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hem de o dönemde şairden beklenen şey
ler hakkında ipuçları vermektedir ( Çehar 
Makale, s. 42, 4 7) . Klasik dönemin şair te
lakkisi konusunda şuara tezkireleriyle bazı 
şiirlerde de değerlendirmeler vardır. Mu
hammed el-Avfı'nin Lübdbü'l-elbfıb'ı tez
kireler arasında en dikkat çekici alanıdır. 
Bir kısım tezkirelerde şairler gruplandırıl
mış, şair olarak tanınmamakla birlikte şiir 
yazanlar asıl şairlerden ayrı tutulmuştur. 
Şiire ve şairliğe özellikle yer veren daha 
sonraki tezkireler, Çehô.r Ma]fale ve Lü
bô.bü '1-elbô.b'a paralel görüşler ortaya 
koymuştur. Bütün bu eserlerden klasik dö
nemde şairliğin başlı başına bir meslek ka
bul edildiği anlaşılmaktadır. 

İran'da hüküm süren birçok devlet nez
dinde şairterin özel bir yeri olmuş, meli
kü'ş-şuaralık çoğu zaman devlet teşkila
tında önemli bir makam olarak yer almış
tır. Şairler intisap ettikleri hükümdara ne
dimlik, danışmanlık ve katiplik yapmış, ba
zıları da hükümdarın maiyetinde savaşla
ra katılmıştır. Şairterin bir devlete veya güç 
merkezine intisap etmeleri geleneği özel
likle Moğol istilasından sonraki dönemde 
yavaş yavaş zayıflamıştır. Bunda ülkede ya
şanan kargaşalar, devlet adamlarının şair
lere karşı ilgisizliği ve Safevller'de olduğu 
gibi şahların dünya görüşü rol oynamıştır. 
Safevıler'in övgü şiirine iltifat etmemesi şa

irleri farklı arayışlara itmiştir. Muhteşem-i 
Kaşanl, Ehl-i beyt'in övgüsüneyada imam
ların şehadetlerine tahsis ettiği şiirleriyle 
şöhrete ulaşırken Öıfı-i Şlrazl ve Saib-i Teb
rlzl gibi pek çok şair sebk-i Hindl akımını 
geliştirmiştir. 

Devlet adamlarının ve güç sahiplerinin 
hizmetinde olmayan şairterin sayısı zaman
la artmıştır. Meşhur İsmailiye dalsi Nasır-ı 
Hüsrev bu şairterin ilki olarak zikredilebi
lir. Özellikle Senal, onun izinden giden Fe
rldüddin Attar ve Mevlana Celfıleddln-i RO
ml gibi mutasawıf şairler şiiri apayrı bir 
mecraya taşıyarak farklı şair portrelerinin 
ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Bun
lar şairliği bir meslek şeklinde görmemiş
ler, şiirden sadece düşünce ve duyguları
nı aktarmada etkili bir araç diye yararlan
dıklarını ima etmişlerdir. Bilhassa Mevla
na Meşnevi'sinde bir öğretmen ve yol 
gösterici konumundadır. Bununla birlikte 
devlet adamlarının şairler nezdinde öne
mi sürmüş, bazı mutasawıf şairler eser
lerini devlet adamlarına takdim ederek on
ların dotaylı yoldan himaye ve destekleri
ni alma geleneğini devam ettirmiştir. Ta
sawuf geleneği içerisinde yer almamakla 
birlikte devlet adamlarına intisap etme-
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yen, fakat şiiriyle devlet adamlarının ve 
toplumun saygısını kazanan şairler de var
dır. Etkileri günümüze kadar gelen bu şa
irlerin başında Sa'dl-i Şlrazl ile Hafız-ı Şlra
zl gelmektedir. Bunların şiirleri klasik dö
nemde şiir sanatının zirvesi kabul edilmek
tedir. Klasik dönemde pek çok şair şairli
ğe ve şiire yaklaşımını yine şiirlerinde or
taya koymuştur. Senal, Evhadüddln-i En
veri, Ferldüddin Attar ve Abdurrahman-ı 
Cami şiirlerinde dönemin şiir anlayışına iliş
kin görüşlerini açıklamışlardır. 

