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kirenin en önemli bölümüdür (bk. ARAFÂTÜ’l-ÂRÝFÎN). Ebû Tâlib Han’ýn 1790-1792

yýllarýnda kaleme aldýðý ƒulâ½atü’l-efkâr’ý
(Kalküta 1827), Lutf Ali Beg’in 1779’dan
sonra tamamladýðý Âteþkede’si, Ali Ýbrâhim Han’ýn Øu¼uf-i Ýbrâhîm’i, Hint asýllý
Kudretullah Hân-ý Kupâmevî’nin 1842 yýlýnda bitirdiði Netâßicü’l-efkâr’ý þair kadrosu zengin tezkirelerdendir. Muhammed
Tâhir-i Nasrâbâdî’nin 1672-1680 yýllarý arasýnda yazdýðý Te×kiretü’þ-þu£arâß (Te×kire-i Na½râbâdî) adlý eseri de Safevîler döneminin önemli tezkirelerindendir (Tahran 1938). Bismil-i Þîrâzî’nin Te×kire-i Dilgüþâ’sý Feth Ali Þah döneminde yaþayan
185 þair hakkýndadýr. Rýzâ Kulý Han’ýn Riyâ²ü’l-£ârifîn’i mutasavvýf, âlim ve þairlerin biyografilerini içerir. Rýzâ Kulý Han’ýn
1871’de Nâsýrüddin Þâh Kaçar adýna yazdýðý Mecma£u’l-fu½a¼âß Ýran þiir tarihinin
temel kaynaklarýndan biridir.
Genel tezkirelerden baþka, bir bölümünde kadýn þairlere yer verilen tezkireler olduðu gibi yalnýzca kadýn þairlere ait tezkireler de kaleme alýnmýþtýr. Farsça ilk kadýn þuarâ tezkiresi olan Cevâhirü’l-£acâßib Fahrî-i Herâtî tarafýndan Ekber Þah’ýn
cülûsundan (1556) sonra yazýlmýþtýr. Yirmi üç kadýn þairin tanýtýldýðý eser Te×kiretü’n-nisâß adýyla da anýlýr (Leknev 1873).
Þîr Ali Hân-ý Lûdî’nin 1102’de (1690) telif
ettiði Mirßâtü’l-Åýyâl’inde on beþ kadýn
þair yer almaktadýr (Kalküta 1831). XVIII.
yüzyýlýn önemli tezkirelerinden Âteþkede’nin birinci bölümünün “fürûð” baþlýklý
kýsmý da kadýn þairlere ayrýlmýþtýr. Muhammed Sýddîk Ahundzâde-i Herevî’nin
Te×kiretü’n-nisâßsý, Keþâverz-i Sadr’ýn Ez
Râbi£a tâ Pervîn’i, Ali Ekber Müþîr-i Selîmî’nin Zenân-i Sulenver’i (I-III, Tahran
1956-1957) kadýnlara ait diðer tezkirelerdir.
Ayný nazým türünde þiirleri olan þairlerin hal tercümelerinin ve þiirlerinden örneklerin bulunduðu tezkireler de vardýr.
Abdünnebî Fahrüzzamânî-i Kazvînî’nin
MeyÅâne’si (Lahor 1926), Ahmed Gülçîn-i
Maânî’nin MeyÅâne’nin tekmilesi niteliðindeki Te×kire-i Peymâne’si (Tahran
1980), Ali Ýbrâhim Han Halîl’in ƒulâ½atü’l-kelâm’ý (yazýlýþý 1784), Âga Ahmed
Ali’nin Heft Âsumân’ý (Kalküta 1873) bunlarýn içinde yer alýr. Safâ-yi Züvâreî’nin Encümen-i Rûþen’i (1852), Mirza Tâhir-i
Dîbâcenigâr’ýn Genc-i Þâygân’ý (Tahran
1856), Muhammed Bâkýr Mirzâ-yi Hüsrevî’nin Kirmanþah Valisi Ýkbâlüddevle-i Gýfârî adýna methiyeler yazan þairleri bir araya getirdiði Ýšbâlnâme’si (1901) Kaçar-

lar döneminde yazýlmýþ özel içerikli tezkirelerdendir. Belli bir dönemde veya bir sultan döneminde þiir yazmýþ, bir bölgede yahut þehirde yetiþmiþ þairleri konu alan tezkireler de vardýr. Þah Ýsmâil’in oðlu Sâm
Mirza’nýn 1550-1561 yýllarýnda yazdýðý Tu¼fe-i Sâmî’si, Þeyh Ali Hazîn’in 1691 ile eserin kaleme alýndýðý 1752 yýllarý arasýnda
þiir yazmýþ bilginler ve çaðdaþ þairleri anlattýðý Te×kiretü’l-mu£â½ýrîn’i, Ahmed Bigi Gürcî’nin Encümen-ârâ’sý (Tebriz 1343
hþ./1964), Mahmûd Mirzâ-yi Kâçâr’ýn Sefînetü’l-Ma¼mûd’u (1824), “Meftûn” mahlaslý Azerbaycanlý Abdürrezzâk Beg’in
1825’te yazdýðý Nigâristân-i Dârâ’sý (Tahran 1342 hþ./1963) bu tezkirelere örnek
teþkil etmektedir.
Mahallî tezkirelerden Âzâd-ý Bilgrâmî’nin Serv-i Âzâd’ý, Hüseyn-i Ýlâhî’nin ƒazîne-i Genc’i, Muhammed Hüseyin Þuâ-i
Þîrâzî’nin Þekeristân-i Pârs’ý (1313 hþ./
1934), Muhammed Ali Terbiyet’in Dâniþmendân-ý Â×erbâycân’ý (Tahran 1314
hþ.), Nusretullah-ý Nûhiyân’ýn Te×kire-i
Þu£arâ-yý Simnân’ý (1958), Azîz-i Devletâbâdî’nin SüÅanverân-i Â×erbâycân’ý
(Tebriz 1976), Erdeþîr Yezdî’nin SüÅanverân-i Yezd’i, Emîr Big-i Habîbzâde’nin
Genc-i Zerefþân ve Genc-i BedaÅþân’ý,
Muhammed Hüseyin Rüknzâde-i Âdemiyyet’in Dâniþmendân ve SüÅan-serâyân-i
Fârs’ý (Tahran 1958-1961), Mehdî-i Dýrahþân’ýn Büzürgân u SüÅan-serâyân-i Hemedân’ý (Tahran 1962) XIX. yüzyýlda kaleme alýnmýþ bu tezkirelerin önemli örneklerindendir.
XIX ve XX. yüzyýllarda Afganistan ve
Tacikistan’da Farsça þiir yazan þairler için
tezkireler kaleme alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda Karî Rahmetullah Vâzýh-ý Buhârî’nin Tu¼fetü’l-a¼bâb fî te×kireti’l-a½¼âb’ý
(1871), Efdal Mahdûm Pîrmestî-i Buhârî’nin EfŠalü’t-te×kâr fî ×ikri’þ-þu£arâßi’leþ£âr’ý (1904), Mâge Rahmânî-i Efganî’nin Perde-niþînân-ý SüÅangûy’u (19501951), Ebü’l-Kasým Abdülhakîm Rustâkî’nin Behâr-i Af³ånî’si (1350 hþ./1971) sayýlabilir. Muhammed Sadîk Han Hýþmet’in
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda yazdýðý Te×kiretü’þ-þu£arâ-yý Hýþmet’i (Nâme-i ƒüsrevân), Abdî-i Buhârâî’nin 1904’te hazýrladýðý Te×kiretü’þ-þu£arâ-yý MüteßaÅÅirîn-i
BuÅârâ’sý (Duþanbe 1983), Ni‘metullah
Muhterem-i Buhârâî’nin 1908’de tamamladýðý Te×kiretü’þ-þu£arâ-yý Mu¼terem’i
(Duþanbe 1975) ve Þerîfcan Mahdûm Sadr
Ziyâ’nýn Te×kâr-i Eþ£âr’ý (1905-1907) Tacikistan’da Farsça þiir söyleyen þairleri kapsamaktadýr. Farklý coðrafyalarda Farsça

