
89

le yazmýþtýr (bk. bibl.). Risâlede ahlâk il-
mine dair kýsaca bilgi verildikten sonra ah-
lâk saðlýðýnýn niteliði, ölçüsü, ahlâk saðlý-
ðýný koruma ve geliþtirme yollarý anlatýl-
maktadýr. Öte yandan týp ve sihir konula-
rýnýn iç içe geçtiði bazý eserlere de týbb-ý
rûhânî adý verildiði görülmektedir. Mese-
lâ Seyyid Mustafa Murtazâ el-Âmilî göz
deðmesi, büyü gibi sebeplere dayandýr-
dýðý bedenî hastalýklarýn tedavisi için çe-
þitli kaynaklardaki dualarý toplayarak Bül-
³atü’l-emel ile’þ-þifâßi’l-£âcil bi’¹-¹ýbbi’r-
rû¼ânî adýyla bir eser meydana getirmiþ-
tir (bk. bibl.). Müellife göre -göz deðme-
sinde görüldüðü gibi- ruh bedene tesir
edebilir, hatta mala mülke zarar verebi-
lir; sihirbazlarýn da insanlar üzerinde et-
kilerinin olduðu bilinmektedir. Âmilî, bu
tür zararlý etkenlerden doðduðunu ileri
sürdüðü birçok hastalýk zikrederek bun-
larýn tedavisi için sihir formülleri ve harf
týlsýmlarýnýn uygulanmasýný, þifa âyetleri ve
dualarýnýn okunmasýný önermekte, ayrýca
hastalýklardan kurtaracaðýný söylediði âyet-
lerle ilgili Hz. Peygamber, Ehl-i beyt ve Þîa
imamlarýndan dualar aktarmaktadýr. Ebû-
bekir Nusret Efendi’ye ait Türkçe Mâ Ha-
dar fi’t-týbbi’r-rûhânî adlý eserin ruhanî
týbba dair ilk bölümünde de maddî ve mâ-
nevî ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna ve sýkýn-
týlarýn giderilmesine imkân saðlayacaðý-
na inanýlan âyetler, dualar, týlsým ve sihir
formülleriyle vefkler; cismânî týbba dair
olan ikinci bölümde ise fizyolojik hastalýk-
lar için çeþitli maddî nesnelerden ilâç for-
mülleri gösterilmektedir. Müellifi meçhul
Risâle fi’¹-¹ýbbi’r-rû¼ânî adlý bir eserde
de yer yer Ýbn Sînâ’ya atýflar yapýlarak bir-
çok fizyolojik ve psikolojik hastalýktan bah-
sedilmekte, bunlara iyi geldiði ileri sürü-
len týbbî ve sihrî formüller verilmektedir.
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Þeyhî Mehmed Efendi, Müstakimzâde,
Ýsmâil Belîð ve Hammer doðum yerini Ýs-
tanbul olarak gösterir. Ancak Safâyî, adýný
Ahmed diye kaydettikten sonra onun Ab-
dülaziz Efendi adlý bir zatýn oðlu olduðu-
nu ve Trabzon’da dünyaya geldiðini söy-
ler (Tezkire, s. 358). Þiir yazmaya çocuk
yaþlarýnda baþladýðýndan “Týflî” mahlasýný
almýþtýr. Memleket hasretiyle yazdýðý ba-
zý þiirlerinden Ýstanbul’a sonradan geldi-
ði anlaþýlmaktadýr. Evliya Çelebi boyunun
uzunluðundan dolayý ayrýca “Leylek Týflî”
lakabýyla anýldýðýný belirtir (Seyahatnâme,
I, 671). Þiirleri ve meddahlýðý ile dönemin-
de sevilen bir kiþi olduðu zikredilmektedir
(Akbulut, s. 9). Her ne kadar tezkirelerde
þairliði övülüyorsa da kendisi daha ziya-
de meddah ve nedim diye þöhret bulmuþ-
tur.