Modern dönemde şairin konumu ve ro
lü eskiye oranla oldukça değişmiştir. 1906 
İran Meşrutiyeti'ne varan süreçte şair ka
lemini toplumu geri kalmışlıktan kurtar
maya, istibdadı bertaraf etmeye adamış 
bir özgürlük savaşçısı görünümündedir. 
Meşrutiyet devri şairleri, biçim olarak ge
leneksel şiiri sürdürmekle birlikte konu ba
kımından artık eski şiir sona ermiştir. Meş

rutiyet dönemi ve sonrası şairlerin yenilik 
arayışlarının ivme kazandığı dönemdir. Mu
hammed Taki Bahar'ın öncülük ettiği bir 
grup şair aruz kurallarını olduğu gibi ko
ruyarak sınırlı bir yeniliğe taraftar olurken 
Taki Rif' at gibi aydınlar şiirde biçimin de 
tamamen değişmesi gerektiğini savun
muşlardır. Şiirde biçim açısından ilk ciddi 
yeniliği N!ma YOşlc gerçekleştirmeyi ba
şarmıştır. Aruzdan tamamen kopmamak
la birlikte aruzun kısıtlayıcılığını en aza in
diren Nlma YOşlc açtığı çığır sebebiyle ye
ni şiirin babası olarak anılmıştır. Yeni şiir 
akımına mensup olan şairler şiirde daha 
çok ferdi tecrübelerini ele almaya yönel
mişler ve şiirin iç unsurları üzerinde daha 
fazla durmuşlardır. iran'da modern dö
nemde biçim açısından aruz şiirine bağlı 
olan şairlerin yanı sıra serbest şiirin çeşitli 
eğilimlerinde çalışmalarını sürdüren şair
ler de önemli bir yer tutmaktadır. Özellik
le 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra kla
sik kalıpları oldukça yeni bir anlayışla kul
lanan şairlerin varlığı dikkat çekmektedir. 
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Iii HicABi KıRLANGIÇ 

Türk Edebiyatı. Türk edebiyatının bili
nen ilk şairleri kop uz çalar ak irticalen şiir 
söyleyen ozanlardır. Göçebe Türk topluluk
ları arasında ilden ile, abadan obaya ge
zerek haber ve bilgi akışını sağlayan , dü
ğün ve şölenlerde destanlar düzenleyip şi
irler söyleyen ozan saygın bir yere sahip
tir. Uygurlar'da mOsiki eşliğinde terennüm 
ederek sihir yapan, gaipten haber veren, 
hastalan tedavi eden bahşı (bakşı) veya kam 
da şaman gibi bir şairdir. Destani dönem
lerden itibaren toplum içinde bir şaman 
gibi gizli güçlere sahip olduğuna inanılan 
ozanlar, Türkler'in İslamiyet'i kabul etme
sinden sonra uzun müddet halk arasında 
aynı kimlikle yaşamış. nihayet "aşık" kim
liği kazanarak saz şairi veya halk şairi diye 
anılmıştır. Eski Arap şiirinin mOsiki ile te
rennüm edilen hida, ağıt ve ninnilerini söy
leyen meçhul şairleriyle, Türk edebiyatın

da hece ölçüsüyle dörtlükler yazan ve da
ha ziyade yarım kafiye kullanan saz şair
leri ve anonim ürünler ortaya koyan meç
hul sanatçılar birbirine benzemektedir. 