þiir yazan þairlere dair çok sayýda tezkire
üzerine çalýþmalar yapýlmýþ, bu çalýþmalarda tezkirelerin yüzyýllara göre daðýlýmýna
iliþkin rakamlar verilmiþtir. Buna göre XIII.
yüzyýlda bir, XIV. yüzyýlda iki, XV. yüzyýlda
yedi, XVI. yüzyýlda otuz üç, XVII. yüzyýlda
elli sekiz, XVIII. yüzyýlda yetmiþ iki, XIX.
yüzyýlda 151 ve XX. yüzyýlda 200 kadar
tezkire yazýlmýþtýr (Hüccetullah Asîl, II,
329). Bunlardan 350 kadarý basýlmýþtýr.
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™ TÜRK EDEBÝYATI. Osmanlý kültüründe tezkire denildiðinde öncelikle þair
biyografilerini içeren eserler (tezkire-i þuarâ / tezkiretü’þ-þuarâ) akla gelmektedir (çeþitli konulardaki tezkire örnekleri için bk.
Keþfü’¾-¾unûn, I, 338 vd.; Î²â¼u’l-meknûn,
I, 271 vd.). Türkçe tezkirelere Ýran’da yetiþmiþ Avfî, Ferîdüddin Attâr, Abdurrahman-ý Câmî, Devletþah gibi müelliflerin
kitaplarý örneklik ve kaynaklýk ettiðinden
Türkçe’deki bu tür eserler Farsça’dakilerle ortak özelliklere sahiptir. Ýlk Türkçe tezkireler Anadolu sahasýnda yetiþen isimlerin bu eserlere yaptýklarý ilâvelerle ortaya
konulduðundan tercüme-ekleme-telif denilebilecek bir yapýya sahiptir. Abdurrahman-ý Câmî’nin Bahâristân’ý ile Nefe¼âtü’l-üns’ü baþta Ali Þîr Nevâî ve Sehî Bey
olmak üzere Türkçe tezkire müelliflerini
büyük ölçüde etkilemiþtir. Nevâî’nin Nesâyimü’l-mahabbe adlý eseri Nefe¼ât’ýn,
170 kadar Türk ve Hint sûfîsinin biyografisinin eklenmesiyle hazýrlanmýþ Çaðatayca tercümesidir. Nefe¼ât, Lâmiî Çelebi tarafýndan Fütûhu’l-mücâhidîn li-tervîhi
kulûbi’l-müþâhidîn adýyla ve bazý ilâvelerle Anadolu Türkçesi’ne çevrilmiþtir. 927
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(1521) tarihli bu çeviri Anadolu sahasýnda
yazýlmýþ ilk müstakil biyografi kitabýdýr.

Þuarâ tezkireleri genellikle þairlerin mahlaslarýna veya adlarýna göre alfabetik düzenlenmiþtir. Þairleri devirlere ve tabakalara göre ayýrarak ele alan, her tabakaya
giren sanatkârlarýn kendi içinde yine alfabetik olarak sýralandýðý tezkireler de kaleme alýnmýþtýr. Âþýk Çelebi’nin Meþâirü’þþuarâ’sý gibi ebced tertibinde düzenlenmiþ
az sayýda örnekler de vardýr. Sehî Bey’in
Heþt Bihiþt’i gibi bazýlarýnýn özel adý olmakla birlikte þuarâ tezkireleri çoðunlukla müellifinin ismine nisbetle anýlýr. Tezkireler genelde mukaddime (dîbâce), þairler
hakkýndaki bilgilere yer veren esas metin
ve hâtimeden meydana gelir. Mukaddimelerde eserin sunulduðu kiþi veya kiþiler hakkýnda mensur-manzum bir methiye, tezkire müellifinin þiir sanatý, devrin
sanat anlayýþ ve özellikleri hakkýndaki düþünceleri ve baþta sebeb-i te’lîfi olmak üzere eserin yazýmýyla ilgili bilgiler yer alýr. Hâtimede ise eserin tamamlanma tarihi, yazýmýnda çekilen sýkýntýlar, ortaya konan çalýþmanýn özellikleri, devrin padiþahýna veya müellifin hâmisine dualar, mevcut kusurlar için af talepleri bulunur. Sâlim Tezkiresi gibi bazý örneklerde eserin baþýnda
devrin ulemâ ve þuarâsý tarafýndan yazýlan takrizler yer almýþtýr. Tezkirenin esasýný oluþturan biyografiler bölümünde mümkün olduðu ölçüde söz konusu edilen þairin
ailesi, hayatý ve yetiþmesi, hocalarý, yakýn
arkadaþlarý ve meslektaþlarý, diðer eserleri, bazan ilmî-edebî hüviyetine dair bilgiler, hakkýndaki rivayetler, devrinde çok
beðenilmiþ nükteleri, fikirleri ve sanatý
üzerine eleþtiriler ve þiirlerinden örnekler
yer alýr. Ancak bütün tezkirelerde bunlarýn hepsine rastlanmadýðýný belirtmek gerekir. Bunda müellifin ulaþabildiði bilgiler
yanýnda onunla çaðdaþ veya arkadaþ olmasý, sosyal kiþiliði ve çevresi de etkili olmaktadýr.
Tezkirelerde, biyografik mâlûmat yanýnda Türkçe’nin Anadolu’da edebî bir dil olarak geliþim süreciyle ilgili dolaylý bilgiler
yanýnda, devrin þiir dili ve þiir anlayýþýna
dair önemli açýklamalar da yer alýr. Ayrýca
tezkire müelliflerinin bazý þiirleri deðerlendirirken yaptýklarý açýklamalarda divan þiiri dünyasýný kavramaya yardýmcý bilgiler
bulunabilir. Özellikle mahallî tabirler, kelimeler ve bunlarýn mânalarýyla ilgili açýklamalar tezkirelerin deðerini arttýran hususlardýr. Meselâ kendisi de Kastamonulu olan
Latîfî, tezkiresinde Necâtî’den bahsederken onun Kastamonu’ya has bazý kelimeleri þiire kattýðýný belirtip bunlarýn dayan70

