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VEYSEL KARANÎ KÜLLÝYESÝ

Siroz kadýlýðýna getirildi. Bu görevinin ikin-
ci yýlýnýn baþlarýnda Ali Paþa’nýn Macaris-
tan seferi sýrasýnda Ordu-yý Hümâyun ka-
dýlýðýna tayin edildi, ancak Ali Paþa’nýn þe-
hid düþmesi üzerine görevden alýndý ve Ýs-
tanbul’a döndü. Rodosçuk kadýlýðýna gön-
derilmesine raðmen görevine baþlama-
dan 1013’te (1604-1605) Üsküp kadýsý ol-
du. 1015 Muharreminde (Mayýs 1606) az-
ledildi; ardýndan ikinci defa Üsküp ve 1019
Saferinde (Mayýs 1610) Týrhala kadýlýðýna
tayin edildi. Ýnebahtý ve Eðriboz’da em-
vâl-i hâssa müfettiþliði yaptý. 1022 Rebîü-
lâhirinde (Haziran 1613) üçüncü defa Üs-
küp kadýlýðýyla görevlendirildi. 1024 Rece-
binden (Aðustos 1615) itibaren birkaç de-
fa daha bu göreve getirildi. 1034 Cemâzi-
yelevvelinde (Þubat 1625) yedinci defa Üs-
küp kadýlýðý yaparken 1036 Muharremin-
de (Ekim 1626) bu son görevinden de az-
ledildi. Üsküp’te uzun yýllar kadýlýk yaptý-
ðý için adý bazý kaynaklarda Veysî-i Üskü-
bî þeklinde geçer. 14 Zilhicce 1037’de (15
Aðustos 1628) Üsküp’te vefat etti. Meza-
rý þehrin dýþýnda Hacýlar yolu diye bilinen
Komanova caddesi üzerindedir. Ölümüne
düþürülen tarihlerin en meþhuru Nev‘îzâ-
de Atâî’nin, “Veysî ki olmuþ idi tegazzül-
de bî-bedel / Ta‘yîn-i sâl-i fevtine târîhtir
gazel” beytidir. Þairin mezar taþýnda ise,
“Dedi ahbâbýn biri târîhini / Cân-ý Veysî
gitti bâb-ý cennete” beyti yazýlýdýr.

Veysî edebî alandaki þöhretini þiirlerin-
den çok nesrine borçludur. Onun nesri, bu
alandaki bir diðer isim olan Nergisî’nin
nesrine oranla daha sade ve canlý kabul
edilmekle birlikte yine de uzun cümleler-
de Arapça ve Farsça tumturaklý kelime-
lerle zincirleme tamlamalarý, birleþik isim

ve sýfatlarý çokça kullandýðý görülür. An-
latmak istediðini dolaylý bir þekilde dile
getirmesi, ifadelerinde mecaz, teþbih, is-
tiare, cinas, tevriye gibi sanatlara yer ver-
mesi sebebiyle nesri güçlükle anlaþýlabil-
mektedir. Ayný zamanda hicve yatkýn olan
Veysî baþta bu tür eserleri olmak üzere
birçok þiirinde ve Hâbnâme gibi eserle-
rinde dönemin sosyal bozukluklarý ve ak-
saklýklarýna dikkat çekmiþ, bu konuda dev-
let ileri gelenlerini uyarmýþtýr. Bu husus,
onun hiciv ve eleþtiri alanýndaki ustalýðý-
nýn yaný sýra haksýzlýða karþý çýkan bir kiþi-
liðe sahip olduðunu da gösterir. Türk ede-
biyatýnda sanatlý nesir alanýnda en güçlü
isimlerinden kabul edilen ve Babinger ta-
rafýndan Osmanlý nesrinin Bâkî’den son-
raki en parlak ismi diye gösterilen Veysî’-
nin güçlü þiirleri de vardýr. Ancak þairliði
nâsirliðinin gölgesinde kalmýþtýr. Veysî’nin
gazellerindeki dil kasidelerine oranla da-
ha sadedir. Þiirlerinde aþk, tabiat tasvir-
leri, övgüler ve hikemî tarzda söyleyiþler
yanýnda eleþtirilere de yer vermiþ, bu ara-
da deyimlerle atasözlerini de çokça kul-
lanmýþtýr.

