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TIFLÎ AHMED ÇELEBÝ

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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Ebû Abdillâh el-Hâc Muhammed
b. Mâlik el-Mürrî el-Gýrnâtî et-Týðnerî

(ö. 504/1110’dan sonra)

Endülüslü ziraat âlimi,
edip ve þair.

˜ ™

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 
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Aktif semavî güçlerin
pasif yer güçleriyle temasa geçerek

onlarý etkilemesinden söz eden
sanal bir ilim.

˜ ™

Arapça’ya Grekçe telesmadan geçmiþ
olup sözlükte “tabiat üstü güçlere, birta-
kým sýrlara sahip olan nesne, çözülemeyen
düðüm, anlamý gizli ve kapalý söz” mâna-
sýna gelir. Arapça’da týlesm, týllesm, tal-
sem, talism, týllism, týlsim þekillerinde kul-
lanýlýr. Bazý âlimler yanlýþ olarak kelimenin
Arapça tasalluttan geldiðini söylemiþtir
(Taþköprizâde, I, 365; Keþfü’¾-¾unûn, II,
1114). Arapça’dan Batý dillerine talisman
biçiminde geçen týlsým karþýlýðýnda Latin-
ce’de amulet kelimesi (takdis edilmiþ, ta-
biat üstü güce sahip nesne) yer alýr. Türk-
ler arasýnda bu mânada hamail, efsun ve
büyü kelimeleri yaygýndýr. Týlsým Anado-
lu folklorunda “büyünün etkisini saðlayan
araç, define vb. gizli þeyleri bulmaya, ka-
palý kapýlarý açmaya yarayan söz, kadýnla-
rýn nazardan ve kötülüklerden korunmak
için baþlarýna taktýklarý metal süs eþyasý”
mânasýnda kullanýlýr. Týlsým terim olarak
“uygun zaman ve konumdaki aktif sema-
vî kuvvetlerin pasif yer güçleriyle temasa
geçerek onlarý etkilemesi keyfiyeti” diye
tanýmlanýr. Ýbn Haldûn’a göre beþerî ne-
fisler semavî güçlerden (feleklerin mizacýn-
dan), unsurlardan veya sayýlarýn havassýn-
dan yardým alarak yahut yardým almadan
unsurlar âleminde etkili olabilir. Birincisi-
ne týlsým, ikincisine sihir denilir (Mušaddi-
me, III, 1147). Týlsýmýn ilm-i nücûm ve si-
hirle ilgili iki türünün bulunduðunu kayde-
den Taþköprizâde birincisini “fiile uygun
zaman ve konumda faal semavî güçlerin
edilgen yer kuvvetleriyle terkibi keyfiyeti-
ni konu edinen ilim”, ikincisini “ta‘vize adý
verilen yaprak, taþ, deri ve kâðýt gibi mad-
deler üzerine yazýlmýþ / kazýlmýþ yazý, sa-
yý, resim, çizgi ve iþaretlerin keyfiyetinden
bahseden ilim” diye tarif eder (Mevzûâ-
tü’l-ulûm, I, 365). Kâtib Çelebi ise kevn ve
fesad âleminde týlsýmdan beklenen etki-
yi saðlayacak olaðan üstü iþleri baþarmak

için tütsü, buhur vb. ruhaniyeti arttýrýcý yol-
lara baþvurulduðunu, ilke ve sebepleri bilin-
diði için týlsýmýn kaynaðýnýn sihre göre da-
ha belirgin, faydasýnýn ise açýk, ancak ger-
çekleþtirilmesinin çok zor olduðunu kay-
deder (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1114-1115). Sey-
yid Þerîf el-Cürcânî’ye göre mýknatýsýn de-
miri, kehribarýn saman çöpünü çekmesi,
sirkenin taþý eritmesi ve Türkler arasýnda
bilinen yaðmur çeken taþ örneklerinde gö-
rüldüðü gibi semavî kuvvetlerle yer güç-
leri arasýndaki denge doðru biçimde ku-
rulduðunda týlsým gibi garip hadiselerin
meydana gelmesi muhtemeldir (Þer¼u’l-
Mevâšýf, VIII, 237). Tehânevî týlsýmý, “yer
güçleri ile bir araya gelmesi neticesinde
olaðan üstü iþ yapabilme gücünü kazan-
ma keyfiyeti” olarak tanýmlar (Keþþâf, II,
1138-1139). Ýbn Hazm týlsýmýn eþyanýn ta-
biatýný deðiþtirme ve gözbaðcýlýk faaliyeti
olarak deðil soðuðun sýcakla, sýcaðýn so-
ðukla giderilmesi örneklerinde görüldüðü
gibi Allah’ýn terkip ettiði güçler vasýtasýyla
vuku bulan tabii bir hadise olduðunu söy-
ler; dolayýsýyla onun önlenmesi mümkün
deðildir. Ayrýca ay akrep burcuna girdiðin-
de bir mühür üzerine akrep resmini ka-
zýyýp üstünde taþýyan kiþiyi akrebin sok-
mayacaðý, bu yöntemle Sarakuþ bölgesine
(Maðrib) yýlanlarýn girmesinin önlendiði
þeklindeki inançlara da yer verir (el-Fa½l,
V, 4).