dýðý âdetlere dair bilgi vermekte, bunlar
bilinmeden þiirlerinin anlaþýlamayacaðýný
söylemektedir. Dikkat çekici bir diðer husus da tezkire müelliflerinin þiir dilinde
mesel kullanýmý üzerinde durmalarýdýr. Nitekim Türk þiir dilininin Fars etkisinden
kurtulmasýnda ve halkýn þiire büyük ilgi
göstermesinde Necâtî’nin þiirlerinde atasözleri kullanmasýnýn etkisinin bulunduðu
Latîfî tezkiresinden öðrenilmektedir. Ayrýca “Sâfî” mahlasýyla þiir yazan Cezerî Kasým Paþa’dan bahsedilirken onun Anadolu’da þiirde ilk mesel kullanan kiþi olduðu
ve bu tarzýn Necâtî Bey’de kemaline erdiðinin belirtilmesi de bu türden bir bilgidir.
Þuarâ tezkirelerinde ve tezkire türü diðer eserlerde kullanýlan dil ve üslûp Farsça örneklerde görüldüðü gibi genellikle sadelikten uzak olup sanatkâranedir. Bunlarýn dili ve üslûbu Osmanlý Türkçesi’nde inþâ dili olarak adlandýrýlan secili ve sanatkârane nesir özellikleri göstermektedir.
Meselâ Sâkýb Dede’nin Sefîne-i Nefîse-i
Mevleviyyân’ý, Esrar Dede’nin Tezkire-i
Þuarâ-yý Mevleviyye’si Türk nesrinin en
aðýr metinleri arasýna girecek kadar secili
ve tahkiyeye dayalý bir inþâ üslûbunda yazýlmýþtýr. Bu bakýmdan klasik Osmanlý nesrinde sanat gücünü göstermek isteyen
müelliflerin tercih ettiði estetik unsurlardan seci, aliterasyon, iþtikak, tezat, tenasüp gibi sanatlara dair örnekler þuarâ tezkirelerinde geniþ yer bulmuþtur.
Anadolu’da tezkire kaleme alma geleneði baþlamadan önce þairlerin biyografileriyle ilgili bilgilere Âlî Mustafa Efendi’nin
Künhü’l-ahbâr’ý gibi genel tarih kitaplarýnda kýsaca yer verilmekteydi. Bu eserdeki þairlere dair bilgilerin Mustafa Ýsen
tarafýndan Künhü’l-ahbâr’ýn Tezkire Kýsmý (Ankara 1994) adýyla kitaplaþtýrýlmasý
da tarih kitaplarýndaki bu tür mâlûmatýn
tezkirelerle irtibatýný göstermektedir. Ali
Þîr Nevâî’nin (ö. 906/1501) Mecâlisü’nnefâis’i Türk edebiyatýnda bilinen ilk þuarâ tezkiresi olup Osmanlý tezkirelerine
modellik etmiþtir. Biyografisine yer verilen þairlerin büyük kýsmý þiirlerini Farsça
kaleme aldýðý için her iki edebiyat bakýmýndan önemli bir kaynak olan Mecâlisü’n-nefâis “meclis” adýyla sekiz bölüme
ayrýlmýþ, her bölümde þairler çeþitli gruplara ayrýlarak ele alýnmýþtýr. Fahrî-i Herâtî, Sâm Mirza ve Sâdýký-i Kitâbdâr tarafýndan zeyil yazýlan eserin çeþitli neþirleri yapýlmýþtýr (Taþkent 1908; nþr. Suyima Ganiyeva, Taþkent 1961; nþr. Hüseyin Ayan v.dðr.,
Erzurum 1995; nþr. ve trc. Kemal Eraslan –
Naci Tokmak, Ankara 2001) (bk. MECÂLÝSÜ’n-NEFÂÝS). Esere Sâdýký-i Kitâbdâr’ýn