Eserleri. 1. Dürretü’t-tâc* fî sîreti sâ-
hibi’l-mi‘râc. Þairin en meþhur eseri olup
daha çok Siyer-i Veysî diye anýlýr. Dilinin
aðýrlýðýna raðmen gerek konusu ve menký-
belerinin çekiciliði gerekse canlý tasvirleri
sebebiyle hem Veysî’ye hem de onun ne-
sir tarzýna büyük þöhret kazandýrmýþtýr.
Veysî’nin tamamlayamadýðý esere Nev‘îzâ-
de Atâî ve Nâbî birer zeyil yazmýþ, eser
birçok defa yayýmlanmýþtýr (Bulak 1245,
1248, 1284; Ýstanbul 1286). Dürretü’t-tâc
üzerine Nuran Yýlmaz (Öztürk) doktora ça-
lýþmasý yapmýþtýr (Türk Edebiyatýnda Si-
yer Türü ve Siyer-i Veysî: Dürretü’t-tâc fî
sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc, doktora tezi, 1997, EÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. Hâbnâme
(Bulak 1252; Ýstanbul 1263, 1284 [Münþe-
ât-ý Azîziyye fî Âsâr-ý Osmâniyye’nin so-
nunda], 1286 [Siyer-i Veysî, Münþeât ve
Þehâdetnâme ile beraber], 1293). Vâkýa-
nâme ve Rü’yânâme adlarýyla da bilinen
eser döneminin tipik bir nesir örneði olup
I. Ahmed ile Büyük Ýskender’in rüyada kar-
þýlýklý konuþmalarýna dayanýr. Veysî 1017’-
de (1608) yazdýðý eseri I. Ahmed’e sun-
muþtur. Hz. Âdem’den beri yapýlagelen
kötülüklerin hikâyelerle anlatýldýðý eserde
þair, devletin gerilemesine üzülen padiþa-
hý bir yandan teselli ederken bir yandan
da devlet memurluklarýna ehil kiþilerin ge-
tirilmesi halinde ülkenin kötü durumun-
dan kurtulacaðýný belirterek ona yol gös-
terir. Bu yönüyle bir tür nasihatnâme ve-
ya siyâsetnâme sayýlan eserin dili þairin
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(ö. 1037/1628)

Daha çok nesriyle tanýnan
divan þairi.˜ ™

969 (1561-62) yýlýnda Manisa Alaþehir’-
de doðdu. Asýl adý Üveys olup “Veysî” mah-
lasýdýr. Kadý Mehmed Efendi’nin oðlu ve
þair Makalî’nin yeðenidir. Alaþehir’de baþ-
ladýðý eðitimini daha sonra gittiði Ýstan-
bul’da sürdürdü ve Molla Sâlih Efendi’den
mülâzým olarak kadýlýða yöneldi. Mýsýr’da
Benî Harâm, Ferre ve Reþîd kadýlýklarýnda
bulundu. Mehmed Þerif Paþa 1004 (1595-
96) yýlýnda Mýsýr’a vali tayin edilince Veysî
ona divan kâtipliði yaptý. Ardýndan Akhi-
sar, Tire ve Alaþehir kadýlýklarý, Aydýn ve
Saruhan’da emvâl-i hâssa müfettiþlikle-
riyle görevlendirildi. 1012’de (1603-1604)
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Kýyamet gününde kullarýn 
iman ve amellerinin deðerlendirilmesi

anlamýnda Kur’an terimi
(bk. MÎZAN).
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Nazým sistemi;
kalýp ölçüsü anlamýnda terim.

