle-
vî ve Mîr Muhammed Taký ile rekabet ede-
medi. Delhi’de baþ gösteren istikrarsýzlýk
üzerine Leknev’e döndü. Burada Bâbürlü
Hükümdarý II. Þah Âlem’in oðlu Mirza Sü-
leyman Þikûh’un himayesinde yaþadý. Mir-
za Süleyman Þikûh ve Nevvâb Âsafüddev-
le için yazdýðý kasideler sayesinde müref-
feh bir hayat sürmeye baþladýysa da bu
durum uzun sürmedi. Öðrencilerinden þa-
ir Ýnþâallah Han ile aralarýnda baþlayan re-
kabet onu yerinden etti. Âsafüddevle ta-
rafýndan Leknev’den uzaklaþtýrýldý. Son-
radan tekrar döndüðü Leknev’de son yýl-
larýný sýkýntý içinde geçirdi ve burada ve-
fat etti.

Eserleri. Mushafî, Farsça ve Urduca
eserlerinde sade bir dil kullanmýþtýr. Orta
derecede bir þair olup binlerce gazelle on
kýsa mesnevisi ve seksen dört kasidesini
içine alan sekiz Urduca ve dört Farsça di-
vaný vardýr. 1. Dîvân. Þiirlerinden çeþitli
derlemeler Dîvân-ý Mu½¼afî (nþr. Has-
ret Mohânî, Aligarh 1905) ve Âyât-i Mu½-
¼afî (nþr. Mühezzeb Leknevî, Leknev 1953)
adýyla yayýmlandýktan sonra divaný Esîr
Leknevî ve Emîr Mînâî tarafýndan neþre-
dilmiþtir (Dîvân-ý Mu½¼afî, Patna 1990). 2.
£Ýšd-i ¡üreyyâ. Nâsýrüddin Muhammed
Þah döneminden (1719-1748) eserin ya-
zýldýðý tarihe (1199/1785) kadar gelen ve
Hindistan’da yetiþip Farsça yazan 133 þai-
rin biyografisini ihtiva eden tezkireyi Mev-
levî Abdülhak neþretmiþtir (Delhi 1934;
Karaçi 1978). 3. Te×kire-i Fârisî. 1236’da
(1821) kaleme alýnan eser Hindistan’da
Urduca ve Farsça yazan þairlerden bah-
seder (Storey, I/2, s. 876). 4. Riyâ²ü’l-fu-
½a¼âß. Urduca yazan yaklaþýk 325 çaðdaþ
þairin biyografisiyle ilgili olan eseri Mevle-
vî Abdülhak yayýmlamýþtýr (Evrengâbâd-
Delhi 1934; Leknev 1985). 5. Te×kire-i
Hindî. Nâsýrüddin Muhammed Þah dö-
neminden 1209 (1794) yýlýna kadar gel-
mekte olup Urduca yazan 193 þairin bi-
yografisini içerir (nþr. Mevlevî Abdülhak,
Evrengâbâd-Delhi 1933). 6. Me¦nevî-yi
Ba¼rü’l-Ma¼abbet. Mîr Muhammed Ta-


