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– —ÞEVKET-i BUHÂRÎ
( شوكت بخارى )

Muhammed b. Ýshâk Buhârî
(ö. 1111/1700)

Fars þiirinde sebk-i Hindî akýmýnýn 
öndegelentemsilcilerinden.

˜ ™

Bu ha ra’da muh te me len 1037 (1628) yılı ci va rın da doğ du. Mah la sı “Şev ket (Şev
ketâ)” dır. Türk çe kay nak lar da ba bası nın Bu ha ra emîrle rin den ol du ğu, ve fa tın dan son ra emirli ği am ca za de le ri nin al dı ğı yö-
nün de bil gi ler var sa da Fars ça tez ki re ler de sar raf lık yap tı ğı ri va yet le ri öne çık mış tır. Ken di si de bir sü re ba ba sı nın mes le ği ne de vam et ti. Çağ da şı Hazîn-i Lâhîcî, Şev-ket-i Buhârî’nin sa de ce ilk eği ti mi ni al dı-ğı nı, ba ba sı nın ölü mü üze ri ne ça lış mak zo run da kal dı ğı için öğ re ni mi ni ta mam la-ya ma dı ğı nı kay de der. Öz bek ler’le ara sın da çı kan bir me se le yü zün den bir da ha dön-me mek üze re Bu ha ra’dan ay rı lan Şev ket, Nasrâbâdî’ye gö re Bu ha ra’nın ar dın dan 
1088’de (1677) He rat’a git ti. An cak Hazîn-i Lâhîcî’nin ver di ği bil gi le re ba kı lır sa He rat’a da ha er ken bir ta rih te git miş ol ma lı dır. Zi ra onun la İs fa han’da kar şı la şan Hazîn, He rat’ta hi ma ye si ne gir di ği Ho ra san Va-li si Safî Ku lı Han Şam lu’nun di van sa hi bi bir şa ir olan ve zi ri Sa‘ded din Mu ham med Râkım-ı Meş hedî ile ara sın da ge çen bir ko nuş ma son ra sı ren ci de ola rak sır tı na bir Ho ra san ke çe si alıp ya lı na yak He rat’tan ay rı la rak Irak’a yö nel di ği ni ve sır tın da ki ke çe yi ölün ce ye ka dar otuz dört yıl bo-yun ca çı kar ma dı ğı nı kay de der. Şev ket-i 
Buhârî 1111 (1700) yı lın da öl dü ğü ne gö re Sa‘ded din Mu ham med ile ara sı nın bo zul-ma sı ve He rat’ı ter ket me si 1077 (1666) se ne sin de dir. He rat’ta ne ka dar kal dı ğı ve ora dan han gi ta rih te ay rıl dı ğı bi lin me-mek te dir. Bir sü re İmam Mûsâ Rızâ’nın Meş hed’de ki tür be sin de ika met et tik ten son ra İs fa han’a git ti ve ge ri ka lan öm rü nü ge çir di ği bu şe hir de öl dü. Ay nı dö ne min şa ir le ri ara sın da yay gın olan Hin dis tan’a yol cu luk ve Hint pa di şah la rı nın sa ra yında bu lun ma âde ti ne Şev ket’in de uyup uy ma-dı ğı na da ir kay nak lar da bir biriy le çe li şen bil gi ler yer al mak ta dır. Türk çe kay nak lar-da Şev ket’in Hin dis tan’a git ti ği kay de di lir, 
an cak Fars ça kay nak lar da bu ko nu ya te-mas edil me miş tir. Di va nın daki ba zı be yit-
ler den ha re ket le Hin dis tan’a seya hat et ti-ği dü şü nü le bi lir se de bu hususta yine ke-sin bir şey söy le mek mümkün değildir.Şev ket-i Buhârî’nin ve fat ta ri hi ni, Mu-ham med Kud re tul lah ve Hazîn-i Lâhîcî 

nin Hin dis tan ko lu olan Fir dev sî ler’in gö nül saf lı ğı ve tez ki ye si, Süh re verdîler’in ser-ve ti ve ye mek ik ra mı, Şet tâ rîler’in zi kir ve mu ra ka be tü rü ev râd la rı. Riyâzet ve per-hiz ler le nef si ni kö tü ahlâklar dan te miz le-me dik çe ke şif ve ke ra met zu hur et mez. Sâlik ne fis ba ğın dan kur tul ma dan Hakk’a ka vu şan lar (vasıl) ara sı na gi re mez. Ab dul-lah Sûfî Şet tâ rî’ nin oğ lu Şeyh Ab dün nebî ba ba sı nın soh bet le rin de tut tu ğu not la rı 
Cevâmi-iKelîm-iØûfî adıy la ki tap ha li ne ge tir miş, Nû red din Şet tâ rî de onun soh-
bet le ri ni Mecâlisü’l-ebrâr adıy la ka le me al mış tır. Bu ese rin yaz ma bir nüs ha sı Pa-kis tan’da Mu ham med Ha san Cân’ın özel 
kü tüp ha ne sin de dir.