˜ ™

Sözlükte “bir þeyi ölçmek, tartmak; öl-
çü, tartý, ölçek” anlamlarýndaki vezin (vezn)
terim olarak þark kültüründe þiir, müzik,
lugat ve sarf alanlarýnda kullanýlmakta-
dýr. Þiirde vezin, hecelerin ya da uzun ve
kýsa hecelerin belirli miktarlarda tekra-
rýna dayanan, müzikal ve fonetik âhengi
saðlayan kalýplar dizisidir. Þiiri nesirden
ayýran en önemli unsur vezindir. Müslü-
man milletlerin edebiyatlarýnda her þiir bu
kalýp ve ölçeklerin sýnýrlarý içinde nazme-
dilir. Vezin hece ve aruz vezni olmak üze-
re iki temel kategoriye ayrýlýr. Ýslâm ön-
cesi Türk þiirinde kullanýlan hece veznin-
de bir þiirin her mýsraý eþit sayýdaki he-
celerden meydana gelir. Ýslâm’dan sonra
Arap-Fars etkisiyle Türkçe’ye de geçen aruz
vezninde ise bir þiirin her beyti eþit mik-
tarda uzun ve kýsa hece içerir (bk. ARÛZ;
HECE VEZNÝ). Aruz vezninde hece sayýsý-
nýn eþit olmasý kâfi gelmemekte, uzun ve
kýsa hecelerin de belirli kalýplarla dengeli
bir þekilde tekrarlanmasý gerekmektedir.
Bu sebeple aruz vezni daha müzikal ve ar-
monik bir yapýya sahiptir. Þiirde aruz sis-
temine ait uzun ve kýsa hecelerin söyleniþ
aðýrlýðý veya hafifliði müzikte ritim (îka‘)
aðýrlýðý ya da hafifliði, sarf, nahiv ve lu-
gatta kelimedeki harekeli ve sakin harf
miktarýna baðlý þekilde kalýplardaki söy-
leniþ aðýrlýðý veya hafifliði önem taþýdýðýn-
dan vezin kelimesinin “tartmak” anlamý
terimleþmede esas alýnmýþtýr. Sarf, nahiv
ve lugatta vezin “sîga, kalýp” mânasýna ge-

lir. Veznin ritim anlamýnda kullandýðý mü-
zikte ise ritim türü olarak sakýl (aðýr) ve
aruz sisteminde vezin çeþidi olarak hafif
vezin teriminin tartýsal içeriðine yönelik-
tir. Söyleniþ aðýrlýðý ve hafifliði veznin tar-
týsal özelliðiyle ilgili olduðu gibi yine vez-
nin “mesafe ve zaman uzunluðunu ya da
kýsalýðýný tayin etme” anlamýnda ölçme,
ölçü, ölçek mânalarý da terimleþmede dik-
kate alýnmýþtýr. Çünkü söyleniþi aðýr ola-
nýn söyleniþ zamaný daha uzun, hafif ola-
nýn daha kýsa ve daha hýzlýdýr. Aruz vezin-
leri içinde bazý bahirlerin serî‘, münserih,
remel (hýzlý), bazýlarýnýn recez ve hezec
(yavaþ) adlarýný taþýmasý veznin bu mesafe
ve zamanla ilgili yanýný göstermektedir.

Arap þiirinde geçerli vezin sistemlerini
ilk tesbit eden âlim Halîl b. Ahmed vezin
anlamýnda “bahir” kelimesini kullanmýþ-
týr. Bu sebeple vezin kelimesinin aruz il-
mine Halîl b. Ahmed’den sonra girip te-
rimleþtiði tahmin edilmektedir. Ayrýca az
veya çok, uzun veya kýsa hece içermesine
baðlý olarak söyleniþ aðýrlýðý-hafifliði, seri-
liði ya da yavaþlýðý taþýyan, belli miktarlar-
da tekrar edilmesiyle aruz vezin sistem-
lerini oluþturan, bahirlerin yapý taþlarý ko-
numunda bulunan, “tef‘ile” veya “cüz” adý
verilen birimler için de vezin terimi kul-
lanýlmýþtýr. “Fâilün, fâilâtün, feûlün, müs-
tef‘ilün, mefâîlün, müfâaletün, mütefâi-
lün, mef‘ûlâtün” þeklinde Halîl’in tesbit et-
tiði sekiz tef‘ilenin belli miktarlarda tek-
rarýyla vezin sistemleri teþkil edilmiþtir.
Þiiri nesirden ayýran en belirleyici özellik
onun belli bir vezin düzeninin olmasýdýr.
Düz yazýnýn aksine þiiri meydana getiren
lafzî yapý müzikal bir armoni ve âhenge
sahiptir. Bu da lafzî yapýyý teþkil eden ha-
reke ve sükûnlarla uzun ve kýsa hecelerin
ölçülü ve dengeli biçimde birbirini izleme-
sine dayanýr. Bundan dolayý Ýbn Reþîk el-
Kayrevânî, sözün þiirselliðini belirleyen en
önemli rüknün vezin olduðunu, çünkü sö-
zün vezin sayesinde meydana gelen âhenk
vasýtasýyla kulaklara hoþ gelen, duygularý
harekete geçiren, ruhlara nüfuz eden ve
gönülleri coþturan bir nitelik kazandýðýný
söyler (el-£Umde, I, 268).

