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Divan edebiyatı, yüzyıllar boyu ortaya konulmuĢ eserlerin vücuda getirdiği büyük bir
medeniyetin ürünüdür. Birçok manzum eseri bünyesinde barındıran bu edebiyata Divan
edebiyatı denilmesi divanlara ayrı bir önem verildiğindendir.
Divan Ģiirinde birçok sanatçı bulunmaktadır ve bu sanatçıların yüzyıllara meydan
okuyan divanları gönül dünyamızı süslemeye devam etmektedir. Bu büyük ustaların yanında,
Divan Ģiiri tarzını bir Ģekilde benimsemiĢ ve bu tarza dair örnekler sunmuĢ birçok Ģair
bulunmaktadır. Bir divan teĢekkül edecek kadar eser vermeyen/veremeyen ya da hayatlarının
sadece belli bir döneminde Ģiir yazdığı için divan oluĢturamayan bu Ģairler Ģiirlerini divançe adı
verilen küçük Ģiir mecmuası hâlinde bir araya getirmiĢlerdir. Osmanlı arĢivlerinin tozlu
raflarında rastlanılan bu divançeler edebiyat dünyamıza kazandırıldıkça kültür tarihimize yeni
bir sayfa daha eklenecektir.
Ġzmir Müftüsü Mehmed Said Efendi’nin Divançesinin incelendiği bu kitap dört
bölümden oluĢmaktadır. Kitabın Ön Söz bölümünde yazar Prof. Dr. Ġbrahim Halil Tuğluk,
Ġstanbul’da Mihran Matbaası’nda 1878’de basılan ve TBMM Kütüphanesi 73-3894 numaraya
kayıtlı Divançe’yi incelediğini ifade etmektedir. Yine Ön Söz bölümünde Tuğluk, Mehmed Said
Efendi’nin hayatı, aile çevresi, edebî vechesi, ifa ettiği vazifeler ve Tokâdîzâde ġekîb Bey,
Ġzmirli Ġsmail Hakkı Efendi gibi önemli zatların yetiĢmesindeki rolü bakımından Osmanlı
Devletinin son döneminde yetiĢmiĢ bir ilim adamının hayatını kaleme almanın ve Divançesini
tanıtmasının öneminden bahsetmektedir.
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Kitabın ilk bölümü “Mehmed Said Efendi, Hayatı, ġahsiyeti, Edebî KiĢiliği ve
Divançesi” baĢlığı altında incelenmiĢtir. Yazar bu bölümde, Mehmed Said Efendi’nin talebesi
olan Tokâdîzâde ġekîb Bey’in hocasına dair yazdığı ve Ahenk Gazetesi’nde 11 Eylül 1921’de
neĢredilen biyografisinden yola çıkarak Ģair hakkında birtakım bilgiler sunmaktadır. (s.16).
Mehmed Said Efendi’nin Ġzmir’in köklü bir ailesine mensup olduğu ve kendisinden
önce dedesi ve babasının Ġzmir’de yıllarca müftülük görevini ifa ettiklerini ve bu baĢarılı
görevlerinden ötürü babası Ahmed ġevkî Efendi’nin Mecidiye NiĢanı ile taltif edildiği
belgesiyle birlikte kitabın devam eden sayfalarında sunulmuĢtur. (s.19).
Birinci bölümün alt baĢlığında Mehmed Said Efendi’nin eğitimi ve görevlerinden
bahsedilmiĢ, I. Meclis-i Mebusan’da Ġzmir Mebusu olarak görev yaptığı, Ġzmir’in simgesi saat
kulesinin açılıĢına katılarak açılıĢ duasını ettiği ifade edilmiĢtir. Yine, kendisinden sonra Ġzmir
Müftüsü olan oğlu Mehmet Çelebioğlu Rahmetullâh Efendi’nin Atatürk’ün 29 Ocak 1923’te
Latife Hanım ile nikâhını kıyan kiĢi olduğu belirtilmektedir. (s.21).
Mehmed Said Efendi’nin baĢarılarından ötürü almıĢ olduğu niĢanlar BaĢbakanlık
Osmanlı ArĢivi’nden alınan belgeleriyle birlikte yine birinci bölümde sunulmuĢtur. (s.27).
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ġairin vefatından sonra talebesi Tokâdîzâde ġekîb Bey’in kaleme aldığı yazıda Ģairin
Ģahsiyetine dair incelikleri görmek mümkündür. Bu yazıda Ģairin ilmî vukȗfiyeti ve mutlak
istikametinden bahsedilmiĢtir. (s.29). ġairin edebî Ģahsiyetinin bahsedildiği birinci bölümün alt
baĢlığında Ģairin eserlerinden kesitler sunularak Ģiirlerindeki eĢsiz manalar verilmeye
çalıĢılmıĢtır. (s.33).
Kitabın devam eden sayfalarında Ġbrahim Halil Tuğluk, Ģairin Divançesi hakkında genel
bir bilgi vermiĢ, Divançedeki dil ve üslup özelliklerinden ve Ģairin kullandığı aruz kalıplarından
bahsetmiĢtir. (s.34-37).
Ġkinci bölümde Ġzmir Müftüsü Mehmed Said Efendi’nin Divançesindeki muhteva
özellikleri üzerinde durulmaktadır. Mehmed Said Efendi’nin terkib-i bendindeki sosyal tenkitler
kapsamlı bir biçimde ele alınmıĢtır. (s.41). ġairin, Sultan II. Abdulhamit ve ġeyhülislam
Üryânizâde Esad Efendi için yazdığı kasideler ve terkib-i bendinde iĢlediği tipler anlatılmıĢtır.
(s.43).
Üçüncü bölümde Ģairin Divançesinde bulunan iki kaside, bir terkib-i bend ve on beĢ
gazelinin çevriyazılı Ģekline yer verilmiĢtir. Bu Ģiirlerin orijinal Ģekillerini de yazar, eserinin
sonunda tıpkıbasım olarak sunmuĢtur. (s.49-83).
“Ekler” baĢlığı verilen dördüncü bölümde Mehmed Said Efendi’nin babası Ġzmir eski
Müftüsü Ahmed ġevkî Efendi hakkında Rusçuklu M.Nuri’nin yazdığı ve 1887’de ġȗle-i
Efkâr’da yayımladığı yazı ile; Mehmed Said Efendi’nin talebelerinden Tokâdîzâde ġekîb
Bey’in, hocasının vefatından dolayı kaleme aldığı yazı bulunmaktadır. (s. 85-92). Ġbrahim Halil
Tuğluk, eserinde geçen özel isimleri dizin Ģeklinde ayrıca sıralamıĢtır. (s. 93).
ġiir ağırlıklı ve derin anlamlar taĢıyan ve XIII. yüzyılda baĢladığı kabul edilen Divan
edebiyatı,