Eserleri. 1.Sirâcü’s-sâlikîn. Şet tâ rî’-nin şey hi Mu ham med Gavs Ge vâ li yârî’-
nin Cevâhirƒams’ine ben ze yen eser iki bö lüm den olu şur. Bi rin ci bö lüm de Al-lah’ın dok san do kuz is miy le ba zı vird ve zi kir ler ele alın mış, ikin ci bö lüm de kal bi saf laş tır mak ve nef si tez ki ye et mek için 
oku na cak dua ve zi kir ler le uy gu la na cak mu ra ka be ler an la tıl mış tır. Fars ça olan ese rin Pa kis tan’da üç yaz ma nüs ha sı bu-lun mak ta dır (Münzevî,III,15461547). 2. 
Esrârü’d-de£avât. Sû fî le rin vird ve zi kir-
le ri ne da ir bu Fars ça ese rin de bir nüs-ha sı Pa kis tan’dadır (a.g.e., III, 1253). 3. 
Şer¼-iRisâle-iKenzü’l-esrârfî¼alli
eş³åli’ş-Şe¹¹âr. Mu ham med Gavsî Şet-
tâ rî’ nin Gülzâr-ıEbrâr ad lı ese rin de mü-el li fin bu ad la bir ese ri nin ol du ğu kay de-dil miş tir (Şettârî,s.418). Eser, Ab dul lah Sûfî’nin oğ lu Ab dün nebî Şet tâ rî’ nin ba-ba sı nın eser le rin den der le ye rek mey da-na ge tir di ği Künûzü’l-esrârfîeş³åli’ş-
Şe¹¹âr ad lı Fars ça eser le (Münzevî,III,
1820-1821) ay nı eser olabilir. Şettâ rî’ nin ay rı ca Evrâd-ıØûfiyye,Risâle-iØûfiy-
ye,Enîsü’l-müsâfirîn,Şer¼-iRisâle-i
øav¦iyye ad lı eser le ri nin bu lun du ğu 
kay de dil mek te dir.
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ÿNecdetTosun

