BiHiSTl RAMAZAN EFENDi
ll. Bayezid devrinin sonlarında tamamladığını belirterek muhtemelen 917'de
( 1511 -12) v~fat ettiğini ileri sürmektedir (Ef2 [İng . i. I. I 2 IO) İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu'nda
vefat tarihi olarak gösterilen 977 ( 1569)
yılı ise doğru değildir.
Bihişti bazı gazellerinde Çağatay ve
Azeri lehçelerine has birtakım özel söyleyişlere de yer vermiş, Hüseyin Baykara
ve Ali Şir Nevai ile temaslarda bulunarak şiirde onlardan faydalanmıştır. Herat ve civarındaki ilmi ve edebi çevrelerden istifade etmiş, bu durum istanbul'a döndükten sonra kaleme aldığı
eserlerine de aksetmiştir.
Eserleri. 1. Hamse. Bihişti, tezkirelerin hemen hemen ittifakla bildirdiklerine göre muhtemelen Ali Şir Nevai'den
ilham alarak divan edebiyatında ilk defa tam bir hamse tertip eden şairdir.
Nitekim Hamse'sinin sonunda, "Dedim
hele ben cevab-ı hamse 1 Demedi bu yolda dahi kimse· beytiyle bu hususa işaret
ettiğini Latifl haber vermektedir. Ham se'de yer aldığı belirtilen mesneviler şun
lardır : Vamık u Azra, Yusuf u Züleyha, Hüsn ü Nigar, Süheyl ü Nevbahar, Leyla vü Mecnun. Bunlardan yalnız Leylô vü Mecnun bugün elde mevcuttur. Bihişti bu eseri 912'de ( 1506) İs
tanbul'da tamamlamış ve eski itibarını
elde etmek gayesiyle ll. Bayezid'e takdim etmiştir. Zaman zaman Çağatay
Türkçesi özelliklerinin görüldüğü eser
Cami'nin Leylô vü Mecnun'unun vezni
olan "mef'ülü 1 mefaTiün 1 feOiün" kalı
bıyla yazılmıştır. Yirmi iki bölümden meydana gelen mesnevi 1195 beyittir. Bir
nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY, nr. 5591) bulunan Leyla vü
Mecnun 'un bu nüshası üzerinde Rezzan
İlter bir mezuniyet tezi hazırlamıştır (bk.
bibl.). 2. Tarih-i Bihişti. Osman Gazi'den
başlayarak ll. Bayezid'e kadar gelen padişahların tek tek ele alındığı eser sekiz
bölümden ibarettir. Bunlardan ll. Bayezid'e ayrılan bölümde bu padişah ile Cem
Sultan arasındaki mücadele ele alınmak
ta ve daha sonra ll. Bayezid devrinin diğer olayları anlatılmaktadır. Eserin "Muharebe-i Bayezid ve Şehzade Cem" adı
nı taşıyan bölümü Babinger tarafından
ayrı bir eser kabul edilerek Ahmed Sinan Bihişti'ye nisbet edilmiştir. Yine Babinger eserin anılan bölüm dışında kalan kısmını Ahmed Sinan Bihişti'nin babası olduğunu söylediği Bihişti Sinan Çelebi'ye izafe etmiştir (Babinger, s. 35. 49).
Eserin bu bölümü Topkapı Sarayı Müzesi

Kütüphanesi (Revan, nr. ı 270) ile British
Museum'da (Add . 7869) bulunmaktadır.
Babinger ve V. L. Menage'ın verdikleri
bilgiye göre British Museum'da (Add . 24,
955) eserin diğer bölümlerinden bir kıs
mının daha nüshası vardır (Babinger, s.
50; Ef2 [İng.J. ı. 1210) Bihişti, tarihini Neş
ri'nin (ö. 1520 [?]) eserini esas alarak
meydana getirmiştir. Tarihçiler, Bihişti'
nin eserinin bazı olaylar dışında Neşri
tarihinin edebi bir üslupla kaleme alın
mış şekli olduğunda birleşmektedirler.