en

nitelikli

eserlerini

XVI.

ve

XVII.

yüzyıllarda

vermiĢtir.

Osmanlı

Ġmparatorluğu’nun her anlamda zirvede olduğu bu yüzyıllar edebî eserlere de yansımıĢtır.
XVIII. yüzyıldan itibaren imparatorluğun gerilemesi ve buna bağlı olarak yenileĢme
hareketleriyle yönünü batıya dönmesi edebî âlemde de karĢılık bulmuĢ ve Divan edebiyatı
yerini yavaĢ yavaĢ Batı etkisinde geliĢen yeni bir edebî anlayıĢa bırakmıĢtır. Ġzmir Müftüsü
Mehmed Sait Efendi’nin Divançesi bu anlamda Divan edebiyatının son dönemlerinde yazılmıĢ
nitelikli eserlerden biridir. Eser her ne kadar Ģairin belli bir dönemine ait Ģiirleri ihtiva etse de
gerek Ģairin ve gerekse Ģiirlerinin Divan edebiyatının derinliği içerisinde yerini alması
bakımından edebiyatımızda önemli bir yer teĢkil etmektedir. Divançe, okurun XIX. yüzyıldaki
sosyal hayatı, tarihî bazı Ģahsiyetleri tanıması açısından da önemli bir iĢleve sahiptir. Divan
Ģiirinin XIX. yüzyıldaki değiĢim çizgisini takip etmek ve Ġzmir Müftüsü Mehmed Sait
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Efendi’nin edebî yönü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Divançe baĢvurulması
gereken bir kaynaktır.
Kültürel değerlerimizin yaĢatılmasında bu tip eserlerin bulunup bugünkü ortak
Türkçeye kazandırılmasının rolü büyüktür. ĠĢte bu kültürel değerlerimizden biri olan Divançeyi
okumamıza ve Mehmed Sait Efendi’yi tanımamıza vesile olan Ġbrahim Halil TUĞLUK’a
teĢekkür ediyorum.

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/4 2017 s. 2880-2883, TÜRKİYE