İlâh dâd b. Sa‘dul lah Osmânî’den Arap gra-me ri ne da ir ders ler al dı. Şet tâ rî (Şüttârî) bir sü re Bedâûn şeh rin de kal dık tan son ra Del hi’ye git ti. Gün düz le ri Mu iz züd din Bu-
hâ rî’ den dinî ilim le ri tah sil eder ken ge ce-le ri Çiş tiy ye şeyh le rin den Kut büd din Bah-ti yâr el-Kâ‘kî’nin tür be sin de in zivâ ha ya tı ya şa dı, ar dın dan Hisâr’a ge çip Burhâned-
din Mül tâ nî’ den ders oku du. Mültânî, Gu ce rât ya kın la rın da ki Ah medâbâd’a göç et ti ğin de Şet tâ rî de onun la bir lik te git-ti. Ve cî hüd din Ah med Alevî Şet tâ rî’den 
Şer¼u’l-Mevâšıf,Şer¼uMašå½ıdgi bi eser ler, Şeyh Mübârek Dâniş mend Şet tâ rî Ge vâ li yârî’ den usûl-i fık ha ve fı kıh il mi ne 
da ir eser le ri oku du. Mîr Ab dü lev vel Dev le-tâ bâ dî’ den ha dis ve ha dis usu lü öğ ren di. Mev lâ nâ Mus ta fa Rûmî’den Muh yid din İb-
nü’l-Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’ini oku yup bu ese ri okut mak için icâzet al dı. Yir mi dört ya şı na ge lin ce ilâhî aş ka ve cez be-ye ka pı la rak ki tap la rı nı da ğıt tı; Mu ham-med Gavs Şet tâ rî Ge vâ li yârî’ye in ti sap ede rek iki ay için de ta ri ka tın evrâdı nı ve zi kir usu lü nü öğ ren di. 950 (1543) yı lın da dergâhta ki mü rid le rin ön de ri (serhalka) ol du ve şey hi ta ra fın dan di ğer mü rid lere zi kir tel kin et mek le gö rev len di ril di. On yıl bo yun ca mü rid le re zi kir öğ re tip on ları ter-bi ye et mek le meş gul ol du. Hi caz’a git ti-ğin de beş yıl Me di ne’de ika met et tik ten son ra tek rar Ah medâbâd’a dön dü. 981’-
de (1573) Ge vâ li yâr’a (Gwalior) gel di ve 
970’ te (1563) ve fat eden şey hi Mu ham-med Gavs Ge vâ li yârî’ nin tür be sin de iki yıl 
hiz met et ti. 983’ te (1575) Bâbür lü ler’in baş şeh ri olan Ag ra’ya yer leş ti. 23 Cemâzi-
ye lev vel 1010 (19Kasım1601) ta ri hin de 
bu ra da ve fat et ti.Şet tâ riy ye ta ri ka tı nın Hin dis tan’da ki önem li tem sil ci le rin den bi ri olan Ab dul lah Sûfî Şet tâ rî’ye gö re sûfî il ham ve ilâhî vâ-ri dât fır tı na sı nın sar sa ma dı ğı sağ lam bir ağaç gi bi ol ma lı, ilâhî aşk şa ra bı nı sü rek li iç ti ği hal de sar hoş luk duy ma ma lı, der ya-la rı iç ti ği hal de, “Da ha yok mu?” de me li, sı cak lık tan ve aşk ate şin den do la yı al nın da ter dur ma yıp he men ku ru ma lı dır. Ay rı ca der viş ehl-i dünyâ olan zen gin ler le otu-rup kalk mak tan uzak dur ma lı dır. Bâ ye-
zîd-i Bis tâ mî gi bi mânevî ha li yük sek olan bir der viş bi le zen gin ve dün ya eh li ki şi ler le ar ka daş lık ede rek avam dan da ha aşa ğı bir se vi ye ye dü şe bi lir. Bu tür zen gin ler den ka çan ki şi ise fâsık bi le ol sa za man la gü zel ahlâka ka vu şa bi lir. Sûfî sü rek li iler le me ar-zu su için de ol ma lı, hiç bir mâ ne vî ma kam la ye tin me me li dir. Şu üç şe yi ye ri ne ge ti ren ki şi velîli ğin ke ma li ne ula şır: Küb re viy ye’-
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ten da ha sa de bir dil le ya pıl mış tır. 2. Meh-med Mu rad Nak şi bendî, Şerh-iKasâid-i
MevlânâŞevket. Şai rin üç ka si de si nin şer hi dir (İstanbul1291).3. Yû nus Edîb, 
Şerh-iDîvân-ıŞevket. Bu eser de di van-da ki ga zel ler şer he di lip Sul tan III. Se lim’e su nul muş, da ha çok bir çe vi ri ni te li ğin de 
olan ese rin (TSMK,Hazine,nr.815) mu-kad di me sin de be lir til di ği ne gö re şârih bu şerh ten da ha ay rın tı lı bir şerh de yaz mış-tır. 4. Mus ta fa Besîm Man yasî, Şerh-i
Ba’z-ıKasâid-iŞevket(YapıveKredi
BankasıSermetÇifterKtp.,nr.738). 5. 
Şerh-iDîvân-ıŞevket. Şâri hi bi lin me yen 
bu eser de “ez bes ki riht reng-i cü nun” mıs raı ile baş la yan Fars ça bir ka si de yet-mi şin ci bey tin den iti ba ren şer he dil miş tir 
(MilletKtp.,AliEmîrîEfendi,Edebiyat,
nr.212). 6.Şer¼-iEbyâtveÆa½âßid-i
Şevket. On üç va rak tan olu şan bu Fars-ça şer hi ki min yap tı ğı bi lin me mek te dir 
(MilletKtp.,AliEmîrîEfendi,Şer‘iyye,nr.
111/21). 7.Şerh-iDîvân-ıŞevket. Şai rin üç ga ze li nin şer he dil di ği kü çük bir eser olup beş va rak tan mey da na gel miş tir (Ço
rumHasanPaşaİlHalkKtp.,nr.2090/1). Salâhî Uşşâk¢ ve Müs ta kimzâde Sü ley man da ese rin ba zı be yit le ri ne şerh yaz mış tır 
(DİA, XXXVI II, 566). Ay rı ca kay nak lar da Edir ne li Hayrî’nin Şev ket di va nı nı şer het-ti ği kay de di lir se de (AhmedBâdîEfendi,
II/2[2014],s.1726) bu şer hin kü tüp ha ne-ler de nüs ha sı na rast lan ma mış tır.
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He mî şe Bahâr (nşr.VahîdKureyşî), Ka ra çi 1913, 

s. 128; Sad red din Aynî, Numûne-i Ede biyyât-ı 
Ta cîk, Moskova1926;Ali Mi lanî, Şev ket-i Buhârî: 
Ha ya tı ve Di va nın dan Seç me ler, İstanbul1961;
FME, s. 528, 529, 530; Safâ, Ede biyyât, V/2, s. 

1333-1339; Tur gay Şa fak, Tashîh-i İn tišådî-yi 
Dî vân-ı Şev ket-i BuÅârî (doktoratezi,1386hş.), 
Dânişgâh-iTahrân;Mu ni bur Rah man, “Shawkat
Bukhår¢”, EI° (İng.), IX, 378-379; Ömür Cey lan, 
“Şerh(TürkEdebiyatı)”, DİA, XXXVI II, 566.

