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Mehmed Reşad ve Tiryal Hanım, nr. 922)
(eserlerinin listesi ve geniş tanıtımı için
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lSMAİL GüLEÇ

SÜRÜRi, Seyyid Osman
(1 752-1814)

L

Tarih düşürmedeki
maharetiyle tanınan
divan şairi.

_j

Adana'da doğdu. Babasının adı Hfıfız
Baba tarafından Hz. Peygamber'in soyundan geldiği rivayet edildiğin
den seyyid olarak anıldı. Öğrenimini Adana'da yaptı ve yirmi yaşlarında şiir yazmaya başladı. 1193 (1779) yılında Adana
niyabetinden Mekke payesine yükselen ve
daha sonra şeyhülislam olan Yahya Tevfik
Efendi, SürGrl'de gördüğü kabiliyet üzerine onu İstanbul'a götürdü. Burada Tevfik
Efendi'nin geniş çevresiyle tanıştı ve ilerleme imkanı buldu. önceleri "Hüznl" mahlasını kullanan şair, hiciv ve hezel türü şiir
lerinden oluşan Hezeliyyeıt'ındaki manzumelerde "Heval" mahlasını tercih etti;
İstanbul'a geldikten sonra "SürOrl" mahlasını kullanmaya başladı. Tahirülmevlevl
bu mahlasın kendisine şiirlerini beğenen
Tevfik Efendi tarafından verildiğini söyler.
Musa'dır.

SürGrl, İstanbul'a geldiğinde Şeyhülis
lam Esadefendizade Mehmed Şerif Efendi'ye mülazım oldu. Ancak mülazemeti uzun
sürünce fakirlikten yakınan manzumeler
yazarak devrin sadrazamı ve şeyhülislamı-

na gönderdi. Nihayet 119S'te (ı 781) Anadolu Sadaret Kalemi'nden kadılığa geçerek on altı yıl boyunca dört yerde kadılık
yaptı. 1196'da ( 1782) Yeğen Mehmed Paşa'nın sadareti sırasında Babtali'den kendisine 12 kuruş ücretle ayrıca duagOluk
görevi verildi. Tarih düşürmedeki üstün kabiliyeti dolayısıyla şöhreti bütün Osmanlı
ülkesine yayıldı. 1202 ( 1788) yılından sonra Sünbülzade Vehbi'nin kethüdası olarak
Eski Zağra'ya gittiyse de onunla geçinemedi. FatinEfendi Tezkire-i Hdtimetü'ş
şuara'da halkın şikfıyetiyle bir müddet hapsedildiğini kaydeder. Yenipazar'daki kadı
lık görevinin ardından ( 1800) Mostar kadı
lığı yaparken İstanbu\'a döndü. 1802'de lll.
Se\im'e sunduğu bir kaside üzerine son
resmi görevi olan Anadolu kazaskerliği emrine tayin edildi. üç defa evlenen SürGrl
11 Safer 1229'da (2 Şubat 1814) vefat etti. izzet Molla ölümü için aşağıdaki tarih
kıtasını söylemiştir. "SürGrl-i müverrih kim
uyurken bulmasa tarih 1Gamından bir dahi varmazdı asla alem-i hfıba ll Teessüf eyleyip üstadına izzet dedi tarih 1 SürGrl'nin
vefatı mGcib-i hüzn oldu ahbaba." Kaynaklar, mezarının Topçular'da La'JI Çeşme
si'ne yakın bir yerde Sünbülzade Vehbi'nin yanında olduğunu bildirmekteyse de
Tahir Olgun mezarını bulamadığım ifade
eder.

Seyyid Osman Sürüri divanrnrn ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3849)