Mecmau’l-havâs adýyla yazdýðý zeyilde daha çok hükümdar ve devlet adamlarýndan
þiir söyleyenler anlatýlmýþ, sekiz bölümden
ikisi Türk ve Ýran þairlerine ayrýlmýþtýr.
Anadolu sahasýnda kaleme alýnan ve hemen tamamý müellif yahut eser adýyla ansiklopedide madde baþý olarak yer bulduðundan aþaðýda haklarýnda kýsa bilgi verilecek baþlýca þuarâ tezkireleri þunlardýr:
1. Heþt Bihiþt (Sehî Tezkiresi). 945 (1538)
yýlýnda yazýlan eser Osmanlý sahasýndaki
ilk þuarâ tezkiresidir. Bir mukaddime ve
“bihiþt” (cennet) adýný taþýyan sekiz bölümle bir hâtimeden meydana gelir. Eserin ilk
bölümü Kanûnî Sultan Süleyman’a ayrýlmýþtýr. Ýkinci bölümde Kanûnî’ye kadar þiir
yazmýþ divan sahibi padiþahlarla þehzadeler anlatýlmakta, diðer bölümlerde devlet adamlarýndan þiir yazanlar, ulemâ sýnýfýndan þairler ve tezkirenin yazýlýþý sýrasýnda hayatta bulunmayan sanatkârlar tanýtýlmaktadýr. Tezkirenin en geniþ bölümü
olan altýncý tabaka müellifin bazýlarý ile bizzat görüþtüðü þairlere dairdir. “Zikrü’nnisâ” baþlýðý altýnda Zeyneb Hatun ile Mihrî Hatun’un tanýtýldýðý bölümü Sehî’nin kabiliyetli bulduðu genç þairlerin anlatýldýðý
son tabaka izlemektedir. Önce Mehmed
Þükrü tarafýndan yayýmlanan eseri (Ýstanbul 1325) Necati Lugal ve Osman Reþer Almanca’ya tercüme etmiþ (Ýstanbul 1942),
tenkitli neþrini Günay Kut gerçekleþtirmiþtir (Harvard 1978). 2. Tezkiretü’þ-þuarâ
(Latîfî Tezkiresi). Bir mukaddime, üç fasýl
ve bir hâtimeden oluþmaktadýr. Tertip bakýmýndan daha sonra yazýlan tezkirelerin
çoðunda görülen bir geleneðin kaynaðý olmuþtur. Eser iki ana bölüme ayrýlmýþ, birinci bölümde Türk ve Ýranlý þairlerle þair
padiþah ve þehzadelere yer verilmiþ, ikincisinde eserin yazýldýðý tarihe kadar ölmüþ
bulunan þairlerle düzenlendiði sýrada hayatta olanlar anlatýlmýþtýr. Tezkireyi ilk defa Ýkdamcý Ahmed Cevdet yayýmlamýþ (Ýstanbul 1314), Osman Reþer Almanca’ya
çevirmiþ (Tübingen 1950), ilmî neþrini Rýdvan Caným gerçekleþtirmiþtir (Tezkiretü’þþuarâ ve tabsýratü’n-nuzemâ, Ankara 2000).
3. Gülþen-i Þuarâ (Ahdî Tezkiresi). Ahdî, adýnýn ebcedle karþýlýðý olan 971 yýlýnda (1564) yazmaya baþladýðý eserini Þehzade Selim’e ithaf etmiþ ve Kütahya’da
kendisine sunmuþtur. Yalnýz çaðdaþý olan
þairleri ele almasý bakýmýndan diðer tezkirelerden ayrýlan eserin ilk tertibinden sonra deðiþik zamanlarda yapýlan ilâvelerle
þair sayýsý deðiþiklik gösteren birbirinden
farklý nüshalarý ortaya çýkmýþtýr. Ahdî önce
üç bölümden oluþan kitabýný yeni isimler
ekleyerek dört bölüme çýkarmýþ ve mev-
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cut bilgileri geliþtirmiþtir (nþr. Süleyman
Solmaz, Ahdî ve Gülþen-i Þuarâsý, Ankara
2005). Esere deðer kazandýran en önemli taraf, baþka hiçbir kaynaða geçmemiþ,
büyük çoðunluðu Osmanlý ülkesinin doðusunda yaþamýþ þairleri tesbit etmiþ olmasýdýr. 4. Meþâirü’þ-þuarâ (Âþýk Çelebi
Tezkiresi). Âþýk Çelebi’nin 976’da (1568)
tamamladýðý eserde diðer tezkirelerden
farklý olarak dönemin sosyal hayatý da anlatýlmaktadýr. Kitabýnýn baþ tarafýna uzunca bir mukaddime koyan Âþýk Çelebi önce
þiir ve þairden bahsetmiþ, ardýndan Osman Gazi’den II. Selim’e kadar Osmanlý
padiþahlarýna yer vermiþ, bunlarýn zamanýnda yaþayan þairler üzerinde durmuþtur. Eserinin Latîfî’nin tezkiresinden farklý olmasý için ebced tertibini tercih eden
müellif, devrin tanýnmýþ þahsiyetlerine yakýnlýðý ve babasýnýn arkadaþlarýyla münasebeti dolayýsýyla birçok hususta önemli
bilgilere yer vermektedir. Bunun yanýnda
konaklar, bahçeler, hamamlar, buralarda
kurulan þiir meclisleri, sahaf dükkânlarý,
bazý tekkeler þairlerin bir araya geldiði yerler olarak tasvir edilmiþtir. Âþýk Çelebi hayatýný Rumeli’de geçirdiðinden tezkirede
yer alan þairlerin büyük çoðunluðunu bu
bölgeden yetiþenler oluþturmaktadýr. Eserin 424 þairin yer aldýðý British Library
nüshasý (Or., nr. 6434) Âþýk Çelebi’nin hayatýna dair bir önsöz ve indeksle birlikte
G. M. Meredith Owens tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Meþåirü’þ-þuarå or Te×kere of
£…þýk Çelebi, London 1971). Bu neþirde
eserin yirmi yedi nüshasý tesbit edilmiþ,
Filiz Kýlýç doktora tezinde (Meþâirü’þ-þuarâ: Ýnceleme-Tenkitli Metin, I-III, Ýstanbul
2010) eserin otuz nüshasýný belirlemiþtir.
5. Tezkiretü’þ-þuarâ (Kýnalýzâde Hasan
Çelebi Tezkiresi). 994 (1586) yýlýnda yazýlan eser yer verdiði þair sayýsýnýn çokluðu
bakýmýndan tezkireler arasýnda ikinci sýrada gelmektedir. Müellifin, hocasý Sâdeddin Efendi’ye ithaf ettiði eser üç bölümden meydana gelmekte, birinci bölümde
þair padiþahlara, ikinci bölümde þehzadelere, üçüncü bölümde diðer þairlere alfabetik sýrayla yer verilmektedir. Ýnþa üslûbunu kullanan Hasan Çelebi dilinin sadeliðinden dolayý Latîfî’yi eleþtirmekte, þairleri anlatýrken onlarýn sanat seviyelerine
uygun bir üslûp ortaya koyarak nesirdeki
kudretini göstermektedir. Ayrýca kendi zamanýnda yaþayan þairler hakkýnda baþka
yerlerde bulunamayacak bilgiler vermektedir. Ýbrahim Kutluk tarafýndan tenkitli
neþri yapýlan (I-II, Ankara 1978-1981) eser
üzerinde Aysun Sungurhan Eyduran bir
doktora çalýþmasý hazýrlamýþtýr (Kýnalýzâ-

de Hasan Çelebi, Tezkiretü’þ-þuarâ: Ýnceleme-Tenkitli Metin, I-II, Ankara 2009). 6.