Türk edebiyatında XIII. yüzyıldan sonra 
Arap ve Fars edebiyatının etkisiyle aruz 
vezniyle ve beyit esasına dayalı şiirler ya
zıp tam ve zengin kafiyeyi önemseyen şa
irler yetişmeye başlamıştır. Divan şairi de
nilen bu sanatçılar başlangıçta Fars ede
biyatının etkisinde eser vermişlerse de XV. 
yüzyıldan itibaren kendilerine has kimlik 
ve duyuşlar çerçevesinde şiirler yazmış, 
XVI-XVIII. yüzyıllarda şaheser sayılabilecek 
eserler vermiş, nihayet XIX. yüzyılda iti
bardan düşmüşlerdir (bk DiVAN EDEBi

YATI) . Şiirin "manzum ve mukafffı söz" ola
rak tarif edildiği bu dönemde şiir kelimesi 
yanında nazım da kullanılmıştır. Nazmın 
"inciyi delip ipliğe dizmek" şeklindeki söz
lük anlamından şairin de bir kuyumcu gi
bi çalışması gerektiği sonucu çıkar. İnci
nin delinmesi zor olduğu gibi delerken is
raf da edilmemelidir. Bütün inciler (şiir
deki kelime l e rı aynı güzellikte delinir ve 
öylece sıralanırsa güzel bir dizim sağlan
mış olur. incileri dizrnek (ş iir yazmak) usta-



lık ister ve ustasının adıyla (mahlas) anı
lır. Şairler hakkında bilgi veren tezkireler
de ve edebiyat nazariyatma dair eserlerde 
kaydedildiğine göre iyi bir şairin doğuştan 
şairane bir yaratılış ve yeteneğe sahip bu
lunması , şiir çevrelerinde uzun tecrübe
lerden geçmesi, öğrenim, bilgi ve kültü
re önem vermesi gerekir. Bunun için iyi 
bir üstadın yanında eğitim görmesi, bü
yük şairlerin divanlarını ve şairlerin güzel 
şiir örneklerinden binlerce beyti ezberle
mesi, şiirin çeşitli türlerini ve edebi sanat
larını tanıması önem taşır. Klasik Türk ede
biyatının ardından Tanzimat döneminde 
yeni bir şair kimliği ortaya çıkmış, Batı ede
biyatı kural ve anlayışıyla şiir yazan bu sa
natçılar da uzunca bir süre yine aruz vez
nine ve kafiyeye bağlı kalmıştır. Cumhu
riyet'le birlikte başlayan Türk edebiyatı
nın modernleşme sürecinde biçim ve dü
şünce bakımından tamamen özgür hare
ket eden şairler yetişmiştir. 

Türk edebiyatının bütün zamanları için
de en çok şairi kendine özgü sanat anla
yışı ve dile hakimiyeti olan şekilci, kuralcı, 
idealist divan edebiyatı yetiştirmiş, en sa
natkarane eserleri bu çevreden şairler ver
miştir (tezkirelerde adı geçen, divan sahi
bi yahut divan ı bulunmayan veya ele geç
memiş olan divan şa irl erinin sayı s ı I 000 
kadardır) Divan edebiyatında şiirin biçimi 
gibi içeriği de belirli bir çerçeveyle sınır
landırılmış , şairler bu geleneğin imkanla
rıyla yetinmiş, edebi zevk ve anlayışta mev
cudun dışındaki anlayışiara yönelme dü
şünceleri olmamıştır. Divan edebiyatı gibi 
birer gelenek edebiyatı olan aşık ve tekke 
edebiyatlarında da durum aynı olup bu 
şiir dairelerinden birine giren şairin ede
biyat kültürü, edebi zevki ve değer ölçü
leri ona göre şekilleniyor. edebiyat terbi
yesini kendisinden önceki üstatların eser
lerinden alarak yetişiyordu . Gelenek için
de tasawufi düşüncenin de etkili olduğu 
klasik şairler yanında t asavvuf muhitlerin
de tıpkı halk şairleri gibi terennüm ede
rek veya yazarak şiiri devam ettiren tek
ke şairleri ilahi aşkla şiir söylemiş, bu şair
terin diğerlerinden ayrıldıkları nokta yalnız
ca şiirin konusu (tasaw uf) olmuştur, an
cak aşık sıfatını birlikte kullanmışlardır. Ni
tekim kendilerini aşık diye niteleyen saz 
şairleri genelde bir pi rden el alıp (badeli 
aş ı k ) manevi ilhamla söylediklerini iddia 
ederler. Belirli bir gelenek içinde yetişen 
bu şairlerde şiir bilgisi ve yeteneğinden 
başka mCısiki ve hikaye antatma yetene
ğinin de bulunması şarttır. Ayrıca usta bir 
aşığın yanında uzun süre kalıp kendini ye
tiştirmesi gerekiyordu. Pek çok şairin ge-