SÜRÜRI-i KAsANI
Sürurl, diğer divan şairlerinden farklı
olarak kaside ve gazel yerine tarih düşür
medeki maharetiyle ön plana çıkmıştır.
Hemen her olay karşısında duygu ve düşüncelerini tarih manzumesi şeklinde söyleyebilen güçlü bir şairdir. Nazım tekniği
ne hakimiyeti ve kelimeleri zorlanmadan
nazma aktarması en çok dikkat çeken vasfıdır. Eserleri sanat kaygısı taşımadan gerçeği olduğu gibi yansıtır. Asıl şahsiyetini ve
şiir söylemedeki kudretini ortaya koyduğu
tarih manzumelerinde bu yönü daha açık
biçimde görülür. Kendinden önce tarih düşürmede meşhur olmuş Edirneli Nazml,
Sursalı Haşim! ve Cinani gibi şairleri geride bırakınakla kalmamış . zamanında olduğu gibi daha sonra gelenlere de örnek olmuştur. Tarih düşürmenin hemen bütün
türlerinde verdiği örnekler sanat ve dil bakımından zengin, akıcı , renkli ve pürüzsüzdür. Nükteye, hiciv ve hezle düşkün olan
şairin düşürdüğü vefat tarihlerinde bile bazan bu yönü or taya çıkmaktadır. Birçok
şairi hicveden Sürlırl en çok Sünbülzade
Vehbi üzerinde durmuştur.
Eserleri. 1. Div an (Bulak 1255) . Sürlırl
iki defa tertip etmiştir. otuz yıl boyunca yazdığı şiirleri 1802'de "Neşatengiz"
adıyla bir araya getirmiş, 180S'te divanına
yeni şiirlerini ilave etmiştir. İkinci düzenleme sırasında ilk tertibinde divana bütün
şiirlerini aldığını , ikinci tertibinde bunların
bazılarını çıkardığını. bazılarını da yeni eklediğini söyler. Divanın 322 sayfalık kısmın
daki tarihler 1719'u bulmakta, H ezeliyydt'takilerle beraber bu sayı 1800'ü geçmektedir. Ayrıca Sürılri Mecmuası'nda
verilen bazı tarihler divanında bulunmadı
ğı gibi bu tarihten sonra kaleme aldıkları
da bu sayıya dahil değildir. Atilla Satur'un
üzerinde doktora çalışması yaptığı (bk.
bibl) divanda çoğu lll. Selim için söylenmiş otuz iki kaside ile "Medhiyye" başlığı
divanını

ifadelere rastlanmaktadır. Birçok şiiri Sünbülzade Vehbi ile aralarında geçen mülatefeleri içermektedir. Hezeliyydt'ın dokuz nüshası bilinmektedir (Köprülü Ktp. ,
Mehmed As ım Bey, nr. 422; TTK Ktp ., nr.
32, 33, 1 13; İÜ Ktp., TV, nr. 1567,328 1, İb
nülemin , nr T 651, T 760; İstanbulBel e
diyes i Atatürk Kitap lı ğ ı , Muallim Cevdet,
nr. 530). 3. Sürılri M ecmuası. Birçok nüshası bulunan eser, 11 02'si şaire ait olmak
üzere 247 şairden derlenmiş 2473 tarih
mısraını ihtiva etmektedir. Bu tarihierin
137'sinin şairi bilinmemektedir. İki veya daha çok şairin birlikte yazdığı tarih mısra
larının sayısı altmış ikidir. Sürlı rl bu tasnifinde genellikle tarafsız hareket etmiş ve
Cevdet Paşa'nın da belirttiği gibi "derece-i
hüsn ü makbuliyyetlerine göre" kendi tarihlerini bazan önce, bazan diğer tarihlerden sonra sıralamıştır. Esere Keçecizade
İzzet Molla ile Esad Mehmed Efendi bazı
ilaveler yapmıştır (İ s t a n b ul 1299) .
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altında çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış

yirmi iki manzum e ve yedi tahmi s yer almaktadır. AYrıca 163 gazel, on yedi kıta ve
"matla"' adı altında on iki beyit vardır. Sürurl divanının üç nüshası bilinmektedir
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3849;
TSMK, Yenil er, nr. 2076 ; Beyaz ıt Devlet
Ktp. , nr. 571 3). 2. H ezeliyyat (İ sta nbul,
ts. ). "Heval" mahlasının kullanıldığı eser
üzerinde bir yüksek lisans çalışması yapan Elif Ayan ' ın tesbitlerine göre (bk.
bibl ) yetmiş gazel, bir müseddes, bir
muhammes, 11 O tarih manzumesi, 260
kıta ve otuz sekiz beyit halinde şakaları ,
alay ve hicivleri toplanmıştır. Daha çok
yaşadığı devrin şairlerini hicvettiği bu
eserde bazan kaba küfürler ve müstehcen

A TiLLA B ATUR

SÜRÜRI-i KAşANI
( ~ı.;.Lr ...S)~.r' )

Muhammed Kasım
b. Muhammed Kaşani
(ö . 1036/ 1627)
L

İranlı s özlük yazarı ve şair.