Beyânî Tezkiresi. Mustafa Beyânî’nin
1000 (1592) yýlýnda tamamladýðý eser Kýnalýzâde Tezkiresi’nin kýsaltýlmýþ þeklidir. Beyânî, daha sonra þöhret bulduðu
için Kýnalýzâde’de yer almayan bazý þairleri esere eklemiþtir. Aysun Sungurhan Eyduran’ýn yüksek lisans çalýþmasýna konu
olan eseri (Beyânî Tezkiresi: Ýnceleme-Tenkitli Metin, Ankara 1994) Ýbrahim Kutluk
yayýmlamýþtýr (Tezkiretü’þ-þuarâ, Ankara
1997). 7. Riyâzü’þ-þuarâ (Riyâzî Tezkiresi). Mehmed Riyâzî’nin I. Ahmed’e ithaf
ettiði eserde baþlangýçtan tezkirenin yazýldýðý 1018 (1610) yýlýna kadar 424 þaire
yer verilmektedir. Þair padiþahlar kronolojik sýrayla, diðer þairler alfabetik olarak
kaydedilmiþtir. Riyâzü’þ-þuarâ, þiir anlayýþý ve þairler hakkýnda dîbâcesinde mevcut deðerlendirmeler yanýnda þairlerin ölümüyle ilgili bilgiler ve düþürülen tarihlerin
aktarýlmasýyla öne çýkmaktadýr. Eser üzerinde Namýk Açýkgöz yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (1982, AÜ DTCF). 8. Zübdetü’l-eþ‘âr (Fâizî Tezkiresi). Kafzâde Fâizî’nin 514 þair hakkýnda kýsa notlar ve çok
sayýda þiir örnekleri içeren antoloji niteliðindeki eseridir. Bilinen üç nüshasý içinde
en eskisi ve en çok þaire yer veren yazmasý Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir (Þehid
Ali Paþa, nr. 1877). 9. Tezkire-i Yümnî
(Yümnî Tezkiresi). Müellifi Mehmed Sâlih
Yümnî’nin ölümü üzerine (ö. 1073/1662)
yarým kalan eser yalnýz yirmi dokuz þairi
içerir (nþr. Sadýk Erdem, Türk Dünyasý
Araþtýrmalarý, sy. 55 [Ýstanbul 1988], s. 85112). 10. Tezkire-i Rýzâ (Rýzâ Tezkiresi).
Seyyid Mehmed Rýzâ’nýn 1050 (1641) yýlýnda tamamlayýp Sultan Ýbrâhim’e sunduðu eser Kýnalýzâde Hasan Çelebi Tezkiresi’nin zeylidir. Ýkdamcý Ahmed Cevdet’in
bastýrdýðý (Ýstanbul 1316) eser üzerinde
Gencay Zavotçu bir yüksek lisans tezi hazýrlamýþ (1993, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), M. Sadýk Erdaðý
ise eski baskýsýnýn týpkýbasýmýný gerçekleþtirmiþtir (Ankara 2002). 11. Zeyl-i Zübdetü’l-eþ‘âr (Âsým Tezkiresi). Seyrekzâde
Mehmed Âsým tarafýndan Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-eþ‘âr’ýna zeyil olarak hazýrlamýþ olup tezkireden ziyade bir antoloji niteliðindedir. Eserde 1620-1675 yýllarý arasýnda yetiþen 124 þair hakkýnda kýsa
bilgi verilmiþ, tanýnmýþ olanlarýndan bol
örnek aktarýlmýþtýr. 12. Teþrîfâtü’þ-þuarâ (Güftî Tezkiresi). Güftî Ali’nin (ö. 1088/
1677) ilmiye mensubu çaðdaþý þairleri
manzum olarak tanýttýðý eser üzerinde
Kâþif Yýlmaz’ýn hazýrladýðý doktora tezi ya-