lenekten yetiştiği, eski Arap şairlerinin söy
ledikleri şiirleri ezberleyip okuyan raviler 
gibi şiir tecrübesinden geçerek yetenek
lerini geliştirdikleri bilinmektedir. Bu iliş

kiler, tıpkı divan şiirinin nazlrecilik gelene
ğinde olduğu gibi şairin şiir bilgisi ve tec
rübesini arttırmakta ve onu bir tür şair 
mektebinde eğitime tabi tutmaktaydı. Yi
ne divan şairlerinin şiirleri tartıştıkları soh
betler gibi (mesela Zatl'nin Beyazıt'taki dük
kanı veya XIX. yüzyılın Encümen-i Şuara toplan
tıları) şiir anlayışlarının tartışıldığı meclis
ler de şairterin yetişmesinde önemli rol oy
namıştır. Merkezde padişah sarayı olmak 
üzere vezir, paşa konaklarında kurulan 
meclisler (bezm), taşra vilayetlerinde eşraf 
ve ayan konakları, kahvehaneler. dükkan
lar, meyhaneler, hamamlar şairler için bi
rer meclisti (İpekten , bk. bibl.) . Bu mec
lislerde usta şairler genç şairterin şiirle

riyle ilgilenerek onlara bir mahlasname 
ile mahlas verirlerdi. Daha ziyade halk şa
irleri tarafından yazılan şairnameler ise 
belli bir çağa ait şairlerle onların etkilen
dikleri şairler hakkında düzenlenmiştir (ay
rı ca bk. AŞIK) 

Osmanlılar'da şairlik bir meslek kabul 
edilmediği gibi sadece geçimi sağlamaya 
yarayan bir sanat dalı olarak da düşünül
memiştir. Daha önceki İslam devletlerinde 
görüldüğü gibi Osmanlılar'da da alim ve sa
natkarlar hükümdar ve diğer devlet adam
larından himaye görmüş , onların in ' amı

na nail olmuştur. Usta şairler sarayın iti
barını yükselttikleri için padişahların göz
deleri haline gelmiş , onlara yakınlıkları öl
çüsünde uygun bir makama tayin edilmiş 
ve yüklü caizelerle ödüllendirilmiştir. Pa
dişahların takdir ve desteği, şairterin tanı
nıp şöhretlerinin yayılmasında en az on
ların yetenek ve meziyetleri kadar önem 
taşırdı. Padişaha ve saraya yakınlık tezki
relerde "neclimlik, müsahiblik, mahremlik, 
bendelik, mülazemet. maiyet. intisap" gi
bi tabirlerle ifade edilmiştir (Tolasa, s. 84-
89). İn'amat defterlerinde bazı şairterin 
aldıkları caizeler hakkında kayıtlar mev
cuttur (Erünsal. bk. bibl.) . Şuara tezkire
lerinin kayıtlarında da şairterin timar, zea
met, has, u!Cıfe , salyane, zevaid, ihsan, 
nakd vb. adlar altında caizeler aldıkların
dan söz edilir (Tolasa, s. 112) . Bazı özel 
günler ve olaylar dolayısıyla (nevruz, bay
ram, ramazan, doğum , ölüm, bir yapının 
inşas ı , fetih, zafer vb.) büyüklere sunulan 
kaside ve tarihler birer gelir kaynağıydı. 
Tezitirelerde adı geçen şairterin meslek dö
kümün ün yapıldığı bir araştırmada ilmi
ye sınıfından kadı , müderris ve katipierin 
ilk sırayı aldığı (% 36), bunu bürokrat (% 
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28) , şeyh ve dervişler, askerler, esnaf, din 
görevlileri gibi meslek gruplarının izlediği 
görülür (isen, s. 224). Divan şairleri çoğun
lukla eğitimli zümre içinden çıksa da halk 
şairleri gibi okuma yazma bilmeyen divan 
şairleri de yetişmiştir. 