Týlsým yapmak için yýldýzlarýn yerini ve
tabiatlarýný bilmek, fiile uygun zaman ve
konumdaki yýldýzý seçmek, yýldýzýn delâlet
ettiði, týlsýmla yapýlmak istenen iþin nite-
liðine uygun bir sembol edinmek gerekir.
Bu semboller insanlarý koruduðuna veya
uður getirdiðine inanýlan göz, el, saç, diþ,
týrnak, boynuz, kemik, taþ gibi genelde
hayvan ve insan vücudunun bazý kýsýmla-
rý ya da yüzük, madalyon, at nalý, mermi,
muska ve yazý gibi insan yapýmý objeler
olabilir (TA, XXXI, 182). Týlsým iþleminin
dayanýklý ve aþýrý ses çýkarmayan objeler-
le yapýlmasý tercih edilir. Çünkü ses kon-
santrasyonu bozar; kemik ve tahta gibi
çürüyüp bozulan nesneler iþlemin etkisi-
nin devamýný engeller. Týlsým yapýlýrken or-
tamýn ruhaniyetini güçlendirmek için tüt-
süler yakýlýr. Týlsýmlarýn üzerinde ilâh isim-
leri, melek adlarý, Kur’an âyetleri, astro-
lojik semboller, kabalistik iþaretler, büyü
daireleri, fal iþaretleri, insan ve hayvan fi-
gürleri gibi iþaretler bulunur. Osmanlý pa-
diþahlarý düþmandan korunmak amacýyla
savaþlarda üzerinde deðiþik dualarýn ve
Kur’an’dan sûrelerin yazýlý olduðu týlsýmlý
gömlekler giyerlerdi. Týlsým objeleri göm-
lek þeklinde giyildiði, hamail þeklinde ta-

vanlar, bitkiler, aðaçlar, meyveler ve örnek
üretim usulleri konusunda teorik ve de-
neysel bilgiler verir. Týðnerî eski Yunanlý-
lar’ýn, Araplar’ýn ve diðer milletlerin zira-
ata dair eserlerinden elde ettiði bilgileri
þahsî tecrübeleriyle geliþtirerek deðerlen-
dirmiþtir. Yer altý sularýndan yararlanma,
kuyu kazma, ekim ve hasat zamaný ve
yöntemleri, bitki ve ürünlerin verim ve ka-
litesini arttýrma, bunlarý âfet ve hastalýk-
lardan koruma yollarý eserde ele alýnan di-
ðer konulardýr. Kitapta ayrýca bitkilerin ve
tarýmsal ürünlerin hangi hastalýklara iyi
geldiðine iþaret edilmiþtir. Müellifin ya-
rarlandýðý kaynaklar arasýnda Ýbn Vahþiy-
ye’nin el-Filâ¼atü’n-Naba¹iyye’si, Ýbn
Bassâl’in Kitâbü’l-Filâ¼a’sý, Ýbn Vâfid el-
Lahmî’nin el-Mecmû£ fi’l-filâ¼a’sý, Ebû
Bekir er-Râzî’nin el-¥âvî’si, Câbir b. Hay-
yân’ýn el-ƒavâ½ ve e¹-ªýlsýmât adlý eser-
leri, Ali b. Rabben et-Taberî’nin Firdev-
sü’l-¼ikme’si ve Ýbn Mâseveyh’in eserleri
anýlabilir. Týðnerî, eserini telif ederken Aris-
to’ya nisbet edilen Kitâbü’n-Nebât’ý, Kus-
tâ b. Lûka’nýn el-Filâ¼atü’l-Yûnâniyye’-
si (el-Filâ¼atü’r-Rûmiyye), Anatolius’un Ki-
tâbü’l-ƒizâne’si yanýnda Batlamyus, Câ-
lînûs, Democritos gibi filozof ve bilginle-
rin eserleriyle müellifini zikretmediði el-
Filâ¼atü’l-Hindiyye adlý kitaba da baþ-
vurmuþtur. Zehretü’l-bustân, Expiracion
Garcia-Sanchez (Madrid 2000) ve Muham-
med Mevlûd el-Meþhedânî (Dýmaþk 1422/
2001) tarafýndan neþredilmiþtir. Ýbn Liyûn
et-Tücîbî’nin ziraata dair meþhur manzu-
mesinde bu eserin metnini esas aldýðýný
ileri süren Ahmed et-Tâhirî onun Zehre-
tü’l-bustân üzerine yazdýðý ihtisarý da neþ-
retmiþtir (bk. bibl.).
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