Týflî keskin zekâsý sayesinde kýsa süre-
de IV. Murad’ýn hizmetine girerek onun
meddahý ve nedimi oldu. Þairin IV. Mu-
rad’ýn meclislerinde Þehnâme’yi okuma-
sýnýn yaný sýra mizahî kýssalar yazdýðý da
bilinmektedir. Ayrýca sülüs, nesih, ta‘lik
ve hurde ta‘likte mâhir bir hattattý; padi-
þah ve devlet ricâli için birçok kitap istin-
sah ettiði kaydedilmektedir. Gümrük ve
evkaftaki vazifelerinden elde ettiði gelir-
le rahat bir ömür sürdüðü, serbest ve rin-
dâne bir hayat geçirdiði belirtilmektedir.
Buna raðmen devlet iþlerinin kötü gidiþini
yer yer þiirlerine aksettirdi ve siyasî oto-
ritenin bunlara kayýtsýz kaldýðýný vurgula-

kî týp da biri ahlâkî saðlýðý koruma tedbir-
leri, diðeri bozulan ahlâký iyileþtirme faali-
yetleri olmak üzere ikiye ayrýlýr. Buna gö-
re insan nefsi iyi ve erdemli olursa erdem-
lere kavuþmayý sever, gerçek ilimlere ve
saðlýklý bilgilere arzu duyar. O halde nefis
akýl dizginiyle kontrol edilmelidir (Teh×î-
bü’l-aÅlâš, s. 151-152). Ahlâký týpla iliþki-
lendirme anlayýþýný devam ettiren Gazzâ-
lî’ye göre kötü huylar kalbin hastalýklarý-
dýr. Ýnsanýn ebedî hayattaki mutluluðunu
yok edecek derecede tehlikeli olan bu has-
talýklarýn tabipleri bedensel hastalýklar ala-
nýndaki tabiplerden daha aðýr bir sorum-
luluk taþýr. Týbbýn bu türünü öðrenmek
her aklý baþýnda insan için bir zorunluluk-
tur (Ý¼yâß, III, 49). Bedenî hastalýklarla mü-
cadele edip saðlýðýný kazanmak gibi ruh
saðlýðýný korumak için de kötü huylarý yok
edip güzel huylarý elde etmek gerekir. Ah-
lâkta aþýrýlýklardan kurtularak dengeli bir
ruhî yapýya kavuþmak için kötü huylar zýt-
larýyla, meselâ cahillik hastalýðý öðrenim-
le, cimrilik hayýr yapmakla, kibir alçak gö-
nüllülükle, þehvet de tutkularý dizginle-
mekle tedavi edilir. Bedensel hastalýklar-
dan kurtulurken acý ilâçlara sabredildiði
gibi kalbin hastalýklarýndan kurtulmak için
de mücâhede ve sabrýn acýlýðýna katlanýl-
malýdýr; çünkü bedenin hastalýðý nihayet
ölümle son bulur, ruhun hastalýðý ise ölüm
ötesinde de devam eder (a.g.e., III, 60-
61). Gazzâlî eserinde yeme içme tutkusu,
dünya tutkusu, cimrilik ve mal tutkusu,
makam tutkusu, riya, kibir vb. konularý
derin psikolojik analizlerle incelemiþ, bun-
larýn iyileþtirilmesi için de “ilâç” ve “teda-
vi” kelimelerini kullanmýþtýr.

Nasîrüddîn-i Tûsî, geniþ ölçüde Ýbn Mis-
keveyh’in Teh×îbü’l-aÅlâš’ýndan fayda-
lanarak yazdýðý AÅlâš-ý Nâ½ýrî’de birinci
bölümün dokuzuncu faslýnda geleneðe
uyarak biri týbb-ý ebdân, diðeri týbb-ý nü-
fûs olmak üzere iki çeþit týptan söz et-
miþ, özellikle sosyal çevrenin ahlâk üzerin-
deki etkisi dolayýsýyla erdemli bir çevrede
yaþamayý ve iyilerle iliþki kurmayý öðütle-
miþtir. Onuncu bölümde Gazzâlî gibi ah-
lâkî hastalýklarýn zýtlarýyla tedavi edilmesi
gerektiðine iþaret ettikten sonra çeþitli
erdemsizlikleri sýralayarak bunlarý iyileþ-
tirmenin yollarýný göstermiþtir. Bu arada
Kindî’yi izleyip üzüntü ve kederi de birer
hastalýk kabul eden Tûsî bunlarýn tedavi
yollarýný anlatýrken Kindî’nin yaný sýra Ýbn
Miskeveyh ve Gazzâlî’den geniþ ölçüde ya-
rarlanmýþtýr.