Kaşan şehrinde doğdu. Hayatıyla ilgili
fazla bllgi yoktur. Mahlası "Sürlırl"dir. İs
fahan'da yaşadığı, gençlik yıllarında ayakkabıcılık yapan babasının yanında çalıştığı
ve daha sonra ilim tahsil etmeye başladı
ğı bilinmektedir. Çağdaşı Takıyyüddin Belyani'nin anlatlığına göre genç yaşta baş
ladığı eğitimi sırasında güçlü hafızasıyla
30.000 beyit ezberlemiş ve Nizarnl-i Gen-

cevl gibi

şairlerin şiirlerinde

yer alan, anzor kelimeler için küçük sözlükler hazırlamıştır ( 'Ur{atü 'l-'aşıkln, I, vr. 58b).
1032 (1623) yılında İsfahan'da İtalyan seyyahı Pietro Della Valle ile görüşen Sürlırl
1036'da ( ı 626-2 7) Hindistan'a gitti ve Lahor'da kaldı ; aynı yıl or adan hac için çıktı
ğı yolculuk s ırasında vefat etti.
laşılması

Mecma'u'l-Fürs (Ferheng-i Sürüri, Ferheng -i Sül]anueri, Lugat-ı Fürs-i Sürüri)
adlı sözlüğüyle tanınan Sürlırl Fars şairle
rinin eserlerini, ayrıca Lugrıt-ı Fürs, ŞıJ::ı a 
J::ıu'l-Fürs, M i'yar-i Cemali, 'Adatü'l-tuzala', Ferheng-i Zefdn gılya, Ferheng-i
İbrahimi, M ü'eyyedü 'l- f uzala' ve TuJ::ı
fe tü 'l-aJ::ıbdb ' ın da aralarında bulunduğu
on altı Farsça sözlüğü , bazı coğrafya ve tarih kitaplarını inceleyip eserin özet versiyonunu 1008'de ( 1599) 1. Şah Abbas'a sunmuştur. Sürlırl, Mlr Cemaleddin Hüseyin
İncu'nun Ferheng-i Cihangiri, Karahisarl'nin Farsça-Türkçe sözlüğü ve Molla Mahmud b. Şeyh Ziyaeddin'in TuJ::ıfe tü's-sa'a 
det adlı eserini inceleme imkanı bulduktan sonra sözlüğünü genişletmiş ve daha
kapsamlı bir metin hazırlamıştır. Eserinin
Ijulaşatü'l-Me cm a ' adını verdiği üçüncü versiyonunu da hazırlayarak 1. Şah Abbas'ın veziri İ'timadüddevle Hatim Beg'e
takdim etmiştir. Sözlüğün ikinci versiyonu olan M ecma'u 'l-F ürs iki giriş bölümü, Fars alfabesinin harflerine göre yirmi
sekiz bölüm (fasıl) ve bir hatimeden oluşur.
Sözlükte aynı harfle başlayan kelimeler bir
bölümde toplandığı gibi kelimelerin son
harflerine göre de bir gruplandırma yapılmıştır. Eserin hatimesi "Bab-ı İstlarat"
adıyla alfabetik olarak mecazlara ayrılmış
tır. Sözlükte kelimelerin telaffuzu için aynı vezinlerde başka kelimeler örnek gösterilmiştir. Sürlırl'nin yaklaşık 6000 kelime içeren Mecma'u 'l-Fürs'ünde, eski İran
şairlerinin kullandığ ı, fakat Xl. (XVII. ) yüzyılda nadiren r astlanan Farsça sözlere de
yer verilmesi, kelimelerin İran'ın çeşitli bölgelerindeki lehçelere göre telaffuzl arının
kaydedilmesi ve Sa'dl, Fi rdevSı, Dakiki, Unsurl, Ferruhl-i Slstanl. Suzan!, Senal, Evhadüddln-i Enver! gibi şairlerin şiirlerinden
örnekler yazılması açısından önem taşıdı
ğı gibi Farsça sözlük yazımının İran'dan
Hindistan'a kaydığı bir dönemde İ ran 'da
kaleme alınan son klasik eserlerden biri
olması bakımından da önemlidir. M ecma'u 'l-Fürs, Ebu Hafs Hakim b . Ahvas-i
Suğdl-i Semerkandl'nin III-IV. (I X-X.) yüzyıllarda yazılan , günümüzde elde bulunmayan Ferheng-i Sugdi adlı eserinin kullanılması ve bu eserden alıntılara yer verilmesi açısından ayrıca dikkat çeker. Özel-
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