Þiir vezinleri uzun-kýsa, tumturaklý / sert-
yumuþak, aðýr-hafif ... þeklinde farklý yapý-
lara sahiptir. Þair bunlarýn içinden ele ala-
caðý temaya uygun olan vezni seçer. An-
cak Arap þiiriyle Arap þairlerinin gelene-
ðinde belirli temalara özgü belirli vezinle-
rin bulunduðu yolunda mutlak bir teamül
söz konusu deðildir. Þiirin temasý ile mü-
zikal vezni arasýndaki iliþkiyi araþtýranla-
rýn öncüsü kabul edilen ve Aristo’nun eser-
lerinden etkilenen Kartâcennî kadîm Yu-

siyer ve münþeatýna göre daha sadedir.
3. Münþeât. Veysî’nin hayatýna, yaþadýðý
döneme ve yakýn dostlarýna iliþkin bilgi-
lerle bazý mektup ve yazýlarýný içermekte-
dir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
3330; Ýstanbul 1286). 4. Divan. Eserde
iki na‘t, yirmi yedi kaside, iki terkibibend,
bir terciibend, bir tesdîs, beþ tahmîs, alt-
mýþ altý gazel, yirmi beþ beyit ve yedi ký-
ta bulunmaktadýr. Eser üzerine Zehra Tos-
ka (Veysî: Divaný, Hayatý, Eserleri ve Ede-
bî Kiþiliði, 1985, ÝÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) ve Fadýl Hoca (Veysî Divaný Tahlili,
2002, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) tara-
fýndan yüksek lisans tezi hazýrlanmýþtýr.
5. Merace’l-ba¼reyn fî ecvibe £alâ i£ti-
râ²âti’l-Cevherî. Æåmûsü’l-Mu¼î¹ adlý
sözlüðüyle tanýnan Fîrûzâbâdî’nin Øý¼â-
¼u’l-lu³a müellifi Cevherî’ye yönelttiði
eleþtirilere verilen cevaplardan meydana
gelmektedir. Veysî’nin birçok kaynaða baþ-
vurarak kaleme aldýðý bu tamamlanma-
mýþ Arapça eserin müellif nüshasý Râgýb
Paþa Kütüphanesi’ndedir (nr. 1415). Se-
dat Þensoy eser üzerine bir yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr (Veysî ve Eseri Merace’l-
Bahreyn’in Tahkiki, yüksek lisans tezi,
1995, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 6.
Düstûrü’l-amel. Þehâdetnâme adýyla da
bilinen eserde dinî konularla bazý menký-
belere yer verilmektedir (Beyazýt Devlet
Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 4043; Ýstan-
bul 1283). 7. Fütûh-ý Mýsr. Mýsýr’ýn fethi-
ne dair hacimli bir eser kaleme almaya
baþlayan Veysî eserini tamamlayamamýþ,
sadece Amr b. Âs’ýn Mýsýr’ý fethini anla-
tan kýsmý yazabilmiþtir (Süleymaniye Ktp.,
Âþir Efendi, nr. 900). 8. Gurretü’l-asr fî
tefsîri sûreti’l-Asr (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 3635). 9. ¥icviyye (Sü-
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2309).
Otuz iki beyitlik bu Farsça manzumenin
son beyti Türkçe’dir.
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