ÿTurgayŞafak

bir dok to ra te zi ha zır la mış ve ba zı bö lüm-
le ri ni Şevket-iBuharî:HayatıveDiva-
nındanSeçmeler adıy la ya yım la mış tır 
(İstanbul1961). 1968’de Tacikistan’ da di van dan seç me le rin bir neş ri, da ha son-ra Ta ci kis tan İlim ler Aka de mi si Şar ki yat Ens ti tü sü ta ra fın dan Ta ci kis tan ve Öz be-
kis tan’da mev cut nüs ha la ra da ya na rak ilk tam neş ri ger çek leş ti ril miş tir (Dî vân-ı 
Eş£âr-ı Şev ket-i BuÅârî,nşr.CâbulkåDâd
Alişâyif,Duşanbe1987). Sîrûs Şemîsâ da Hin dis tan ve Meş hed’de ki iki nüs ha dan ha re ket le di va nı ya yım la mış tır (Tahran
1382hş.). Son ola rak Tur gay Şa fak, ese-rin İs tan bul’da mev cut yaz ma nüs ha la rı nı da ek le ye rek di va nın Tah ran Üni ver si te-si’nde dok to ra te zi ola rak ten kit li neş ri ni ha zır la mış tır (2007). Şev ket-i Buhârî’nin ga zel le ri ni ay rı ola rak Şah Ab düs selâm, Ah se nü’z-Za fer ve Âsîfe Za mâ nî neş ret-miş tir (øaze liyyât-ı Şev ket-i Bu Åâ rî,Lek
nev2009). Di van bir kaç de fa Türk çe’ye çev ril miş ve şer hi ya pıl mış tır. 1. Hâkim 
Meh med Efen di, Şerh-iDîvân-ıŞevket
(İÜKtp.,TY,nr.3394,9671;VahîdPaşa
Ktp.,nr.1172). I. Mah mud’un is teği üze-ri ne ka le me alı nan eser de ki ka si de ler (Sü
leymaniyeKtp.,Dârülmesnevî,nr.433) ve 
ga zel ler (SüleymaniyeKtp.,HâletEfendi,
nr.715) ay rı nüs ha lar ha linde de mev cut olup ka si de le rin şer hin de olduk ça ağır bir dil kul la nıl mış, ga zel le rin şer hi ise nis be-

1107 (1696) ola rak zik ret miş tir. Ken di sini ba ba sı nın mec lis le rin de gö ren Hazîn’in do ğum ta ri hi 1103 (1692) ol du ğu na gö re onun ver di ği 1107 yı lı uy gun gö rün me-
mek te dir. Mirßât-ıØafâ,ƒizâne-iÂmire 
ve Şem£-iEncümen gi bi tez ki re le rin mü-el lif le ri Şev ket’in 1111’de (1700) öl dü ğü nü 
kay de der (AliMilanî,s.16). İs fa han’da dö ne min meş hur mu ta sav vı fı Halîlul-lah Tâ le kå nî ile dost luk ku ran Şev ket-i Buhârî, bu ra da bu lun du ğu sü re için de Şeyh Ali b. Sü heyl b. Ez her-i İs fahânî’nin kab ri nin ol du ğu müş te milâtta ha ya tı nı sür dür müş ve ölü mün den son ra da ay  nı ye re def ne dil miş tir. Şev ket-i Buhârî, da ha son ra sebk-i Hindî üslûbun da şi ir ya zan la rı, bu ara da pek çok Os man lı şa-iri ni de et ki le miş tir. Bun lar ara sın da ken-di si ne nazîre ler ya zan Şeyh Ga lib, Ar pa-emi nizâde Mus ta fa Sâmi ve Ko ca Râgıb Pa şa anı la bi lir (Gibb,I,130;IV,96,97,185;
Browne,IV,250,265).

Eserleri. Şev ket-i Buhârî’nin bi li nen tek ese ri di va nı olup do kuz ka si de, yir mi üç 
ru bâî, 750 ga zel, 268 iki be yit lik ga zel par-ça la rı, 567 tek be yit, bi ri ta rih olmak üze-re iki kı ta dan oluş mak ta ve baş ta Tür ki ye ol mak üze re çe şit li ül ke ler de çok sayı da yaz ma nüs ha sı bu lun mak ta dır. Ali Mi lanî, İs tan bul Üni ver si te si Edebi yat Fakül te-
si’nde Şevket-iBuhârîveO’nunÜslû-
bununTürkEdebiyatınaTesiri adıy la 

Şevket-i Buhârî’nin divanının ilk iki sayfası  (Süleymaniye Ktp., Lala İsmâil, nr. 452)


