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Öz
Bu makalede önce kısaca Râzî’nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eseri hakında bilgi verilmiş, ardından Râzî Divanı’nda bulunan Ankara’yla ilgili
manzumeler değerlendirilmiş ve bunların çevriyazılı metinleri sunulmuştur. Râzî’nin hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.
Divan’ındaki tarih manzumelerinden onun, 1079 (M. 1668/1669) yılında doğduğu ve 1153 (1740/1741) yılından sonra vefat ettiği
anlaşılmaktadır. Yine Divan’ından hareketle hayatının büyük bir kısmını Ankara’da geçirdiği, Ankara Mevlevîhânesi dervişlerinden,
fakat aynı zamanda Hacı Bayram-ı Velî ailesiyle ve Bayramîlikle de irtibatlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Şimdilik eldeki tek eseri
Divan’ıdır. Yazma halinde ve tek nüshadan ibaret olan, daha çok aşk ve tasavvuf konularının işlendiği Râzî Divanı’nın, en önemli tarafı
XVIII. asır başı Ankara’sıyla ilgili çok değerli bilgiler içermesidir. Osmanlı döneminde Ankara’nın sosyal ve kültürel yönüyle alakalı pek
fazla kaynak ve bilgi bulunmamaktadır. Üzerinde durulacak olan Razi Divanı’nda ise doğrudan Ankara’yla ilgili toplam 42 manzume
bulunmaktadır. Bu sebeple Râzî Divanı’nın Ankara tarihi ve kültürü açısından bir hazine değerinde olduğu söylenilebilir.
Anahtar sözcükler: Ankara, Hacı Bayram-ı Velî, Bayramîlik, Klasik Türk Şiiri, Râzî Divanı.

Abstract
In this article the Ottoman poet Râzî, his works, poetry and poems written on Ankara is examined and the transcriptions of poems are
evaluated. There is no information about the poet’s life among the biographical sources of Ottoman literature. When Razi’s historical poetry
is investigated, it is discovered that he was born in 1668-1669 and died after 1740-1741. Looking closer at Râzî’s poems, it can be deduced
that he lived his whole life in Ankara. Moreover, we understand that he was a dervish of the Mevlevî and Bayramî orders. For now, he is
known only by a single collection of poetry and there is no information if he wrote any other book. His divan poetry is in manuscript form
and only one copy has reached the present day. He generally wrote mystical poems. The most important thing about Râzi’s poems is the
information he gives about eighteenth century Ankara. We have almost no knowledge about the social and cultural life of Ankara in the
Ottoman period. In Râzî’s collection of poetry, there are 42 poems written about Ankara, making his poetry an important resource. In this
sense, it can be accepted as Râzi’s works are a treasury of information about the history and culture of Ankara.
Keywords: Ankara, Hacı Bayram-ı Velî, Bayramiyye, Classical Turkish Poetry, Râzî Divan Poetry.

*

Bu makale, Mustafa Erdoğan ve Mehmet Şahin’in birlikte kaleme aldığı Ankaralı Razi ve Divanı (2015) adlı kitapta yer alan Ankara bölümünün
genişletilmesi ve içerisinde bulunan Ankara ile ilgili şiirlerin daha kapsamlı incelenmesi suretiyle hazırlanmıştır.
** This article is an expansion of the Ankara section in the book called Ankaralı Razi ve Divanı (2015) by Mustafa Erdoğan and Mehmet Şahin and was
written with the aim of providing a more comprehensive analysis of the poetry it contained on Ankara.
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Râzî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserine Dair
Hayatı
Râzî, mevcut biyografik kaynakların hiçbirinde
geçmemektedir. Her ne kadar kaynaklarda Râzî
mahlaslı on farklı şairden bahsedilse de bunların, zaman
itibariyle, üzerinde durulacak olan Râzî’ye uymadığı
açıktır. Tarih itibariyle elimizde divanı olan Râzî’ye en
yakın isim Üsküdarlı Abdüllatîf Râzî’dir. Zaten bazı
kaynaklarda mevcut Râzî Divanı Abdüllatîf Râzî’ye ait
olarak gösterilmektedir (Tuman, 2001, s. 305; İstanbul
Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, 19581967, ss. 669-670; Kesik, 2014). Hâlbuki bu divanın
Abdüllatif Râzî’ye ait olması mümkün değildir. Çünkü
kaynaklarda Abdüllatîf Râzî’nin 1146/1733-34’te vefat
ettiği açıkça belirtilmektedir (Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı,
1994, s. 103; Bursalı Mehmed Tahir, 1333, s. 54; Mehmed
Süreyya, 1996, s. 1363; Tuman, 2001, s. 305). Elde
bulunan Râzî Divanı’nda ise 1147/1734-35, 1148/173536, 1152/1739-40 ve 1153/1740-41 tarihli manzumeler
bulunmaktadır1. Ayrıca Abdüllatîf Râzî’nin kaynaklarda
geçen şiirlerinin hiçbiri mevcut Divan-ı Râzî’de
bulunmamaktadır.
Râzî’nin kimliği ve hayatıyla ilgili bilgiler oldukça
sınırlıdır. Bu konudaki yegâne kaynak şairin kendi
Divan’ıdır. Örneğin onun hayatıyla ilgili bize ipucu
olabilecek önemli bir malzeme grubu, Divan’daki tarih
manzumeleridir. Râzî’nin Divan’ında toplam 60 tarih
manzumesi bulunmaktadır. Bunlar incelendiğinde,
en erken tarihin 1110, en geç tarihin ise 1153 olduğu
görülmektedir. Bir başka deyişle, 1110-1153 (M.
1698/1699-1740/1741) tarihleri arasında Râzî’nin hayatta
olduğu anlaşılmaktadır. Bunun da ötesinde Râzî, 1134
yılında oğlu Vehbi Hüseyin’in doğumuna düşürdüğü
tarihte, bu sırada 55 yaşında olduğunu söylemiştir. Buradan
hareketle şairin 1079 (M. 1668/1669) tarihinde doğduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu tespitlerden sonra, Râzî’nin 1079
(M. 1668/1669) yılında doğduğu ve 1153 (M. 1740/1741)
yılından sonra vefat ettiği rahatlıkla söylenebilir. Eldeki
tarihlere bakılırsa Râzî en az 74 yıl ömür sürmüştür.
Diğer taraftan Divan’ında “belde-i mamure” yani
bayındır belde dediği Ankara’yla ilgili birçok manzume
bulunmasından Râzî’nin Ankara’yı ve sakinlerini,
ilçelerine hatta köylerine varıncaya kadar, çok iyi
derecede tanıdığı ve sevdiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan

şairin Ankaralı olması muhtemeldir. Zaten Divan’da
geçen neredeyse tek yer adı da Ankara’dır. Doğum yeri
itibariyle Ankaralı olmasa bile ömrünün büyük bir kısmını
Ankara’da geçirdiği muhakkaktır. Bu bakımdan üzerinde
durulacak Râzî için “Ankaralı” demekte bir mahzur
olmadığı düşünülmektedir.
Yine Divan’ından anlaşılan bir husus da şairin Mevlevîlik
tarikatına bağlı olduğudur. Kendisinden bahsederken
“Sikkedâr-ı Mevlevî” diyen Râzî, 1118 (1706/1707)’de
Uryânî Ahmed Dede’nin Ankara Mevlevihanesi şeyhi
olmasına dair bir manzume söylemiş ve tarih düşürmüştür
(Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 203-205). Divan’ında “Râzî’lMevlevî” kaydı da bulunan (Erdoğan ve Şahin, 2015, s.
303 [manzumenin başlığı]) şair, Mevlevî olduğunu şu
beyitte açıkça dile getirmektedir:
Der-i pāk-i Celāle’d-dīn-i Monlā’dan-durur dersüm
Ne var olsam ħaķīrāne bu ćilmüñ merd-i şeh-bāzı
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 213)
Yine Uryânî Ahmed Dede’nin şeyhliği sırasında, 1123 (M.
1711/1712) yılında Ankara Mevlevîhânesi tamir görmüş,
Râzî de buna tarih düşürmüştür. Bu manzûmede şair kendini
“Râzî-yi cârûb-keş-i meydân” yani meydan süpürgecisi,
Mevlevî tabiriyle meydancı diye nitelemektedir (vr. 62b).
Râzî gerçekten Ankara Mevlevîhânesi’nde meydancı
mıydı, yoksa bunu bir tevazu ifadesi olarak mı söyledi
bilinmemektedir. Yine bir manzumesinin sonunda kendine
“Bāb-ı Mevlānā’dasın kemterlenenlerden misin” (Erdoğan
ve Şahin, 2015, s. 257) diye seslenmektedir.
Mevlevî olmakla birlikte, Râzî’nin ismi Mevlevîlikle ilgili
biyografik kaynaklarda da geçmemektedir (Esrar Dede,
2000; Ali Enver, 2010; Mecmuatü’t-Tevârîh, 2003). Diğer
taraftan, Râzî’nin Bayramîlik’le ve Hacı Bayram-ı Velî
ailesiyle de irtibatlı birisi olduğu yine şiirlerinden ortaya
çıkmaktadır. Divan’ında sık sık Hacı Bayram-ı Velî, Hacı
Bayram-ı Velî Camii, Bayramî Tekkesi ve bu tekkenin
şeyhi Muhammed Baba’dan bahsetmektedir.
Yine Divan’ından, Râzî’nin 55 yaşında iken 1134 (M.
1721/1722) yılında Hüseyin Vehbî adında bir oğlu dünyaya
gelmiş, bu evladı 1153 (M. 1740) yılı ramazanında şehiden
vefat ettiği öğrenilmektedir.
Yukarda söylenenlerin dışında Razi bazı şiirlerinde
kendini; müverrih (tarihçi), söz (şiir) meydanının mürşidi

1 Râzî Divanı’ndaki bütün tarihler hicri takvime göredir. Bunların yanına, tarafımızdan miladi karşılıkları yazılmıştır.
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(rehberi), dervîş-i dil-rîş (gönlü yaralı derviş), şiir sâkîsi
(sunucusu), pişekar ve üstad olarak tanıtmaktadır.
Ayrıca şairin Divan’ında Ankaralı başka şahsiyetlerle
birlikte Ankara Valisi Salih Paşa ve Gâzî-zâde Muhammed
Paşa’nın isimleri geçmekte ve şair, yerinin bunların yanı
olduğunu söylemektedir. Ancak ne bu konuya dair ne de
şairin mesleğine dair elde ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.
Râzî’nin vefat tarihi ve mezarının nerede olduğu da belli
değildir. Yalnız, Divan’daki en geç tarihli manzumenin
1153 (1740/1741) tarihini göstermesinden hareketle
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 123), şairin bu tarihten sonra
vefat ettiği söylenebilir.

Edebî Kişiliği
Kullandığı nazım şekilleri, vazin, mana ve mazmunlar
dikkate alındığında Râzî umûmî olarak bir divan şairidir.
Çoğunlukla gazel, murabba, kaside gibi klasik nazım
biçimlerini; aruz veznini, divan şiirinin tasavvuf, aşk gibi
konulardaki söyleyiş kalıplarını kullanmıştır. Bununla
birlikte, Divan’ındaki şiirleri incelendiğinde aslında
Râzî’nin halk şiirinden de yararlandığı görülmektedir.
Bu bakımdan Râzî, kimi zaman klasik bir divan şairi
portresi çizmekte; özellikle nasihatname, kaside
gibi manzumelerinde, gazellerinde böyle bir izlenim
vermektedir. Buna karşılık kimi zaman da divan şiirinden
çok halk şiirine yakın durmaktadır. Özellikle redifli gazel
ve murabbalarında klasik bir divan şairinden çok bir halk
şairini andırmaktadır. Örneğin şu mısralarda bunu görmek
mümkündür:
Yine bir āfete göñül virelden
Maħabbet baħrine ţalamaz oldum
Yol itdi sīneme seyl-i revānum
Dem-ā-dem aġlaram gülemez oldum
Büküldi ķāmetüm derd ü ġamından
Yürek yandı kül oldu eleminden
Düşeli ayrı dil ġonca-feminden
Göñül āyīnesin silemez oldum (Erdoğan ve Şahin,
2015, s. 248)
XVII ve XVIII. asırlar divan şiiri ile halk şiiri
münasebetlerinin arttığı bir dönemdir. Bu asırlarda
divan şiiri içinde mahallîleşme akımı ortaya çıkmış, dilin
sadeleşmesi gerektiğini söyleyen şairler yetişmiştir. Diğer
taraftan Gevherî, Âşık Ömer gibi halk şairlerinin de hem
şekil hem muhteva olarak divan şiirinden etkilendikleri,
o tarzda şiirler söyledikleri görülmüştür. Bu bağlamda
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Râzî’yi de döneminin divan edebiyatı ile halk edebiyatı
arasında köprü görevi gören şairlerinden biri olarak
değerlendirmek mümkündür. Zira bahsedilen iki tarzı
da ustalıkla kullanmaktadır. Örneğin Râzî Divanı’ndaki
“incinir” redifli manzûme (Erdoğan ve Şahin, 2015, s.
123); Ercişli Emrah, Âşık Ömer, Gevherî ve Develili
Seyranî gibi âşıkların söyledikleri aynı redifli şiirlere
oldukça benzemektedir. Râzî’nin, XIX. asır âşığı Seyrânî
hariç adıgeçen âşıkların şiirlerini okumuş ve etkilenmiş
olması mümkündür.
Râzî, öncelikle bir divan şairi olmasına rağmen hece
vezniyle de şiirler yazmıştır. Divanında hece vezniyle
yazılan 9 adet manzûme bulunmaktadır. Şairin hece
vezniyle şiirler yazması da onun halk edebiyatına olan
ilgisini göstermektedir. Yine Râzî’nin Divan’ında halk
dilinden alınma birçok kelime ve tabir vardır. Râzî, halk
dilini divan şiirinde ustalıkla kullanmıştır. Par par yanar,
ilen (ile), gön, hora geçmemek, toy, çekme mi, şimdicek,
kırcı, bıçkı, boranlı dağ, ürmek, terkiye almak, muşulamak,
kişlemek, yaġlıca nān, al yañaķlı çifte benli, ecder, çerpis
ipi, tegel, ütü tahtası, düğme, tebeşire dönmek, sögmek,
ibübük gibi kelime ve ifadeler divan şiirinde pek yaygın
olmayan, ancak halk arasında ve halk şiirinde kullanılan
kelime ve ifadelerdir. Bunlardan hareketle Râzî’nin
sıradan halkın içinden gelen, şiirlerinde halk şiirinden
ve halk tabirlerinden yararlanan biri olduğunu söylemek
mümkündür. Ayrıca onun şiirlerinde, diğer şairlerde
olduğu gibi, zaman zaman Türkçe arkaik unsurların,
deyim ve atasözlerinin bulunduğu da görülmektedir.
Râzî Divanı’nda klasik bir divanda bulunabilecek
nazım şekillerinin çoğu yer almaktadır. Bununla birlikte
divan, gazel ve murabba ağırlıklıdır. Bunların dışında
eserde muhammes, kıt’a, kaside, müfred, terkîb-bend,
müseddes, matla ve tahmis şeklinde manzumeler de
bulunmaktadır. Divan’daki 343 manzûmenin 334’ünde
aruz vezni kullanılmıştır. Râzî, Divanı’nda aruz vezninin
9 farklı kalıbını kullanmıştır. Ancak şiirlerinin büyük bir
kısmını fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāĆilün ve mefāćīlün/
mefāćīlün/mefāćīlün/ mefāćīlün kalıplarıyla yazmıştır.
Divan’da bu iki kalıpla yazılan manzume sayısı 268’dir.
Bu iki kalıbın kullanım oranı Divan’ın % 81’ine denk
gelmektedir. Bu kalıplar, genel olarak divan şairlerinin
de en çok tercih ettikleri kalıplar arasındadır. Râzî aruz
bahirleri içerisinde en fazla hezec ve remel bahirlerini
kullanmıştır. Ayrıca şiirlerde zaman zaman imâle ve
zihaflara, vezin bozukluklarına rastlanmaktadır. Diğer
divan şairleri gibi kafiyeye şekil olarak bakan ve farklı
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kafiye çeşitlerini kullanan Râzî, özellikle şiirlerinde
kullandığı rediflerle dikkati çekmektedir. Elde bir, Ħācı
Bayrām-ı Velī, tevħīdü’s-semāĆ, iden maćbūd, Muŝţafā,
bir yana, gerekmez mi saña, cā-be-cā, eyle yā Rabbī,
münteĥab, ćāķıbet, at ţut, ider Fettāħ, saña bir beg gerek
bir beg, ebrūlaruñ, gösterür, ister, göñül bir tāze cān ister,
biñde bir, ey Ćışķ… gibi daha çok kelime biçimindeki
redifleri tercih eden Râzî’nin şiirlerinde “par par yanar”,
“ölçer döker” gibi ilginç redifler de vardır. Ayrıca şair,
aşağıdaki beyitlerde olduğu gibi, zaman zaman hem başta
hem sonda redif kullanmıştır.
Fiġān ki bu dili memnūn iken maħzūn ider güstāĥ
Fiġān ki rūz u şeb bu dīdemi Ceyĥūn ider güstāĥ
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 155)
Bu mıdur ol meh-i rū nūr-ı saĆādet bu mıdur
Bu mıdur baĥr-ı ŝadef dürr-i leţāfet bu mıdur (Erdoğan
ve Şahin, 2015, s. 186)
Yüri hey rāh-ı Ćışķ içre işüm zār eyleyen ţāliĆ
Yüri hey kūy-i dil-berde yirüm nār eyleyen ţālić
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 233)
Râzî’nin şiirlerinde methiye, mersiye, bahar, sosyal hayat,
tarih, din, tasavvuf ve aşk gibi çok farklı konular işlenmiştir.
Bunlardan özellikle aşk ve tasavvuf konularının yoğun
olarak işlendiği görülmektedir. Bir Mevlevî dervişi olan
Râzî’nin şiirlerinde doğal olarak sık sık Mevlevîlik’le
ilgili söyleyişlere rastlanmaktadır. Hz. Mevlânâ ve Şems-i
Tebrîzî’nin övgüsü, ney, sema, Ankara Mevlevîhânesi
şeyhleri Uryânî Ahmed Dede ve Muhammed Dede’yle
ilgili şiirler bunlar arasında ilk dikkati çekenlerdir. Bunların
dışında Râzî’nin sülûkü, dervişleri, İlahî aşkı konu alan pek
çok şiiri vardır. Şairin diğer taraftan da Bayrâmîlik’le ilgisi
olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Bayrâmî Tekkesi şeyhi
Muhammed Baba ile ilgili epeyce manzumesi vardır. Yine
Râzî’nin şiirlerinde zaman zaman “melâmet” kelimesine
de rastlanmaktadır. Divan’da oldukça önemli bir yer tutan
tasavvufî ve âşıkâne söyleyişler, zâhidâne olmaktan çok
aşk neş’esiyle söylenmiş, rindâne ifadelerdir.