Son dönem Osmanlý âlimlerinden Meh-
med Reþid Hýfz-ý Sýhhat-i Ahlâk yahud
Fezleke-i Týbb-ý Rûhânî baþlýklý bir risâ-
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kýta, altý müfred, yedi tarih manzumesi
bulunmaktadýr. Köprülü, British Museum
nüshasýnýn sadece gazeliyyâtý ihtiva ettiði-
ni belirtirse de (ÝA, XII/1, s. 234) bu doðru
deðildir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde bir
nüshasý olan (Hacý Mahmud Efendi, nr.
3518) divan üzerine bir bitirme (Kâþif Yýl-
maz, 1983, Atatürk Üniversitesi), iki yük-
sek lisans (Berrin Uyar Akalýn, 1991, Hacet-
tepe Üniversitesi; Vildan Özdingiþ, 1991,
SÜ) ve bir doktora (Bekir Çýnar, 2000, Fý-
rat Üniversitesi) tezi hazýrlanmýþtýr. 2. Sâ-
k¢nâme. Divanýn bazý nüshalarýnda yer
alan (meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Hacý
Mahmud Efendi, nr. 3518) 241 beyitlik bir
manzume olup mesnevi nazým þekliyle ve
aruzun “mef‘ûlü mefâilün feûlün” kalýbýy-
la yazýlmýþtýr. Þairin Melâmîlik’le olan baðý-
nýn ve tarikat silsilesinin kaydedilmesi ba-
kýmýndan dikkat çekici olan bu eseri Ayýn-
tablý Aynî, Týflî’nin þairliðinin ispatý þeklinde
görür. Bekir Çýnar bu eser üzerine bir ma-
kale yayýmlamýþtýr (Türklük Bilimi Araþ-
týrmalarý, sy. 12 [Niðde 2002], s. 111-153).
Bazý kaynaklarda, Eski Zaðralý Tarzî’nin
yazdýðý 184 beyitlik hicviyye tarzýndaki Va-
siyyetnâme (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4967/
1, vr. 61-66) Týflî’ye atfedilir. Flügel, Kata-
log’unda Týflî’nin birçok þiirinin yer aldýðý-
ný belirtir (I, 721). Millet Kütüphanesi’n-
deki bir mecmuada da (nr. 624) Týflî’nin
þiirleri bulunmaktadýr (Çýnar, s. 55). Da-
vid Selim Sayers, Týflî’nin hikâyeleri üzeri-
ne bir yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr.
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V. (XI.) yüzyýlýn ortalarýnda Gýrnata’nýn
kuzeybatýsýndaki Týðner köyünde doðdu.
Ýbn Mâlik et-Týðnerî ve el-Hâc el-Gýrnâtî
diye de anýlýr. Benî Mürre kabilesinden yö-
neticilerle yakýn iliþkisi olan tanýnmýþ bir
aileye mensuptur. Hayatýnýn erken bir dö-
neminde ailesiyle birlikte Gýrnata’ya göç et-
ti. Önceleri oyun ve eðlenceyle geçen bir
hayat sürerken daha sonra ilme yöneldi;
Ýbn Bassâl et-Tuleytýlî’den ziraat (filâha) öð-
renimi gördü ve bu konuda uzman oldu.
Ýleriki yýllarda gittiði Ýþbîliye’de (Sevilla) ta-
bip Ebü’l-Hasan Þihâb b. Muhammed’den
týp okuduðu (494/1101) bilinmektedir. Gýr-
nata’da hüküm süren Zîrîler hânedanýnýn
son emîri Abdullah b. Bulukkîn ve Murâ-
být Emîri Temîm b. Yûsuf b. Tâþfîn’in hiz-
metinde bulundu. Ardýndan tarým yöntem-
leri ve tarým ürünleri konusunda bilgisini
geliþtirmek için doðu Ýslâm ülkelerine se-
yahate çýktý. Zehretü’l-bustân adlý ese-
rinde yer yer dile getirdiði gibi Selâ’ya,
Kal‘atü Benî Hammâd’a ve Kahire’ye uð-
radý; el-Hâc diye anýldýðýna göre muhte-
melen buradan Hicaz’a gidip hac farîzasý-
ný eda etmiþtir. Daha sonra Þam bölge-
sine geçti ve Dýmaþk, Askalân, Halep gibi
þehirleri dolaþtý. Ziraat konusunda geniþ
tecrübe sahibi olarak döndüðü Gýrnata’da
vefat etti. Zehretü’l-bustân’ý 504 (1110)
yýlý civarýnda yazdýðýna göre bu tarihten
sonra ölmüþtür. Tarým alanýndaki uzman-
lýðý yanýnda çaðdaþý Ýbn Bessâm eþ-Þen-
terînî ve daha sonra Lisânüddin Ýbnü’l-
Hatîb gibi edip ve tarihçiler onun þiir ve
edebiyat alanýndaki yeteneðine de iþaret
ederler.