yýmlanmýþtýr (Güftî ve Teþrîfâtü’þ-Þuarâsý,
Ankara 2001). 13. Tezkire-i Mücîb (Mücîb Tezkiresi). Mustafa Mücîb 1122’de
(1710) yazdýðý eserde IV. Murad ile 100 civarýnda þairi anlatmýþtýr. Eserle ilgili Kudret Altun’un hazýrladýðý yüksek lisans tezi
basýlmýþtýr (Tezkire-i Mücîb, Ankara 1998).
14. Nuhbetü’l-âsâr min fevâidi’l-eþ‘âr
(Safâyî Tezkiresi). Safâyî Mustafa Efendi’nin Damad Ýbrâhim Paþa’ya sunduðu
eser Rýzâ Tezkiresi’nin zeylidir. Eserde
1050-1132 (1641-1720) yýllarý arasýnda yaþayan þairlere yer verilmiþtir. Devrin ileri
gelen âlimlerinden on sekiz kiþinin takriziyle baþlayan tezkirede 486 þairin alfabetik sýraya göre biyografisi ve þiirlerinden örnekler bulunmaktadýr. Nuran Altuner eserin edisyon kritiðini yaptýðý bir doktora tezi hazýrlamýþ (1989, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Pervin Çapan’ýn edisyon kritik yapmadan hazýrladýðý yüksek lisans tezi basýlmýþtýr (Ankara 2005). 15. Tezkire-i
Sâlim (Sâlim Tezkiresi). Sâlim Mehmed
Emin Efendi’nin Þeyhî’nin Vekåyiu’l-fuzalâ’sý ile Safâyî Tezkiresi’nden faydalanarak hazýrladýðý eserde 1099-1134 (16881722) yýllarý arasýnda yaþamýþ 423 þair yer
almaktadýr (Ýstanbul 1315; nþr. Adnan Ýnce,
Tezkiretü’þ-þuarâ, Ankara 2005). 16. Nuhbetü’l-âsâr li-zeyli Zübdeti’l-eþ‘âr (Belîð Tezkiresi). Ýsmâil Belîð’in Kafzâde Fâizî’nin tezkiresine zeyil olarak yazdýðý eserde
1030 (1621) yýlýndan 1139 (1726) yýlýna kadar çoðu Bursa’da yetiþen 414 þair hakkýnda kýsa bilgiler ve þiirlerinden örnekler
mevcuttur. Müellif hattý tek nüshasý Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan tezkireyi (TY, nr. 1182) Abdülkerim
Abdülkadiroðlu yayýmlamýþtýr (Ankara
1985). Belîð’in Baldýrzâde Mehmed Efendi’nin Ravza-i Evliyâ’sýný esas alarak hazýrladýðý Güldeste-i Riyâz-ý Ýrfân ve Vefeyât-ý Dâniþverân-ý Nâdiredân adlý
eseri de tezkire / tabakat niteliði taþýmaktadýr. Eser eski yazýyla basýlmýþtýr (Bursa
1302). 17. Âdâb-ý Zurefâ (Râmiz Tezkiresi). Râmiz Hüseyin tarafýndan 1198’de
(1784) Sâlim Tezkiresi’ne zeyil olarak hazýrlanan eserde 1132-1198 (1720-1784) yýllarý arasýnda yetiþmiþ 376 þair hakkýnda
ayrýntýlý bilgi verilir. Tezkire üzerine Sadýk
Erdem’in yaptýðý doktora çalýþmasý neþredilmiþtir (Râmiz ve Âdâb-ý Zurafâ’sý: Ýnceleme-Tenkidli Metin-Ýndeks-Sözlük, Ankara 1994). 18. Silâhdar Tezkiresi. Silâhdarzâde Mehmed Emin’in yazdýðý eserde
1164-1204 (1751-1789) yýllarý arasýnda vefat etmiþ þairlerin çoðunun sadece adlarý
zikredilmekte ve þiirlerinden örnekler aktarýlmaktadýr (Millet Ktp., Ali Emîrî Efen71
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di, Tarih, nr. 795; ÝÜ Ktp., TY, nr. 2557). 19.
Nuhbetü’l-âsâr min fevâidi’l-eþ‘âr (Saffet Tezkiresi). Kemiksizzâde Saffet Mustafa 1197’de (1783) kaleme aldýðý eserde
Safâyî tezkiresindeki þairlerin bir kýsmýný
çýkararak ve aldýklarýný kýsaltarak, bazýlarýna “hâtýra” baþlýðý altýnda fýkralar ekleyerek 330 civarýnda þaire yer vermiþtir. Oðlunun yazdýðý tek nüshasý Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (TY, nr.
6189). 20. Tezkire-i Þuarâ-yý Mevleviyye (Esrar Dede Tezkiresi). Esrar Dede’nin
(ö. 1211/1797) Þeyh Galib’in isteði üzerine kaleme aldýðý eser 200’ü aþkýn Mevlevî
þairini ihtiva etmektedir. Ali Enver tarafýndan kýsaltýlarak Semâhâne-i Edeb adýyla
yayýmlanan (Ýstanbul 1309) tezkire üzerine Ýlhan Genç’in hazýrladýðý doktora tezi
basýlmýþtýr (Tezkire-i Þuarâ-yý Mevleviyye,
Ankara 2000). 21. Tezkire-i Þuarâ (Þefkat
Tezkiresi). Seyyid Abdülfettâh Baðdâdî (ö.
1242/1826), antoloji niteliðindeki tezkirelerin son halkasýný teþkil eden bu eserinde
I. Mahmud devrinden baþlayarak 1229’a
(1814) kadar gelen seksen dört yýllýk zaman diliminde yaþayan 125 þairi ele almýþtýr. Murat Önder eser üzerinde Þefkat ve
Tezkire-i Þuarasý adýyla bir yüksek lisans
çalýþmasý hazýrlamýþtýr (2006, Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 22.
Mecmûatü’t-terâcim (Tevfik Tezkiresi).
Tevfik Efendi’nin 1242’de (1826) yazdýðý
eser 1000 (1592) yýlýndan sonra ölen 542
þairi ihtiva eder. Bazý meþhur Arap ve Ýran
þairlerine de yer verilen tezkirenin tek nüshasý Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir (TY, nr. 192). 23. Baðçe-i Safâ-endûz
(Esad Efendi Tezkiresi). Vak‘anüvis Sahaflar Þeyhîzâde Esad Efendi’nin Sâlim Tezkiresi’ne zeyil olarak yazdýðý eserde onun
býraktýðý yerden itibaren 1135-1251 (17231835) yýllarý arasýnda yaþayan 205 þairin
kýsa biyografileri kaydedilmektedir. Eserin
giriþinde bir þuarâ tezkiresinde bulunmasý gereken özelliklerle önemli tezkire yazarlarýndan bahsedilir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde müellif hattý nüshasýndaki (Esad
Efendi, Yazma Baðýþlar, nr. 185) bazý kayýtlardan eserin müsvedde halinde kaldýðý
anlaþýlmaktadýr (nþr. Rýza Oðraþ, Esad Mehmed Efendi ve Baðçe-i Safâ-endûz’u, Burdur 2001). 24. Tezkire-i Þuarâ (Ârif Hikmet Tezkiresi). Þeyhülislâm Ârif Hikmet
Bey eserde 1000-1252 (1592-1836) yýllarý
arasýnda yetiþen 203 þairin hayatýný anlatmakta ve þiirlerinden örnekler vermektedir. Ali Emîrî Efendi’nin hattýyla elde mevcut tek nüshasýnda (Millet Ktp., Ali Emîrî
Efendi, Tarih, nr. 789) bazý þairlerden bir
iki satýrla söz edilmesi, þiirlerinden örnek
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verilmeyip yerlerinin boþ býrakýlmasý eserin tamamlanamadýðýný düþündürmektedir. Ârif Hikmet Bey’in Buhara, Besni,
Daðýstan, Dehlev, Hârizm, Kâbil, Kerkük,
Senandec gibi yerlerde yaþamýþ 132 þairi
de eserine almasý tezkireyi önemli kýlmaktadýr. 25. Hâtimetü’l-eþ‘âr (Fatîn Tezkiresi). Fatîn Efendi’nin 1853’te tamamladýðý
eserde Sâlim Tezkiresi sonrasýndan 1269
(1853) yýlýna kadar yetiþmiþ 672 þaire yer
verilmiþtir (Ýstanbul 1271). XVIII. yüzyýl
sonrasý Türk edebiyatý tarihi için baþlýca
kaynak hizmeti gören Hâtimetü’l-eþ‘âr
þuarâ tezkirelerinin þair sayýsý bakýmýndan
en zengin olanýdýr. Mehmed Süreyyâ’nýn
Sicill-i Osmânî’sinin baþlýca kaynaðýný teþkil eden eserden Ýbnülemin Mahmud Kemal Son Asýr Türk Þairleri’nde faydalanmýþtýr. Hâtimetü’l-eþ‘âr’ýn bir özelliði
de yenileþme dönemi eðitim tarihine dair
malzeme ihtiva etmesidir. Bu eserle klasik tezkireler devri kapanmýþ sayýlýr.
Ancak konu üzerinde sürdürülecek çalýþmalar yeni eserlerle karþýlaþmaya, tezkire literatürünü zenginleþtirmeye müsait görünmektedir. Nitekim Mes‘ad Süveylim Ali eþ-Þâmân, Medine Ârif Hikmet
Kütüphanesi’ndeki yazmalar arasýnda Þehrebanlý Hatîbî tarafýndan kaleme alýnmýþ
XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsý ile XIX. yüzyýlýn
baþlarýnda Baðdat ve civarýnda yaþamýþ
yetmiþ beþ Türk þairinden bahseden Tezkire-i Þuarâ-yý Baðdâd adlý eseri tesbit
etmiþtir. Çoðu þair hakkýnda tek kaynak
olan tezkire Mehmet Akkuþ tarafýndan
neþredilmiþtir (Ýstanbul 2008).
Daha sonra da þairlerle ilgili olarak tezkire türünde veya buna benzer antolojitoplu biyografi özelliklerine sahip bazý eserler kaleme alýnmýþtýr. Bunlarýn baþlýcalarý
arasýnda Muallim Nâci’nin Osmanlý Þairleri (Ýstanbul 1307) ile Esâmî’sini (Ýstanbul
1308) zikretmek gerekir. Cemal Kurnaz
tarafýndan yeni yazýya aktarýlan ilk eserde (Ankara 1986) alfabetik sýraya veya kronolojiye uyulmaksýzýn yirmi altý þair geniþçe ele alýnmýþ, ikincisinde ise zeyliyle birlikte 700’den fazla isimden bahsedilmiþtir. Hacýbeyzâde Ahmed Muhtar ise tezkirelerden derlediði bilgilerle Þair Hanýmlarýmýz (Ýstanbul 1311) adlý eserinde yirmi beþ kadýn þair hakkýnda bilgi vermiþtir
(nþr. Adem Ceyhan, bk. bibl.). Bu grupta
deðerlendirilebilecek diðer belli baþlý eserler þunlardýr: Kåfile-i Þuarâ. Çaylak Tevfik (ö. 1311/1893) tarafýndan yazýlmýþ olup
“Derviþ” maddesine kadar gelen eser, eski
ve yeni 287 Türk þairinin biyografisini ve
eserlerinden örnekleri içermektedir; otuz
dokuz çaðdaþ þair hakkýndaki bilgiler biz-