Eseri
Râzî’nin bilinen tek eseri Divan’ıdır. Bu divanın da
şimdilik bilinen tek elyazması nüshası İstanbul’daki
Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü
147 numarada bulunmaktadır. 210x150 mm. ebadında,
kahverengi, kitaptan ayrılmış bir cilt içinde bulunan eser,
tamamı 130 varak olan yazmanın 1a-114a yaprakları
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arasındadır. Tek sütun üzerine, muhtelif satır sayısıyla,
nesih yazıyla, krem renkli, aharlı kâğıt üzerine başlıkları
kırmızı diğer kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Şerîf/
Şerîfî mahlasıyla şiirler söyleyen biri tarafından istinsah
edilmiştir. İstinsah tarihi kayıtlı değildir. Yazmanın baş
tarafı eksiktir. Toplam 343 manzûmenin bulunduğu
Divan’da pek çok yazım yanlışı, harf eksikliği, noktaların
yanlış yerlere konulması gibi kusurlar görülmektedir.
Divan üzerine Atike (Kodaz) Okur (1994) tarafından bir
yüksek lisans tezi hazırlanmışsa da adından başlamak üzere,
çalışmada birçok yanlış ve eksikliğin olduğu görülmüştür.
Ayrıca Divan’dan hareketle Mustafa Erdoğan (1997)
tarafından bir makale yayımlanmış, Divan’ın tam metni
ise Mustafa Erdoğan ve Mehmet Şahin (2015) tarafından
kitap olarak neşredilmiştir.
Şekil açısından incelendiğinde Râzî Divânı’nda; 6 kaside,
2 terkîb-bend, 2 müseddes, 13 muhammes, 1 tahmis, 68
murabba, 232 gazel, 12 kıt’a, 4 müfred ve 1 matla olduğu
görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, umûmî
olarak bir çeşitlilik görülmekle birlikte, Râzî Divanı gazel
ağırlıklı bir divandır. Divandaki oran açısından gazelleri,
murabba, muhammes ve kıt’alar takip etmektedir.
Râzî Divanı, şeklî özelliklerinden çok muhtevası
yönüyle önemlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde,
öncelikle divandaki Ankara ile ilgili manzumeler dikkati
çekmektedir. Râzî; Hacı Bayram-ı Veli’den, Hacı
Bayram evlâdından, Hacı Bayram Camii ve çevresinin
tamirlerinden, Hacı Bayram Dergâhı şeyhlerinden, Ankara
müftü ve kadılarından, Ankara Mevlevîhânesi’nden,
Ankara eşrafının sürgün edilmesinden, Ankara’yla
ilgili çeşitli paşalardan, valilerden, yangınlardan,
tamirlerden, Ankara’nın cami, han hatta köyünden ve
şiddetli kışından bile söz etmektedir. Diğer taraftan Râzî
baştan sona Ankara’yı öven bir muhammes yazmış ve
bu şiirinde Ankara’nın başına devlet kuşu konması için
dua etmiştir. 1700’lü yıllarda yapılan, belki keramet de
sayılabilecek bu dua Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte
kabul ve Ankara yeni Türk devletinin başkenti olmuştur.
Râzî’nin, Ankara’ya ilgili manzumelerinin tümü bir
arada düşünüldüğünde, tam 857 mısra söylediği ortaya
çıkmaktadır ki bu oldukça yüksek bir rakamdır. Benzeri
eserlerin olmaması/bilinmemesi ya da çok az olması
bunların değerini daha da arttırmaktadır. Bu manzumelerin
özellikle Ankara’nın sosyal ve kültürel tarihi açısından
çok önemli olduğu ilgililerin malumudur.
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Râzî’nin Ankara’yla İlgili Şiirleri
Eski Türk edebiyatında Ankara’nın önemli bir yeri
bulunmamaktadır. İster yetiştirdiği şairler açısından
olsun, isterse edebî eserlere konu olması açısından olsun
Osmanlı döneminde Ankara; İstanbul, Edirne, Bursa
gibi şehirlerin yanı sıra şehzade şehirleri denilen Manisa,
Kütahya, Amasya’nın da gerisindedir. Bununla birlikte
Osmanlı döneminde Ankara’yı sosyal ve kültürel yönden
yok saymak, sanki Cumhuriyet’le birlikte var olmuş gibi
düşünmek de doğru değildir. Ankara, beylikler ve Osmanlı
devrinde de çeşitli sosyal, kültürel ve edebî hareketlere
sahne olmuş önemli bir beldedir. Çok fazla bilinmeyen
bu konuya dair şimdilik eldeki en güzel örneklerden biri
XVIII. asırda yazılmış olan Râzî Divanı’dır. Zamanla bu
konuyla ilgili başka bilinmeyen bilgi ve belgelerin ortaya
çıkacağı düşünülmektedir.
Râzî’nin eserinde ise Ankara’yla ilgili bilinmeyen birçok
tarihi ve kültürel bilginin bulunduğu görülmektedir.
Ankara’nın tarihî ve edebî yönüyle ilgili benzer eserlerin
pek olmadığı ya da bilinmediği gözönüze alındığında
eserin değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Hatta Ankara
tarihi ve kültürü açısından Râzî Divanı’nın bir hazine
değerinde olduğu söylenilebilir. Razi Divanı’nda
doğrudan Ankara’yla ilgili olduğu tespit edilen toplam
42 manzume bulunmaktadır. Bu haliyle eser sanki bir
Ankara şiirleri antolojisi gibi görünmektedir. Râzî,
bilindiği kadarıyla tek eseri olan Divan’ında neredeyse
tek mekân olarak Ankara’dan bahsetmiştir. Şair fırsat
buldukça çok sevdiği ve sık sık “belde-i mamure” yani
bayındır, gelişmiş yer diye bahsettiği Ankara’ya övgüler
yazmış, onun maddi ve manevi kültüründen söz etmiş,
bir anlamda şiirleriyle Ankara’nın XVIII. asırdaki sosyal
ve kültürel tarihini ortaya koymuş, fotoğrafını çekmiştir.
Bu bağlamda Râzî; Ankara’nın manevi mimarı ve hâmîsi
Hacı Bayram-ı Veli’den, Hacı Bayram evlâdından, Hacı
Bayram Camii ve çevresinin tamirlerinden, Hacı Bayram
Dergâhı şeyhlerinden, Ankara müftü ve kadılarından,
Ankara Mevlevîhânesi’nden, Ankara eşrafının sürgün
edilmesinden, Ankara’yla ilgili çeşitli paşalardan,
valilerden, yangınlardan, tamirlerden, Ankara’nın
cami, han hatta köyünden ve şiddetli kışından bile söz
etmektedir. Diğer taraftan Râzî baştan sona Ankara’yı