Gerek tezitirelerde gerekse edebiyat ta
rihlerinde divan şairlerinin sistematik bir 
tasnifi yahut derecetendirilmesi yapılma
mıştır. Bu sebeple Arap şairlerinde oldu
ğu gibi Türk divan şairlerinde sanat de
ğerlerine göre bir tabakataşma söz konu
su değildir. Tezkirelerin çoğunda şairler hü
kümdar, şehzade, devlet adamı gibi daha 
çok sosyal tabakatarına ve mesleklerine 
göre gruplandırılmış ve kronolojik sırala
mayla yetinilmiştir. Yalnız Latifi, tezkire
sinin mukaddimesinde şairleri gerçek ve 
mukallit şeklinde ikiye ayırmış, kendine öz
gü hayal ve fikirleri, yaratıcı gücü olanları 
gerçek şair kabul etmiş, bu ustaların dün
yada az bulunduğunu söylemiştir. Bulduk
ları her sözü vezinli ve kafiyeli olarak söy
leyenler de alt tabakayı teşkil eder. Şair
terin çoğu mukallittir. Bunlar da başkala
rının beyltierini çalanlar veya önceki şair
terin sözlerini değiştirerek tekrarlayanlar 
yahut tercüme edip kendisine aitmiş gibi 
gösterenler şeklinde tabakalara ayrılır. 

Tanzimat'tan ve özellikle ll. Meşrutiyet'
ten itibaren kaleme alınan edebiyat ta
rihlerinde de çok defa şairterin kronolojik 
esasa göre sıralandığı görülür. Bununla 
beraber H arabdt mukaddimesinde divan 
şairlerini kudema, evasıt ve evahir diye üç 
tabakaya ayıran Ziya Paşa ve onu takip 
eden edebiyat tarihçi ve tenkitçilerinin he
men istisnasız usta şair olarak üzerinde 
birleştikleri isimler vardır. Her biri kendin
den sonrakilere öncülük etmiş, şiirlerine 
nazlreler yazılmış, kendilerine has dil, üs
!Cıp ve orüinal imajları olan Necati. FuzCıll, 
Baki, Zat!, Nef'i. Nam, Nabl, Nedim ve Şeyh 
Galib divan şiirinin birinci sınıf ustaları ka
bul edilmiştir. Bunlara Ahmed\', Şeyh!, Ah
med Paşa , Hayali, RCıhl, Taştıcalı Yahya, 
Ragıb Paşa gibi ikinci bir tabaka eklenebi
lir. Bu tür bir değerlendirme antolojilere ve 
ders kitaplarına da yansımıştır. 