zat kendilerinden alýndýðý için önem taþýr
(Ýstanbul 1290-1293). Mecma-ý Þuarâ ve
Tezkire-i Üdebâ. Mehmed Sirâceddin’in
hazýrladýðý eser basýlmýþ (Ýstanbul 1325),
ayrýca Mehmet Arslan tarafýndan yeni harflere aktarýlmýþtýr (Mecma-ý Þuarâ ve Tezkire-i Üdebâ, Sivas 1994). Tezkire-i Þuarâ-yý Âmid. Ali Emîrî Efendi’nin Diyarbakýr’da yetiþen 217 þairin biyografisini
içeren eserinin sadece yetmiþ üç þairi kapsayan I. cildi yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 1327).
Müellifin Ýþkodra Þâirleri de neþredilmiþ
(haz. Hakan T. Karateke, Ýstanbul 1995),
Yanya Þâirleri, Osmanlý Þâirleri gibi kitaplarý ise basýlmamýþtýr. Son Asýr Türk
Þairleri. Ýbnülemin Mahmud Kemal tarafýndan Fatîn tezkiresine zeyil þeklinde
yazýlmakla beraber 1800’lü yýllarýn daha
öncesinden 1941 yýlýna kadar gelen eser
Fatîn Efendi’nin yaþadýklarý halde kendilerinden haberdar olmadýðý, haklarýnda bilgi edinemediði için tezkiresine almadýðý
þairlerle biyografileri yetersiz kalmýþ þairleri de içine almaktadýr. Bu hacimli eserde 566 þairin hal tercümesine yer verilmektedir. Ýbnülemin yaptýðý araþtýrmalarla eserini saðlam bir zemin üzerine kurmuþ, kolayca elde edilemeyecek bilgiler
vermesi onu vazgeçilmez bir kaynak haline getirmiþtir. Son Asýr Türk Þairleri
1930 yýlýndan itibaren basýlmýþ, ardýndan
týpkýbasýmý yapýlmýþ (I-IV, Ýstanbul 1980),
son olarak Kayahan Özgül tarafýndan gözden geçirilip yeniden yayýmlanmýþtýr (Ankara 2000). Türk Þairleri. Sadettin Nüzhet Ergun’un þuarâ tezkirelerini ve belli
baþlý kaynaklarý tarayarak hazýrladýðý eser
yazarýn ölümü üzerine (1946) yarým kalmýþ olup 1074 þair ve eserlerinden örnekler içermektedir (I-III, Ýstanbul 1936). Bektaþî Þairleri (Ýstanbul 1930). Yine Sadettin Nüzhet Ergun tarafýndan hazýrlanmýþ
olup eserde alfabetik sýrayla þairlerin kýsa hal tercümelerine ve þiirlerinden örneklere yer verilmektedir. Eklerle birlikte 180
ismin bulunduðu kitap, müellif tarafýndan
1944’te geniþletilip üç cilt halinde (I ve II.
ciltler bir arada) tekrar yayýmlanmýþtýr. Tuhfe-i Nâilî. Mehmet Nâil Tuman (ö. 1958)
þuarâ tezkireleri baþta olmak üzere birçok kaynaktan yararlanarak hazýrladýðý esere Cumhuriyet dönemi þairlerini de eklemiþtir. Eser, Türk edebiyatýndaki tezkirecilik geleneðinin XX. yüzyýldaki son ve
önemli örneði olup tek nüshasý Ýstanbul
Üniversitesi Þarkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (nr. 3002/
4091). Tuhfe-i Nâilî, Cemal Kurnaz ve
Mustafa Tatcý tarafýndan neþredilmiþtir
(Divan Þairlerinin Muhtasar Biyografileri,
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Ankara 2001). Araþtýrmacýlara kolaylýk saðlamak üzere yirmi sekiz tezkiredeki isimlerin bir araya getirilmesiyle oluþturulmuþ
Tezkirelere Göre Divan Edebiyatý Ýsimler Sözlüðü (haz. Haluk Ýpekten, Mustafa Ýsen, Recep Toparlý, Naci Okçu, Turgut
Karabey, Ankara 1968) adlý eseri de zikretmek gerekir.
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Osmanlý bürokrasisinde
kalemler ve kiþiler adýna yazýlmýþ
özet belgelerin adý.