öven bir muhammes yazmış (Divan, yazma, vr. 71a-71b)
ve bu şiirinde Ankara’nın başına devlet kuşu konması için
dua etmiştir. 1700’lü yıllarda yapılan ve kimi çevrelerde
keramet olarak adlandırılan bu dua Cumhuriyet’in
kuruluşuyla birlikte kabul olmuş ve Ankara yeni Türk
devletinin başkenti ilan edilmiştir. Râzî’nin, Ankara’yla
ilgili 42 manzûmesi gazel, kaside, kıt’a, murabba,
muhammes gibi farklı nazım şekillerinde yazılmıştır.
Bu manzumelerin tümü bir arada düşünüldüğünde,
Râzî’nin Ankara’yla ilgili tam 857 mısra söylediği
ortaya çıkmaktadır ki bu oldukça yüksek bir rakamdır.
Râzî Divanı’nda bulunan Ankara’yla ilgili manzumeler,
bunların kısaca konuları, yayınlanan Divan’daki (Erdoğan
ve Şahin, 2015) sıra ve yazma Divan’daki varak numaraları
Tablo I’de gösterilmiştir.2
Râzî, Ankara için Divan’ında sık sık “belde-i ma’mūr”
yani imar edilmiş, bayındır, gelişmiş yer tabirini
kullanmaktadır. Örneğin Hacı Bayram-ı Velî hilyesi ve
övgüsünde:
Gelüp ol ćırķ-ı ţāhirden bu cāy-ı şehr-i maćmūre
Tavaţţun eyleyüp oldı velī bu cāmiće bānī
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 89)
[(Hacı Bayram-ı Velî) o temiz soydan gelip bu bayındır
şehri vatan edindi ve bu camiyi yaptırdı]
demektedir. Râzî, Ankara’nın önde gelenlerine seslenirken
“Elā eşrāf-ı ma’mūre” diye hitap etmektedir (vr. 18a).
Ankara müftülüğüne veya kadılığına atanan şair Erîb’i
övdüğü manzûmede;

Belde-i maćmūrı aħkāmuñla maćmūr eyledüñ
Dest-gīrüñ ola dāĈim ħażret-i Mevlā Erīb
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 100)
[Ey Erîb, bayındır beldeyi (Ankara’yı) hükümlerinle
mamur ettin, daima Hazret-i Mevlâ yardımcın ola]
demektedir. Şair, Ankara Valisi Sâlih Paşa’yı övdüğü
kasidede de “mülk-i ma’mūriyye” ifadesini kullanmıştır:

Mülk-i maćmūriyye içre ķalmadı gerd-i fütūr
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 206)
[Bayındır mülkte (Ankara’da) ümitsizlik, üzüntü ve
gevşeklik tozu kalmadı.]

2 Şairin hayatının Ankara’da geçmesi ve tarih manzûmelerinin ekseriyetinin Ankara’yla ilgili olmasından hareketle, “Târîh-i Menâre” başlıklı
manzumenin (vr. 16a) ve diğer bazı manzumelerin Ankara’yla ilgili olduğu tahmin edilebilir. Ancak bahsedilen manzûmelerde kesin olarak Ankara/
Engüri ismi geçmediğinden bunlar Ankara şiirleri arasına alınmamıştır.
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Başka bir Ankara Valisi Gâzî-zâde Muhammed Paşa’yı
övdüğü kasidesinde ise şu ifadeyi kullanmaktadır:
Bahār-ı ćadli ķıldı belde-i maćmūre[y]i ābād
Ki zīrā oldı nev-rūza müŝādif fetħ-i düşmanı
(Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 209)
[(Muhammed Paşa’nın) adaletinin baharı mamur
beldeyi (daha da) bayındır kıldı, çünkü düşmanın
açılması da nevruza rastladı.]
Yine Beypazarı’na bağlı bir köy olduğu tahmin edilen
Ulucak’ı överken de aynı tabiri kullanmaktadır (Erdoğan
ve Şahin, 2015, s. 238). Râzî’nin Ankara’yla ilgili şiirlerini
genel olarak; Hacı Bayram-ı Velî, Hacı Bayram Dergâhı
ve şeyhleri çerçevesinde olanlar ve diğer şiirleri olmak
üzere iki grupta değerlendirmek mümkündür. Ancak
zaman zaman bu iki farklı grubun iç içe geçtiği, mesela
umumî olarak Ankara anlatılırken Hacı Bayram’dan
bahsedildiği de görülmektedir. Burada önce ilk bahsedilen
konudaki manzumeler kısa kısa değerlendirilecek,
ardından Râzî’nin Ankara’yla ilgili diğer şiirleri üzerinde
durulacaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, Râzî’nin
Ankara’yla ilgili manzumelerinin 857 mısra gibi oldukça
önemli bir yekûn oluşturduğu göz önünde tutulursa, ilgili
manzumelerin tamamının metninin burada yazılamayacağı
da anlaşılacaktır.
Hacı Bayram-ı Velî, Ankara’nın en önemli sembol
ismidir. Ankara denilince akla Hacı Bayram, Hacı Bayram
denilince de Ankara gelir. Bu bakımdan Hacı Bayram’la
ilgili şiirler de Ankara çerçevesinde değerlendirilebilir.
Râzî Divanı’nın başında, Ankara’nın manevi mimarı
Hacı Bayram-ı Velî ile ilgili iki müstakil medhiye
bulunmaktadır. Divan’da Hacı Bayram-ı Velî ile ilgili
başka şiirler de olmakla birlikte, bunlar “Ħācı Bayrām-ı
Velī” redifi etrafında söylenmiş, doğrudan Hacı Bayram
Hazretleri’ni niteleyen ve öven manzumelerdir. Gazel
nazım şeklinde ve aynı aruz kalıbıyla söylenmiş,
başlıkları da aynı olan bu şiirlerin her ikisi de 6 beyitten
oluşmaktadır. Manzumelerden birincisinde Hacı Bayram-ı
Velî öncelikle saadet ayının doğduğu yer, hidayet
hazinesinin bulunduğu yer olarak nitelenmektedir. Şaire
göre, keramet sahiplerinin şahı olan Hacı Bayram’ın
kimya hasletli sözleri, gönlü hastalara iksir zerresi gibidir.
Allah’ın lütuflarının sırlarına talib olanlar Hacı Bayram’a
gelmelidir. Çünkü burası riyazet kapısının bulunduğu
yerdir. Okuyucuya o kâmil veliye bağlanıp koşmayı
tavsiye eden Râzî’ye göre Hacı Bayram belagat bahçesinin
Ankara Araştırmaları Dergisi 2016, 4(2), 104-130