Şair her çağda toplumda itibar görmüş
tür. Şiirine bakarak şaire kimlik veren top
lum onu ya şen şakrak ya tamamen ga
ma gömülmüş kabul eder; şiirinde verdiği 

görüntü ile gerçek hayatı arasında bir bağ 
olmadığı sanılır. Bu sebeple şairler kud
retlerinden ziyade zaafları ile dile düşer
ler. Tezitirelerde pek çok şairin şiir görüş

leri, şiire katkılarıyla değil başlarından ge
çen olaylar veya kişilikleri dolayısıyla anıl
ması bundandır. Gerçekte ise bir şairin şi-
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iriyle anılması gerekir ve bunun için şiirde 
aranan öğelerin bulunması şarttır. "Dü
şelden ders-i aşka hatırımdan nahv mahv 
oldu 1 Okuyup yazdığım hep şimdi eş'ar-ı 
mahabbettir (Ruhi)." Hatta, "Şair asabi bir 
aşık olmalıdır ki asan daima ve herkesçe 
kabul görsün" (Ahmed Hikmet, bk. bibl.). 
Eski şairler sanatçı kimlikleriyle birbirin
den ayrılır, söyledikleri şiirin gücü ölçüsün
de seçkin veya sıradan şairler arasında sa
yılırdı. Bunlardan üs!Cıplarıyla öne çıkanlar 
(aşıkane, rindane, şQhane, hikemiyane, sO
fiyane vb.) sıkça taklit edilir ve şiirlerine 
nazireler yazılırdı . 

Günümüzde şair kelimesinin anlamı ge
nişlemiştir. Belli kurallar çerçevesinde man
zumeler nazmetmesi umulan nazımın ye
rini artık hayal ve çağrışımlara dayalı ınıs
ralar ortaya koyan söz sanatçısı almıştır. 
Bu serbest ortam, şair adayının gerek şiir 
eğitim ve birikimini gerekse tarihsel sü
reçteki usta şairleri inceleyip taklit etme 
mecburiyetini olumsuz etkilemiş, şiirin sa
nat alanını daraltmış, eski meslektaşları
na göre şairin işini daha da zorlaştırmış
tır. Çünkü artık şair, kelimeleri sesler ve 
ses uyumlarıyla en güzel biçimde kullan
mak zorundadır; duygu, hayal ve düşünce 
buluşlarıyla insanın gönlüne ve ruhuna hi
tap etmelidir; muhatabını farklı duygulan
malar, izienimler ve heyecaniara yönlen
dirmelidir. Bütün bunları yaparken de ka
fiyelerin mCısikisinden, veznin ahenk ve 
ritminden yahut edebiyat sanatlarının de
rinliğinden yoksun olmasını bir kayıp sa
yanlar da vardır. 
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Iii İSKENDER PALA 

ŞAİR EŞREF 
(1846-ı 912) 

Hiciv şairi. _j 

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe ka
sabasında doğdu. Asıl adı Mehmed Eşref 
olup Gelenbevl İsmail Efendi'nin soyuna ve 
aynı ailenin UsCılizadeler koluna mensup
tur. Dedesi Yayaköylü Raşid Efendi, Sün
bülzfıde Vehbi'nin Nuhbe-i Vehbi'sini şer
hetmekle tanınan bir din alimi, babası Ha
fız Mustafa Efendi de nüktedan ve hoş
sohbet bir din bilginiydi. Annesi Arife Ha
nım'ın hfıfız ve şair olduğu rivayet edilir. 
Kültürlü bir aileden gelen Eşref'in düzen
li bir tahsil gördüğü söylenemez. İlk eğiti
mini aldığı Gelenbe'den sonra Manisa'da 
Hatuniye Medresesi'nde kısa bir süre Arap
ça, Farsça okudu ve hıfza çalıştı. Özel öğ
retmenlerden matematik ve tarih ders
leri aldı . Ardından herhangi bir okula git
meyerek gençliğini zeybeklikle ve serazat 
bir şekilde geçirdi. 1870'ten itibaren Ma
nisa sancağı tahrirat kalemine mülazım 
olarak devam etmeye başladı. Daha son
ra Turgutlu'da tahrirat katipliği, Akçahi
sar ve Alaşehir'de mal müdürlüğü yaptı. 
1878'de İstanbul'da bir imtihana girerek 
üçüncü sınıf kaymakamlık ehliyetnamesi 
aldı ve Haziran 1879'dan Aralık 1902'ye ka
dar Fatsa, Çapakçur, Hizan, Ünye, Tirebo
lu, Akçadağ, Garzan, Garbikaraağaç, Bul
dan, Kula, Kırkağaç ve Gördes kazalarında 
kaymakam olarak çalıştı. İçkiye düşkün
lüğü ve hicivleri sebebiyle memuriyet ha
yatı pek başarılı geçmeyen Eşref, yine bu 
hicivleri ve Jön Türkler'le münasebeti do
layısıyla bir jurnal sonucu Jön Türkler'den 
Tevfik Nevzat ve Hfıfız İsmail ile birlikte 
İzmir'de tutuklanarak İstanbul'a gönde
rildi ( 1902). Muhakeme neticesinde Prens 
Sabahaddin'in babası Damad Mahmud Ce
laleddin Paşa'nın Avrupa'ya kaçmadan ön
ce gönderdiği mektupları ve bazı devlet 
adamlarına yazdığı hicviyeler yüzünden bir 
yıl hapse mahkUm edildi. Cezasını tamam
layarak gittiği İzmir'de çevresinin boşal
ması ve tekrar bir jurnalle hapsedilme kor-