Menage ise eserin idris-i Bitlisi'nin (ö.
926 / 1520) Heşt Bihişt'ini takip ettiğini
ve o derecede önemli bir kaynak olmadığını belirtir. Eserin Fatih Sultan Mehmed 'in vefatma kadar olan kısmı üzerinde Kazım Dilcimen tarafından bir mezuniyet tezi hazırlanmıştır (İÜ Ed . Fak.,
Tarih bL, nr. 96) .
Bunların dışında Bihişti'nin

bir divabahsedilmekteyse de eser bugüne kadar ele geçmemiştir. Şiirlerine
çeşitli şiir mecmualarında rastlanmaktadır. Sehi Bey, Bihişti'nin Nizarni'ye ait
Farsça Ifamse'yi Türkçe'ye tercüme ettiğini bildirmekteyse de bugün böyle bir
eser mevcut değildir. Bu herhalde Bihiş
ti'nin kendi Hamse'si olmalıdır.
nından
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ra Çorlu'ya yerleşip orada vaizlik yaptı
ğından "Çorlu Vaizi" veya "Çorlulu Vaiz"
olarak da tanınır. Brockelmann nisbesini :·el-Veziri" şeklinde kaydederse de
(GAL Suppl., ı . 759) yanlıştır. Şiirlerinde ,
Bihişti mahlasını kullandığından

bu şe
kilde tanınmış, fakat aynı mahlası kulla nan diğer şairlerle karıştınlmaması için
" Bihişti-i Vaiz", " Bihişti-i Sani", yeni yayınlarda ise daha çok Bihişti Ramazan
Efendi diye anılmıştır.
Bihişti tahsil için istanbul'a giderek
Molla Sinan, Merhaba Çelebi ve Şeyhülis
lam Sadi Efendi gibi alimlerden ders
okudu. Sadi Efendi'nin vefatından sonra
devrin ünlü şeyhlerinden Merkez Efendi'ye intisap ederek seyrü sütükünü onun
yanında tamamladı ve hilafet aldı. Daha
sonra istanbul'dan ayrılıp Çorlu'ya yerleşti. Bir taraftan Ahmed Paşa Camii'nde imam- hatiplik ve vaizlik yaparken
diğer taraftan da zaviye haline getirdiği
evinde tasawufi irşad faaliyetini sürdürüyor ve zaviyenin etrafında yaptırdığı
hücrelerde barındırdığı talebelere de
ders veriyordu. Nitekim değerli bir nasir ve kuwetli bir şair olarak tanınan Zarifi de kaynaklarda Bihişti'nin talebesi
olarak anılmaktadır. Çorlu'da uzun yıl
lar bu hizmetlere devam eden Bihişti
orada vefat etti ve Bihişti Zaviyesi olarak anılan evinin bahçesine gömüldü.
Evliya Çelebi Çorlu'daki ziyaret yerleri
arasında onun zaviyesini de sayar.

Aşık

Çelebi'nin Meşi1 irQ 'ş·ş uari1 adlı tezkiresindeki
bir minvatürde Bihiştl Ramazan Efendi

(Millet Ktp., Alt Em iri, nr. 772 , vr. 85b )

HASAN AKSOY

BİHİŞTİ RAMAZAN EFENDi
(ö.

L

Osmanlı

979 1 1571)

alimi, mutasavvıf ve şair.
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Arapça kaynaklarda Ramazan b. Abdülmuhsin ei-Vizevi şeklinde zikredilen
Bihişti, Vize'de doğduğu için "Vizevi"
nisbesiyle anıldığı gibi tahsilinden son-
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Tezkirelerle diğer kaynakların değer
lendirmelerine göre Bihiştf, tasawufa
intisap etmeden önceki devresinde çağ
ctaşı ilim adamlarının takdirini kazanmış
eser sahibi bir alim; tasawufa intisap
ettikten sonraki hayatında ise arif, kamil, çevresi üzerinde tesirli bir mürşid,
vaiz ve hatip ; şair olarak da "icat sahibi", "murad ettiği manada hususi hayaller ortaya koyabilen" , "şiirlerinde hüsn-i
eda ile nazma kadir bir üstat" olma başarısını göstermiş, hoşsohbet, nüktedan
ve zarif bir şahsiyetti. Nitekim kendisini
tanıyan müellifler den Ahdf ve Aşık Çelebi bu özelliklerine genişçe yer ver erek
şahit oldukları onunla ilgili bazı olayları
ve duydukları nükteleri anlatmaktadır
lar. Henüz müstakil bir çalışma ve araş 
tırmaya konu olmamış bir şahsiyet olan
Bihiştf KanQnf Sultan Süleyman devrinde yetişmiş, üzerinde durulması gereken çok yönlü simalardan biridir.