™

Sözlükte “anmak” mânasýndaki zikr kökünden türeyen tezkire, Osmanlý diplomatiðinde çeþitli bürolar veya kiþiler tarafýndan kaleme alýnan ve konuyu özet
halinde açýklayan belgeler için kullanýlmýþ
olup pek çok türü vardýr. Bunlar arasýnda, 1830’lu yýllardan baþlayarak padiþah
adýna Mâbeyin baþkâtibi tarafýndan yazýlan irade tezkireleri hem resmî ve hususi
hem de re’sen veya arz tezkiresi hâmiþine yazýlanlar þeklinde ayrýlýr. “Tezkire-i
ma‘rûza” da denilen arz tezkireleri yine ayný zamanda görülür. Bunlar bir konunun
padiþaha arzý için sadrazam tarafýndan
Mâbeyin baþkâtibine yazýlan evraktýr. Sadrazamýn resmî dairelere ve genellikle nezâretlere gönderdiði tezkirelere “tezkire-i
sâmiyye” (sadâret tezkiresi) adý verilir. Bu
tezkirelerde de konu arz tezkirelerinde olduðu gibi özetlenmiþtir. Nezâretler veya
þeyhülislâmlarca yazýlan tezkireler “tezkire-i aliyye” adýný taþýr ve yollayan kurumun
özel kâðýdýna yazýlmýþtýr. Hemen altýnda
gönderilen müessesenin adý bulunur. Divandan yazýlacak emirlerin asýllarýnýn kaleme alýnmasý için ilgili kaleme yazýlan tezkirelere “emir (hüküm) tezkiresi” denir (BA,
Cevdet-Maliye, nr. 8995). Bunlarda sadece emrin yazýlacaðý kiþinin adý veya sýfatý
bulunur, fermanlardaki gibi uzun elkab ve
dua cümlelerine yer verilmez, nakil kýsmýna geçilirdi. Altýna tarih konur, kâðýdýn
arkasýnda çýktýðý kalemi ve fermanýn yazýlýþ tarihini gösteren notlar yer alýr. Berat tezkiresi de emir tezkiresi gibi beratýn yazýlmasý için ilgili kaleme gönderilen
evraktý (BA, A. DFE, Dosya, nr. 1/96-1). Beratta yer alacak hususlar belirtildikten sonra tarih ve mühür konurdu. Davet tezkiresi çeþitli vesilelerle yapýlacak toplantýlarda bulunmasý istenen kiþilere yollanýrdý. Bunlarda davetin sebebi, tarihi ve yeri
bildirilirdi. Davetiyelerin kimden kime yazýlacaðý da önemli bir husustu. Davetiyelere kozak takýlýp kýrmýzý mumla mühürlenirdi.

madýðý ve hastalýðý bulunmadýðý da belirtilirdi. Bu tezkire bir yere giriþ çýkýþlarda
gösterildiðinde þerh konup mühür basýlýrdý. Esâme (esâmî) denilen yeniçerilerin ulûfe tezkirelerinde istihkak sahibinin adýyla
birlikte baba adý veya memleketiyle yevmiye miktarý yazýlýrdý; bunlarýn özel bir yazýlýþ tarzlarý vardý. Tezkirenin altýnda tarih kaydedilir ve yeniçeri aðasýnýn beyzî
mührü basýlýrdý. Memuriyet tevcihlerinde verilecek berat için yazýlacak tezkireye
“ruûs tezkiresi” denmekteydi (BA, A. RSK,
nr. 1201. 1. 13; D. BÞM, nr. 20/17, 46). Tezkirenin kime, niçin verildiði açýklanýr, alta
özel bir þekilde yazýlmýþ tarih konur, bunun aþaðýsýnda buyuruldu ve defterdarýn
kuyruklu imzasý yer alýrdý. Edâ tezkiresi
bir borç, meselâ mültezimin hazineye olan
borcu veya kira gibi bir ödemenin yapýldýðýný belgelemek üzere alan tarafýndan verilen bir evraktý (TSMA, nr. E 10123/160).
Ödemelerin neye, kaç aylýða veya hangi
taksite ait olduðu üstte siyâkat, altta divanî kýrmasý ile yazýlýrdý.
Maliyeden verilen tezkireler þekil bakýmýndan diðerlerinden farklýlýk gösterir.
Bunlardan hazineye giren paraya ait olan

Berat tezkiresi (BA, A. DFE, Dosya, nr. 1/96-1)

Osmanlý Ýmparatorluðu içinde seyahat
edecek yerli halk veya yabancýlar Tanzimat öncesinde yol hükmü, Tanzimat sonrasýnda mürur tezkiresi almak mecburiyetindeydi. Bu tezkirelerde seyahat edecek kiþinin adý, eþkâli, gideceði yer vb. hususlar kaydedildiði gibi silâh taþýyýp taþý73