kusuyla Ağustos 1903'te Mısır'a kaçarak 
Meşrutiyet'in ilanma kadar orada ikamet 
etti. Kısa sürelerle Fransa, İsviçre ve Kıb
rıs'ta da kaldığı bu dönem Eşref'in edebi 
hayatının en verimli yıllarıdır. Sultan Ab
dülhamid ve istibdat aleyhinde şiddetli bir 
mücadeleye girdiği Mısır'da 1904-1908 yıl
ları arasında altı kitabı neşredildi. Ayrıca 

bazı arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Cur
cuna ve Zuhuri gibi mizah gazetelerinde 
şiirleri yayımlandı. ll. Meşrutiyet'in ilanın
dan sonra büyük ümitlerle yurda dönüp 
önce Turgutlu kaymakamlığına, ardından 
Adana vali muavinliğine tayin ediidiyse de 
vali muavinliklerinin lağvı üzerine açıkta 
kalarakAğustos 1909'da emekliye sevke
dildi. Aşırı içki sebebiyle yakalandığı verem 
hastalığından 22 Mayıs 1912'de son yılla
rını geçirdiği Kırkağaç'ta öldü. 

Önceleri şair olarak tanınınakla beraber 
Eşref'in bilinen ilk şiiri İzmir gazetesinde 
çıkan bir kıtasıdır (nr. 3, 3 Haziran ı 312). 

Bu tarihten ölümüne kadar İzmir, Ahenk, 
Yeni Gazete, Hizmet gibi gazetelerde ve 
Şu'le-i Edeb, Muktebes, Edep Yôhu, Eş
ref (Musavver Eşref) dergilerinde gazel, 
kıta, tarih ve diğer şiirleri neşredilen şairin 
eserlerinin büyük kısmı hiciv alanına girer. 
Gerçekte Eşref, eski Türk edebiyatında 
N efi ve SürOri gibi şairlerin şahsında şöh
ret bulan hiciv tarzının XIX. yüzyılda ye
tiştirdiği en önemli temsilcilerinden biri
dir. Yer yer dini motifler taşımasına rağ
men gazellerinde bile hicve yönelmekten 
kendini alamayan Eşref dönemin mesele
leriyle yakından ilgilidir. Devletin işleyişi ve 
toplumdaki aksaklıklardan çok defa Sultan 
Abdülhamid'i ve çevresini sorumlu tutar, 
eserlerinde onları hakarete ve müstehcen
liğe varan bir dille eleştirir. Devlet ve top
lum hayatında görülen zulüm, suistimal, 
rüşvet. iltimas, cehalet ve miskinlik gibi 
bozukluklara vatan, millet, meşrutiyet, 
hürriyet. adalet ve liyakat gibi fıkirlerle kar-

Şair Eşref 