1308. 1320, 1326), bir defa da Teftazanf'nin ŞerJ:ıu'l- 'A~ö.'id'i, Kestelf ve Hayall
haşiyeleriyle birlikte neşredilmiştir (İstan
bul 1297) z. fjdşiyetü Addbi Mes'udi.
Sursalı Mehmed Tahir'in bu isimle kaydettiği eseri Katib Çelebi ta'likat* olarak zikretmektedir (Keş{ü'z-zunan, 1, 40)
Bir nüshasının Berlin'de bulunduğunu
bildiren Brockelmann da eserin ta'likat
olduğunu kaydeder (GAL, 1, 616) Anlaşıldığına göre eser, Şemseddin Muhammed b. Eşref ei-Hüseynf es-Semerkandf'nin Risdle ii dddbi'l- bahs adlı münazara adabına dair eserine Kemaleddin
Mes'ud b. Hüseyin eş-Şirvanf er - Rumi'nin (ö 905 / 1499) yaptığı şerhe Bihiştf'
nin ta ' li katıdır. Sursalı Mehmed Tahir,
Bihiştf'nin Ta 'likö.t 'ald ŞerJ:ıi'l - MiftdJ:ı
adlı bir eserinden bahsediyorsa da gerek Katib Çelebi gerekse Brockelmann,
EbQ Ya'küb es-Sekkakf'nin bu meşhur
belagat kitabına şerh , Mşiye ve ta'likat
yazanlar arasında Bihiştf'ye yer vermeEserleri. a) ilmi Eserleri. 1. fjdşiyetü '1mektedirler. Kütüphanelerde de nüsHdşiye 'ald ŞerJ:ıi 'A~ö., idi'n- Nesefiyhasına rastlanmayan bu eserin ona ait
ye li'l-ljaydlf. Kütüphane katalogların
olmadığını söylemek mümkündür. Yine
da çeşitli isimlerle kayıtlı olan bu eser,
Sursalı M. Tahir' in, adın ı Ta' li~ö.t 'ale'lTeftazanf' nin ömer en- Nesen' nin el Cami olarak verdiği ve Cemaleddin ib'Akö., id'i üzerine yazdığı şerh e Ahmed
nü'lHa ci b· in el- Katiye isimli eserine
b. Mustafa el- Hayali künyesiyle anılan .
Molla Cami'nin yazdığı el- Peva, idü 'işair Hayaif Bey'in yaptığı haşiyeye haşi
iiyd, iyye adlı meşhur şerhin ta'likatı
ye olarak kaleme alınmıştır. Kınalızade
olması gereken bu esere de Keşfü'~-~u 
ve Ataf'nin, "Bu esere bundan daha günı1n vb. bibliyografik kaynaklarla kütüpzel bir haşiye yazılmamıştır" şeklindeki
kayıtlarında rastlanmamaktadır.
hane
sözleri, devrinde yaygın olan kanaati
Ancak
müellifin Süleymaniye Kütüphaaksettirmekte ve gördüğü rağbeti ifanesi' nde el- 'Aşeretü '1- kdmile (Reşid
de etmektedir. Nitekim yeni yayınlarda
Efendi, nr. 1030/ 2) ve Tefsiru dyeti "yevsayıları elli civarında gösterilen Şerh u 1me ye'ti ba'tu dydti rabbike" (el-En'am
'A~ö., id üzerine yapılmış önemli şerh,
6/ 158) (Reşid Efendi, nr. 1030/ 3) adlı iki
haşiye ve ta'likler arasında Bihiştf'nin
risalesi
görülmektedir.
eseri de gösterilmektedir (bk Yurdagür,
s. 52) . Çeşitli kütüphanelerde yazmalab ) Edebi Eserleri. 1. Divan. Sadeddin
rına rastlanılan eserin (mesela bk. SüleyNüzhet Ergun, Katib Çelebi'nin sözünü
maniye Kütüphanesi, Laleli, nr. 2 196, Faettiği (Keşfü 'nunan, ı. 780) Bihiştf divanına rastlamadığını söylüyorsa da çağ
tih, nr. 2968, Reşid Efendi, nr. 1024, 1030/
1; Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi , nr.