de rehberidir. Bu şekilde Râzî, Hacı Bayram’ın şairliğine
de işaret etmiş olmaktadır. Râzî’ye göre Hacı Bayram-ı
Velî; cennete giriş ve sevgiliye kavuşma sebebi, şefaat
suyunun kaynağıdır. Manzumenin sonunda Râzî kendine,
Hacı Bayram’ın himayesine kavuşmak istiyorsa, o
sığınılacak yüce kapı için göğsünü/gönlünü parçalamasını
tavsiye etmektedir.
Bahsedilen ikinci manzumede ise özetle şunlar
söylenmektedir: Hacı Bayram Allah yolunda yürüyenlerin
rehberi, göz ve gönül sahibi yahut göz ve gönlün göründüğü
yerdir. İnsanları ve canı besleyen Hacı Bayram’ın gittiği
yol, peygamber ve velîlerin yoludur. Büyüklerin en
parlağı olan Hacı Bayram’ın zikir halkası gönül evine
ışık olmaktadır. Kıyafeti saadet tacı olan, güllerinden Hak
kokusu gelen Hacı Bayram, sâdıkların da övüncüdür. Hacı
Bayram şüphesiz Allah yolunda kavuşma ve sonsuzluk
suyuna ulaşma sebebidir. Ey Râzî, can, gönül kuşunu
sevgilinin makamına ulaştırmak için kol kanat açsa, Hacı
Bayram onun en büyük kanadı olur. Bu manzumelerin
metinleri aşağıdadır:
DER-VAŜF-I ĦAŻRET-İ ĦĀCI BAYRĀM-I VELĪ
ĶADDESA’LLĀHU Bİ-SIRRİHİ’L-AćLĀ

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāĆilün]
1 Maţlać-ı māh-ı saćādet Ħācı Bayrām-ı Velī
Maħzen-i kān-ı hidāyet Ħācı Bayrām-ı Velī
2 Źerre-i iksīr nuţķ-ı kīmyā dil-ĥasteye
Şāh-ı erbāb-ı kerāmet Ħācı Bayrām-ı Velī
3 Gel beri ey ţālib-i esrār-ı elţāf-ı Ĥudā
Belde-i bāb-ı riyāżet Ħācı Bayrām-ı Velī
4 İntisāb it ol veliyy-i kāmile eyle şitāb
Rehber-i bāġ-ı belāġat Ħācı Bayrām-ı Velī
5 Bāćiś-i idĥāl-i cennet vuŝlat-ı dil-dār u yār
Menbać-ı āb-ı şefāćat Ħācı Bayrām-ı Velī
6 Sīne-çāk it ol der-i devlet-meĈāba Rāzi’yā
Olasın vaŝl-ı himāyet Ħācı Bayrām-ı Velī
(Râzî, yazma, vr. 1a; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 64)
***
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Tablo I. Râzî’nin Ankara’yla İlgili Şiirleri
Divan’daki
Sıra No

Genel Olarak Konusu

Divan’daki
vr. No

1

Hacı Bayram-ı Velî vasfı ve övgüsü

2

1a

2

Hacı Bayram-ı Velî vasfı ve övgüsü

3

1a-1b

3

Hacı Bayram-ı Velî Camii’nin tamirine tarih

19

12a

4

Hacı Bayram-ı Velî Camii’nin tamirine tarih

20

12a

5

Hacı Bayram-ı Velî Hilyesi, Hacı Bayram-ı Velî Camii tamirine tarih

25

13b-15a

6

Mustafa Efendi’nin Ankara kadısı/müftüsü olmasına tarih

26

15b

7

Koyunpazarı’nın yanmasına tarih

27

15b

8

Hacı Bayram Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın Hacı Bayram-ı Velî Çeşmesi denilen
çeşmeyi tamir ettirmesine tarih

28

16a

9

Hacı Bayram Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın Hacı Bayram-ı Velî Çeşmesi denilen
çeşmeyi tamir ettirmesine tarih

29

16a

10

Şeyh Muhammed Baba’nın Hacı Bayram-ı Velî Camii’ni tamir ettirmesine ve içini kâşî
(çini) ile süsletmesine tarih

30

16a

11

Hacı Bayram-ı Velî Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın su mahzeni yaptırmasına tarih

35

17b

12

Hacı Bayram-ı Velî Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın havuz (su mahzeni)
yaptırmasına tarih

36

18a

13

Hacı Bayram-ı Velî Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın mezarlığı yeniden yaptırmasına
ve çevresine duvar çektirmesine tarih

37

18a

14

Ankara eşrafının sürgün edilmesine tarih

38

18a

15

Hacı Bayram-ı Velî Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın vefatına tarih

39

18a

16

Şairliği de olan Erîb isimli şahsın Ankara’ya kadı/müftü olarak gelişine tarih ve
onun övgüsü

40

18b

17

Nişancı Ali Paşa’nın Ankara’ya gelişine tarih

45

19b

18

Nişancı Ali Paşa’nın Ankara’ya gelişine tarih

46

19b

19

Hacı Bayram-ı Velî evlâdının yeni ev yaptırmasına tarih

54

21b

20

Ankara Müftüsü Muhib-zade Mustafa Efendi’nin makamının yükselmesine tarih (Bu
zatın Hacı Bayram-ı Velî’nin komşusu olduğu sonraki şiirden anlaşılmaktadır.)

55

22a

21

Müftü Muhib-zade Mustafa Efendi’nin vefatına tarih
1147 [M. 1734/1735]

57

22b

22

Muhib-zade Mustafa Efendi’nin Ankara Müftüsü olmasına tarih

58

22b

23

Müftü Hâfız Efendi’nin yeni mahkeme binası yapılmasına tarih

59

23a

24

Ankara Mevlevîhanesi şeyhi Muhammed Dede’nin hem şeyh olmasına hem de
evlenmesine tarih, şeyhin övgüsü

61

23b

25

Haymanalı Hacı İsmail Ağa’nın övgüsü, ondan yardım isteği ve tarih

62

23b

26

Hacı Yusuf tarafından Hoca İbadullah Camii’nin yenilenmesine tarih

63

24a

27

Ahi Yakub Mescidi’nin tamirine tarih

64

24a

28

Kasım Baba’nın Bayrami Asitanesi’ne şeyh olmasına tarih

65

24b
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Tablo I. devam
29

Bir sonraki şiirde Ankara’daki Yeni Han’ı yaptırdığını öğrendiğimiz Emin Efendi’nin
evine tarih

67

25a

30

A’yân Reisi Hacı Muhammed Emin Efendi’nin Yeni Han’ı yaptırmasına tarih

68

25a

31

A’yân Reisi Hacı Muhammed Emin Efendi’nin İplikçiyan Camii’ni tamir ettirmesine tarih

69

25b

32

İplikciyan Çarşısı’nın yanmasına tarih

70

25b

33

Ankara’daki şiddetli kışa dair tarih

73

26b

34

Uryani Ahmed Dede’nin şeyhliği zamanında Ankara Mevlevihanesi’nin geçirdiği
tamire tarih

184

62b

35

Haseki Camii’nin yandıktan sonra Hacı Ertidi isimli şahıs tarafından yeniden
yaptırılmasına tarih