Týðnerî, Gýrnata Valisi Temîm b. Yûsuf
b. Tâþfîn’e sunduðu Zehretü (Zehrü)’l-
bustân ve nüzhetü’l-e×hân adlý eseriy-
le tanýnmýþtýr. Bilimsel tarým alanýnda gü-
nümüze ulaþan önemli eserlerden biri olan
Zehretü’l-bustân bir mukaddime ve 234
fasýldan meydana gelmektedir. Müellif
mukaddimede ziraata teþvik edip ziraatla
uðraþanlarýn mânevî mertebelerine iþaret
eden âyet ve hadisleri zikrettikten sonra
ziraatla ilgili bazý þer‘î hükümlere deðinir.
Ardýndan mevsimlerin, çeþitli bölge ve ül-
ke topraklarýnýn özellikleri, insanlar, hay-

maktan çekinmedi. Abdülbaki Gölpýnarlý,
Týflî’nin Melâmiyye-i Bayrâmiyye’ye men-
sup, Ýdrîs-i Muhtefî’ye baðlý ve Sarý Abdul-
lah Efendi’nin sohbet arkadaþý olduðunu
belirtmektedir (Melâmîlik ve Melâmîler,
s. 132). Þairin ölüm tarihi hakkýnda çeþit-
li bilgiler bulunmaktadýr. Safâyî, Nâil Tu-
man ve Hammer vefat yýlýný 1074 (1663-
64) olarak gösterirken Müstakimzâde ve
Þeyhî onun 1071’de (1660-61) öldüðünü
söyler. Ancak akrabasýndan Nazmî Meh-
med Efendi ve Nâilî’nin ölümüne düþürdük-
leri, “Dedim gehvâre-i cennette Týflî’ye ma-
kam eyle” �ve “Gehvâre-i râhat ola Týflî’ye
lahd” �mýsralarý ile divanýnýn The British
Library nüshasýnda kayýtlý (Or., nr. 7214, vr.
79b) tarihler Týflî’nin vefat tarihinin 1070
(1660) olduðunu ortaya koymaktadýr (Çý-
nar, s. 25). Süleyman Fâik Efendi’nin Mec-
mûa’sýna göre (vr. 61b) evi Kocamustafa-
paþa’da bulunan þairin mezarý Silivrikapý
dýþýnda Hazret-i Bâlî civarýndadýr.

Safâyî, Týflî’nin þiirlerini belâgat ve fe-
sahat bakýmýndan övgüye lâyýk bulurken
Rýzâ ve Güftî onun “tâze-gû” olduðunu
söyler. Kendisinden bahseden diðer kay-
naklarda da yüksek mertebede þiir yazdý-
ðý, hissiyatýnda incelik ve edasýnda me-
tanet bulunduðu belirtilir (Akbulut, s. 10).
Þeyhî Mehmed Efendi, Vekåyiu’l-fuzalâ’-
sýnda herkesin bildiði hikâyeleri Týflî’nin
farklý bir üslûpla anlattýðýný kaydeder. Þiir-
lerine nazîre yazan Nedîm, Týflî’yi etrafýn-
daki þairlerden ayýran özellikleri sebebiy-
le övgüyle anar (Nedim Divaný, s. 303-304).
Þiirlerindeki orijinal imajlara ve yer yer gö-
rülen sebk-i Hindî tesirine raðmen üslûbu
akýcý ve sadedir (Çýnar, s. 36). Fehîm-i Ka-
dîm, Bâkî ve Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde
Yahyâ Efendi’den etkilendiði bilinen þair
pazar geceleri beraberce Þehnâme oku-
duklarý Nef‘î, Cevrî Ýbrâhim Çelebi, Arzî,
Nedîm ve Uzletî gibi þairlere tesir etmiþ-
tir. Meddahlýðý þairliðini gölgede býraktý-
ðýndan divan þairleri arasýnda hak ettiði
yeri alamamýþsa da Türk meddahlarý için-
de büyük bir üne sahip olmuþtur. M. Fuad
Köprülü onu Osmanlý meddahlarýnýn en
meþhuru saymak gerektiðini kaydeder.
Kime ait olduðu tam bilinmeyen “Sansar
Mustafa, Hançerli Haným, Letâifnâme, Kan-
lý Bektaþ” vb. hikâyeler ona atfedilir. Bir-
çok edebî gelenekten etkilenen Týflî’nin hi-
kâyeleri zamanla geliþerek kendine özgü
türler oluþturmuþtur (Sayers, bk. bibl.).

Eserleri. 1. Divan. Türkiye’de ve yurt
dýþýndaki kütüphanelerde on dört nüsha-
sý tesbit edilen divanda bir mesnevi (Sâk¢-
nâme), yirmi sekiz kaside, bir terkibibend,
bir müseddes, 197 gazel, dört rubâî, üç 