ctaşı Ahdf 1000-2000 kadar şiirden mey470) Brockelmann da birkaç yazmasını
dana gelen divanını okuduğunu belirttesbit etmişti r (GAL Suppl., 1, 759) Köpmekte, ayrıca Riyazf de divanı gördüğü
rülü Kütüphanesi Yazmalar Katalonü söylemektedir. Ancak günümüzde de
ğu ' nda Bihişti'ye ait olarak gösterilen
divanının herhangi bir nüshası bilinmemektedir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde
eserlerin müellifi diye kaydedilen Ramazan b. Muhammed ei-Haneff ei-Ma(Esad Efendi, nr. 2614) Divan-ı Bihişti
türfdf el-ma'rQf bi-Bihiştf 1 Ahmed b. Raadıyla kayıtlı olan eser onun Cemşah
mazan b. Hasan ei-Vizevfei-Bihiştf şek
ve Alemşah mesnevisidir. Mecmualarlindeki isim zinciri ya yanlış veya eserda rastlanan şiirlerinden birçok kasidesi, gazeli, muhammes ve müseddesi ollerden birincisi aynı konuda şerh yazmış
duğu anlaşılmaktadır. SOfiyane ve aşı
Ramazan Efendi'ye, diğeri de başka bir
müellife ait olmalıdır (bk. birinci künye
kane yazılmış gazellerinde samimi ve
için 1. 393 , nr. 807 ; ikinci künye için lll, 320)
sade bir edaya sahip olduğu görülmekPek çok defa basılan eser (İ sta nbul 1265,
tedir. 2. Cemşah ve Alemşdh. "Failatün
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mefailün failün" vezninde yazılmış, yak2500 beyitten meydana gelen, Cemşah ile Alemşah arasındaki aşkı işleyen,
şairin "kendi ihtiraı" olduğu için övündüğü, konusu itibariyle orijinal bir mesnevidir. Her bahsin sonunda, "Ey gazelhan-ı bezm - gah-ı sürOr 1 Meclis ehlini
aldı hab-ı fütOr 1 Şevk ile tazelenmeğe
dil ü can 1 Oku bu şi'ri dinlesin yaran"
beyitleriyle geçiş yaparak konuyla ilgili
bir gazel söylemiştir k i bu devrinde bir
yenilik olarak kabul edilmiştir. Eserin
Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki nüshası bulunmaktadı r (Esad Efendi, nr. 2614,
El malı! ı, nr. 2596 / ı). Ancak her iki nüsha
da baştan birkaç varak eksiktir. 3. Heşt
Bihişt. Bihiştf' nin bu ikinci mesnevisi
"mefaflün mefaflün faOiün" vezniyle yaz ı lmış olup kendi ifadesine göre 1130
beyittir. Adından da anlaşılacağı üzere
eser sekiz bölüme ayrılmıştır. Mevcut
nüshalarından ikisi Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Cemşah ve Alemşah yazmalarının sonunda yer almaktadır. Bunlardan birincisi biraz eksik olduğu gibi
Millet Kütüphanesi'ndeki nüsha da (Ali
Emiri, Manzum, nr. 861) eksiktir. 4. Şerh-i
Manzame-i Muammd. Molla Cami'nin
Mu' ammd- yı Şagir adlı risalesinin şer
hi olarak kaleme alınmıştır. Bir nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi· nde (Tarlan,
nr. 52 / 8) bulunan bu Türkçe risale. ta rih kıtasındaki "Fazlu'l-ilah " ibaresinin
gösterdiği 977 ( 1569-70) yılında tamamlaşık

lanmıştır .
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