189

65b-66a

36

Uryani Ahmed Dede’nin Ankara Mevlevihanesi’ne şeyh olmasına tarih

190

66a-67a

37

Ankara Valisi Salih Paşa’nın övgüsü, ayrıca Paşa’dan yardım isteği

191

67a-67b

38

Ankara Valisi Salih Paşa’nın övgüsü

192

68a

39

Ankara Valisi Gâzî-zâde Muhammed Paşa övgüsü

193

68b-70b

40

Ankara Valisi Muhammed Paşa’nın övgüsü

194

70b-71a

41

Ankara övgüsü

196

71a-71b

42

Ulucak övgüsü

239

85b-86a

DER-VAŜF-I ĦAŻRET-İ ĦĀCI BAYRĀM-I VELĪ
ĶADDESA’LLĀHU Bİ-SIRRİHİ’L-AćLĀ

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāĆilün]
1 Rehberidür sālikānuñ Ħācı Bayrām-ı Velī
Mažharıdur çeşm ü cānuñ Ħācı Bayrām-ı Velī
2 Enbiyā vü evliyānuñ rāhıdur gitdügi rāh
Perveridür ins [ü] cānuñ Ħācı Bayrām-ı Velī
3 Ĥalķa-i źikri olupdur ĥāne-i ķalbe żiyā
Enveridür kibriyānuñ Ħācı Bayrām-ı Velī
4 Kisvesi tāc-ı saćādet gülleridür būy-ı Ħaķ
Mefĥarıdur aŝdıķānuñ Ħācı Bayrām-ı Velī
5 Bāćiś-i vuslat-durur rāh-ı Ĥudā’da bī-gümān
Kevśeridür cāvidānuñ Ħācı Bayrām-ı Velī
6 Kūy-ı yāre murġ-ı dil içün ġam açsa perr ü bāl
Şeh-perīdür Rāzi cānuñ Ħācı Bayrām-ı Velī
(Râzî, yazma, vr. 1a-1b; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 65)

Râzî Divanı’ndaki Hacı Bayram’la alakalı çok önemli
bir metin Hacı Bayram-ı Velî Hilyesi denilebilecek
Ankara Araştırmaları Dergisi 2016, 4(2), 104-130

manzumedir. Ankara’nın manevî mimarı ve hâmîsi Hacı
Bayram-ı Velî ile ilgili bugüne kadar muhtelif yayınlar
yapılmıştır. Bunlar içinde özellikle, Hacı Bayram-ı
Velî’nin soyundan gelen Fuat Bayramoğlu’nun yazdığı
eserin ayrı bir yeri vardır (1989, ss. 243-282). Yıllar süren
birikim ve gayretin ürünü olan eser, bu konuda en temel
eserlerden biri olmuş ve daha sonra yapılan yayınlara
da kaynaklık etmiştir. Ancak ne bu eserde ne de sonraki
yayınlarda Râzî’nin Divan’ı değerlendirilmemiştir.
Hâlbuki uzun yıllar Ankara’da yaşadığı, Hacı Bayram’ı
çok sevdiği ve onun torunlarıyla yakından tanıştığı,
görüştüğü anlaşılan Râzî; hem Hacı Bayram-ı Velî’nin
hilyesini yazmış hem de onunla ilgili övgü manzumeleri
söylemiştir. Râzî’nin hilyesi, Türk edebiyatında bilinen
tek Hacı Bayram-ı Velî hilyesi olduğu gibi, ayrıca hilyede
Hacı Bayram’ın fizikî yapısı, hayatı, kerametleri, evlatları,
halifeleriyle ilgili de birçok malzeme bulunmaktadır. Her
ne kadar menakıb-name tarzında ve güvenilirliği tartışmalı
da olsa Râzî’nin eseri bu konuda mutlaka nazar-ı dikkate
alınmalı ve değerlendirilmelidir.
Hacı Bayram-ı Velî hilyesi, Divan-ı Râzî’nin 13b-15a
yaprakları arasında bulunmaktadır (Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 88-92). Aruzun hezec bahrinin mefâ’îlün
mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün kalıbıyla söylenen
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manzûme, ebced değeri Allah lafzıyla eşit olan, 66 beyitten
oluşmuştur. Kaside nazım şekliyle söylenmiş manzûmede
şair, ilginç ve gelenekten farklı bir şekilde tam beş defa
mahlasını zikretmektedir.
İçindeki bilgiler değerlendirildiğinde hilyede; Hacı
Bayram-ı Velî hazretlerinin hayatına, ailesine, fizikî
yapısına, kerametlerine, halifelerine, Bayramî Tekkesi’nin
şeyh silsilesine ve nihayet Hacı Bayram Camii’nin tamirine
dair birçok bilgi bulmak mümkündür. Bu bağlamda
örneğin Hacı Bayram-ı Velî’nin İbrahim Edhem’in
neslinden geldiği bilgisi başka kaynaklarda geçmediği
gibi, Hacı Bayram’ın portresi vadisinde söylenen; iri
gözlü, kaşlarının arası açık, orta boylu, sarışın, vücudunun
kılsız, sakalının ince olduğu bilgisi de başka kaynaklarda
bulunmamaktadır. Hilyede geçen, onun daha anne
karnında konuştuğu şeklindeki menkıbe daha önce Bolulu
Şeyh Himmet Efendi (ö. 1684) tarafından dile getirilmiştir
(Bayramoğlu, 1989, s.13). Ancak yine onun kerâmeti olarak
zikredilen, bir erin gelip “ey anne kendini gizle” demesi
ve dört yaşında taze helvayı Arafat’a götürmesi olayından
kaynaklar bahsetmemektedir. Hilyede Hacı Bayram’ın
çevresinde pek çok velînin olduğu söyleniyorsa da yalnız
halifelerinden Yazıcı-zâde ve Akşemseddin’in adları
yazılmıştır. Hilyede Hacı Bayram’ın vefatından sonra
yerine geçenlerden Ahmedî mahlaslı Baba Sultan, Baba
Edhem, Baba Haydar ve Hacı Baba’dan bahsedilmekte ve
silsilenin ondan Tâc Hatun’a geçtiği ifade edilmektedir.
Râzî’nin hilyesinde ismi geçen son şeyh Muhammed
Baba’dır. Bu şeyhin Râzî’nin yaşadığı devirde şeyhlik
yaptığı ve Hacı Bayram-ı Velî Camii’ni tamir ettirdiği,
Râzî’nin onunla yakından görüştüğü Râzî’nin hilyesinden
ve Divan’ından anlaşılmaktadır. Hilyeye bakılırsa,
Muhammed Baba’ya harap vaziyetteki mabedi tamir
ettirme rüyada ilham edilmiştir. O da büyük bir himmet
ve gayretle çalışmış ve camii tamir ettirmiş, süslettirmiş
ve böylece camii o devrin en güzel camilerinden biri
haline gelmiştir. Anlaşılan caminin açılışı için özel bir
tören düzenlenmiş, bir Cuma günü şehrin bütün eşrafının
katılımıyla camii yeniden ibadete açılmıştır.
Başka bir manzûmede Râzî, Hacı Bayram Camii’nin
tamirine tarih düşürmekte ve camii tamir ettiren devrin
Bayramî şeyhi ve Hacı Bayram’ın torunlarından Şeyh
Muhammed Baba’yı övmektedir (Râzî, yazma, vr. 12a;
Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 84-85).3

9 beyitlik bu manzûme; kıt’a nazım şekliyle ve fāćilātün/
fāćilātün/fāćilātün/fāćilün kalıbıyla söylenmiştir. Bunu
takip eden manzûme de aynı içeriktedir. “Târîħ-i Diger
Câmić-i Raĥmet-MeĆâb-ı Ħācı Bayrām-ı Velī” başlıklı,
6 beyitli ve aruzun mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/
feĆūlün kalıbıyla ve gazel şeklinde söylenmiştir. “Tārīħ-i
Çeşme-i Ħācı Bayrām-ı Velī” başlıklı manzume (Râzî,
yazma, vr. 16a; Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 93-94)
Hacı Bayram neslinden Şeyh Muhammed Baba’nın
“Hacı Bayram-ı Velî Çeşmesi” denilen çeşmeyi tamir
ettirmesi üzerine, kıt’a şeklinde ve fāćilātün/fāćilātün/
fāćilātün/fāćilün kalıbına uygun olarak söylenmiştir.
Takip eden “Tārīħ-i Diger” başlıklı manzûmede de aynı
konu işlenmiştir. 4 beyitlik manzûmede aynı aruz kalıbı
ve kıt’a şekli kullanılmıştır. Diğerleri gibi bunun sonunda
da Râzî mahlası bulunmaktadır. “Tārīħ-i Kāşī” başlıklı
manzûmede (Râzî, yazma, vr. 16a; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 94-95) 1134’te (M. 1721-1722) Muhammed
Baba’nın Kaşi Camii’ni yaptırmasına tarih düşülmüştür.
Konya-Sarayönü, Çankırı-Korgun gibi yerlerde Kâşî
Camii bulunmaktadır. Ancak Ankara civarında böyle
bir cami var mı(ydı) bilinmemektedir. 4 beyitlik kıt’a
şeklindeki manzûme aruzun mefāćīlün/mefāćīlün/
mefāćīlün/fećūlün kalıbıyla söylenmiştir. Gazel biçiminde
ve yine aynı vezinle söylenmiştir, 6 beyitlik başka bir
manzûmede 1126’da (M. 1714-1715) Şeyh Muhammed
Baba’nın bir su mahzeni yaptırmasına tarih düşürülmüştür
(Râzî, yazma, vr. 17b; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 98). Bir
sonraki manzume “Tārīħ-i Diger Ĥavż-ı Āb” başlığını
taşımaktadır. 4 beyitlik, mahlaslı, gazel şeklindeki
manzûmede 1127/1715’te aynı Muhammed Baba’nın
havuz yaptırmasına tarih düşürülmüştür (Râzî, yazma,
vr. 18a; Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 98-99). Divan’da
bundan sonra gelen manzûme de yine aynı şahısla ilgilidir.
5 beyitlik bu gazelde Muhammed Baba’nın 1127’de
(M. 1715) ayaklar altında kalan ve rezil durumda olan
mezarlığı yeniden yaptırmasına ve çevresine duvar
çektirmesine tarih düşürülmüştür. Konuyla ilgili bir başka
manzûme ise, yukarıda ismi sıkça geçen Muhammed
Baba’nın vefatı üzerine söylenmiştir (Râzî, yazma, vr.
18a kenarda; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 100). Bir dizesi
Türkçe, bir dizesi Farsça olan bu mülemma tarih beytine
göre Hacı Bayram Tekkesi’nin şeyhi, Hacı Bayram’ın
torunlarından Muhammed Baba H. 1143’de (M. 1730)
vefat etmiştir. Râzî’nin Ankara’ya dolaylı yoldan ilgili bir

3 Râzî’nin Hacı Bayram Camii’ni Mehmed Dede’nin tamir ettirmesine ilişkin söylediği bir tarih manzumesi de bugün hâlâ kitabe şeklinde camiin
güney duvarının dışarıdan pencere üzerinde bulunmaktadır. Metni için bkz: Bayramoğlu, 1989, s. 91.
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başka manzumesi ise, “Tārīĥ Der-Meşīĥat-ı Ķāsım Baba”
başlığını taşımaktadır (Râzî, yazma, vr. 24b; Erdoğan ve
Şahin, 2015, ss. 115-116). Başlığından da anlaşılacağı üzere
manzûmede Kasım Baba’nın Bayramiyye Dergâhı’na
şeyh oluşu anlatılmaktadır. Gazel kafiye yapısında ve
11 beyitten ibaret olan manzûme, 1145 (M.1732-1733)
tarihlidir. Fuat Bayramoğlu’nun eserinde adı geçen Kasım
Baba’nın 3 Şevval 1145 (M. 19 Mart 1733) tarihinden 1164
(M.1751) yılındaki ölümüne kadar on sekiz yıl dergâhta
şeylik yaptığı belirtilmektedir (1989, s. 92). Kısmen
muğlak sayılabilecek manzumenin önemli bir kısmını
Râzî, Kasım Baba’nın ağzından söylemiştir. Şiirde Hacı
Bayram-ı Velî’nin Kasım Baba’nın rüyasına girerek “bu
tariküm üzre şeyh ol” dediği rivayet edilmektedir.
Görüldüğü gibi Râzî’nin bu şiirlerinin büyük bir kısmı
Şeyh Muhammed/Mehmed Baba’yla ilgilidir. Bu zatla
ilgili Fuat Bayramoğlu’nun bazı notları varsa da (1989,
s. 91) onun hayatı ve vefat tarihine ilişkin çok fazla bir
bilgi bulunmamaktadır. İşte Râzî’nin Divan’ında bulunan
bu tarih manzumelerinden Hacı Bayram Camii için “bânî-i
sânî” yani ikinci yapan denilen Şeyh Muhammed Baba’nın
faaliyetlerine ve ne zaman öldüğüne dair epeyce bilgi
bulunabilmektedir. Şeyh Muhammed Baba, camii tamir
ettirmekten başka, muhtemelen cami yakınlarında bulunan
ve “Hacı Bayram-ı Velî Çeşmesi” denilen bir çeşmeyi
yeniden yaptırmış, muhtemelen cami çevresinde bulunan
mezarlığı onartmış, bir su havuzu ve mahzeni, ayrıca Kâşî
Camii’ni yaptırmıştır. Bu şeyhin 1143’de (M.1730-1731)
vefat ettiği de yine Râzî’nin şiirinden anlaşılmaktadır.
Râzî’nin Hacı Bayram ve Bayramîlik çerçevesi dışındaki
Ankara’yla ilgili şiirlerinin başında, doğrudan Ankara
övgüsünün yapıldığı muhammes gelmektedir. Zaten
başlığında da “Sitâyiş-i Ankara” ifadesi geçen bu şiir,
metninden de anlaşıldığı üzere 1111 (M. 1699/1700)
yılında yazılmıştır. Bilindiği kadarıyla Cumhuriyet’ten
önce Ankara hakkında böyle methiye niteliğinde bir şiir
yazılmamış veya yazılmışsa bile yayınlanmamıştır. Bu
yönüyle şiir, şimdilik Osmanlı devrinde yazılmış ilk ve tek
Ankara methiyesi durumundadır. Belki Müştak Baba’nın
bir şiirini de burada hatırlamak mümkündür. Ankara için
“me’vâ-yı nâzenîn” yani nazlı mekân diyen Kâdirî şeyhi ve
şâir Bitlisli Müştak Baba (ö. 1759-1832) bir şiirinde ebced
hesabıyla ve remizlerle Ankara’nın 1923 yılında başkent
olacağını haber vermektedir (Gündoğdu, 1997, ss. 31-32).
Ancak bu şiirde de açıkça Ankara yahut eski söyleyişiyle

Engüri ismi geçmemekte ve şehir konu edinilmemektedir.
Râzî’nin bahsedilen ilginç manzumesinin başlığında
Ankara, içinde ise Engürü ismi kullanılmıştır. Zaten
Râzî Divanı’nın başka yerlerinde de bu Ankara-Engürü
ikilemine rastlamak mümkündür. Buradan hareketle o
devirde bu isimlerin her ikisinin de kullanıldığı söylenebilir.
Manzûme Râzî Dîvânı’nın 71a-71b yapraklarında
bulunmaktadır (Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 213-214).
Muhammes nazım şekliyle yazılan Sitâyiş-i Ankara toplam
5 bendden oluşmaktadır4. Şiirin muhtevâsında Râzî,
Osmanlı döneminde öyle pek büyük ve önemli olmayan
bir yer olarak bilinen Ankara’yı Osmanlı mülkü içinde bir
şehbâza, yani bir cins iri ve beyaz doğana benzetmekte,
Allah’ın Ankara’yı her yönüyle mümtaz eylediğini, seçip
yükselttiğini belirtmekte ve devlet yıldızı Ankara’ya sırdaş
olsa buna şaşılmayacağını söylemektedir. Şiirde Râzî,
Ankara’nın gül bahçelerinin cennet misâli olduğunu ifâde
ederken, târihî Ankara Kalesi’nden de bahsetmektedir.
Râzî’ye göre kale, her taşı cevher gibi süslü ve İskender
Seddi gibi sağlam kurulmuştur. Ankara’nın güzellerini
hûrî-sîretli, hûrî gibi temiz ahlaklı olarak vasıflandıran
şâir, bunların Hz. Yusuf gibi pâk-dâmen yani eteği temiz,
namuslu olduklarını söyler. Ankara’nın her köşesinin
âlim, ilim ve hakîkat mahzeni olduğunu ifade eden
Râzî’ye göre şehrin içinde sayısız evliyâ bulunmaktadır.
Bunların içinde Ankara’nın hattâ bütün Anadolu’nun
mânevî mimarlarından Hacı Bayrâm-ı Velî’nin ayrı bir
yeri vardır. Bu sebeplerden dolayı Ankara yükselse ve
feleğin üstünde uçsa yeridir. Nihâyet Ankara’nın sırrına
vâkıf olanlar buranın sırlar menbâı olduğu sözünde karar
kılmışlardır. 5. bendde şiirin yazıldığı zamanı bildiren şâir,
son olarak kendisi ve Ankara şehri için duâ etmektedir.
“Ey Kerîm olan, ulu ve cömert olan Allah’ım, bu Râzî
kulunun gönlünü hoş eyle, onu sevindir. Duâsını kabul et
de Ankara benzerlerinden üstün olsun” der.
Râzî, yüzyıllar öncesinden Ankara’nın başına devlet
kuşu ve yıldızının konacağını, buranın her yönüyle
seçilmiş ve üstün olacağını haber vermiş, bunun için duâ
etmiştir. Hatta belki de bu şiirle bir kerâmet göstermiştir.
Nitekim şiirin yazılışından 224 yıl sonra Râzî’nin duâsı
kabul edilmiş ve kerâmeti zâhir olmuş, Cumhuriyet’in
ilânıyla Ankara devlet merkezi yapılmış ve her yönüyle
seçilip yükselmeye başlamıştır. Oldukça ilginç olan bu
manzûmenin tam metni şöyledir: 5

4 Başlığında “Der-Gazel-i Tahmîs” ibâresi geçmekte ise de şiirde yalnız Râzî mahlasının geçmesi, ayrıca konu bütünlüğünün ve baştan sona aynı
üslûbun hâkim olması bu şiirin “muhammes” olduğunu düşündürmektedir.
5 Şiir daha önce Mustafa Erdoğan (1997, ss. 356-359).tarafından bir yazıyla tanıtılmış ve yayımlanmıştır.
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DER-ĠAZEL-İ TAĤMĪS DER-SİTĀYİŞ-İ ANĶARA

1
2
3
4
5

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
I
Ey mülūk-i āl-i ćOśmān içre şeh-bāz Engüri
Eyledi Ħaķ seni her vech ile mümtāz Engüri
Olsa tañ mı necm-i devlet saña hem-rāz Engüri
Her seħer gūyālaruñ eyler ser-āġāz Engüri
Gülşenüñ cennet miśāli oldı dem-sāz Engüri

1
2
3
4
5

II
Āferīn üstaduña her ţaşuñı gevher gibi
Zeyn idüb ķurmış bināñı sedd-i İskender gibi
DāĈimā bir āb-ı ŝāfī iñleyüp ecder gibi
Ķalćañuñ dervāzesine yüz sürer kemter gibi
Ĥiźmete bil baġlamışdur ķış eger yaz Engüri

1
2
3
4
5

III
Ħūri-sīretdür ser-ā-pā cümle maħbūbuñ senüñ
Pāk-dāmen olmada Yūsuf-ı śāni maćdenüñ
ćĀlim ü ćilm ü ħaķāyıķ gūşe gūşe maħzenüñ
Bā-ħuŝūŝā Ħācı Bayrām-ı Velī’dür medfenüñ
Var yüri evc-i felekde eyle pervāz Engüri

1
2
3
4
5

IV
Beldeñüñ içinde vardur evliyālar bī-şumār
Ţaşrasında hem-çünān eyler kerāmet āşikār
Münkirüñüñ ŝūretin tebdīl idüp Perverdigār
Sırruña vāķıf olanlar ķıldı bu sözde ķarār
Didiler ħaķķā ki sensin menbać-ı rāz Engüri

1
2
3
4
5

V
Devletüñde ćasr-ı sulţān Muŝţafā’dur hem-demüñ
ćAdl ile ħükm ü ħükūmet oldı her dem maħremüñ
Biñ yüz on birdedür īcād olması bu güftemüñ
Eyle dil-şād ey kerīmā Rāzi’yi ķıl ĥurremüñ
Müstecāb it nuţķını ola ser-efrāz Engüri

Râzî’nin Ankara’yla ilgili ilginç bir manzumesi de 1740
yılında Ankara’da yaşanan şiddetli bir kışı anlatanıdır. Râzî
bu manzumede, bir yandan usta bir hikâyeci gibi olayları
anlatmakta, bazen de bir ressam edasıyla kelimeleriyle
bu olayı resmetmektedir. Râzî’nin söylediğine göre;
1152 yılının bitiminde, bülbül vaktinde, Zilhicce ayının
sonunda ve Muharrem ayına yakın bir zamanda (ŞubatMart 1740) ta mihrican (Hüseyin Remzî, 1305, s. 774)
denilen mart ayının on altıncı gününden itibaren çok
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şiddetli bir kış başlamış ve tam altı ay hiç ara vermeden
yağış olmuştur. Benzerini kimsenin görmediği bu olayda
dağlar, ovalar hep kar ve buzla dolmuştur. Râzî ne kadar
anlatsa da bu olayı tam nakledemeyeceğini söyler. Diğer
şairler de bu durumu anlatmakta âciz kalmışlardır. Bu
yağışlarla birçok ev, dükkân, bağ, bostan hep harap ve
yerle bir olmuştur. Nihayet bir gece gök gürlemiş, şimşek
çakmış ve yağmurla beraber kuzey rüzgârları esmiş ve
bütün kar, buz eriyip her taraftan sular, seller akmıştır.
Ankara’nın çevresinde sanki bir deniz oluşmuş ve bu sel
çevrede köprü, dükkân ne varsa hepsini yıkmıştır. Bütün
bu olaylara şahit olan Râzî de “Yürüdi ecder miśāli dem
çeküp āb-ı mehīb”, yani heybetli su tıpkı bir ejderha gibi
nefes çekip yürüdü, diyerek bu olaya ebcet hesabıyla
tarih düşürmüştür. Anlaşıldığı kadarıyla Ankara 1740
yılının baharında müthiş bir doğal afet yaşamış, aylarca
süren çok şiddetli kar yağışı ve buzlanma, sonrasında da
eriyen sularla birçok ev, dükkân, köprü vs. yıkılmış yahut
harabeye dönmüştür. Ankara tarihindeki nadir doğal
âfetlerden biri olduğu tahmin edilen ve ilk defa Râzî’nin
şiiri sayesinde haberdar olunan bu olayı anlatan manzûme
şu şekildedir:
DER-TĀRĪĤ-İ ŞİTĀ

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Biñ yüz elli iki itmāmında vaķt-i āndelīb
İntihā-[y]ı māh-ı Źi’l-ħicce Muħarrem’e ķarīb
2 Oldı bir müşted şitā tā mihrcāndan bed idüp
Altı ay miķdārı yaġdı arasın ketm itmeyüb
3 Berf ü yaĥdan kūh u ŝaħrā ţoldı māl-ā-māl olup
Görmedi miślin bunuñ kimse budur sırr-ı ćacīb
4 Her ne deñlü naķl idersem ķılamam vaŝfın tamām
Şāćirān oldı bunuñ vaŝfında Rāzī mużţarīb
5 Niçe ĥāne niçe dükkān niçe būstān baġ ĥarāb
Oldılar ĥāke berāber yüz ĥarābe gösterüb
6 Bir şeb esdi raćd u berk ü bā-maţar bād-ı şimāl
Berf ü yah maħv oldı aķdı her ţarafdan māĈi ţīb
7 Bu bilād-ı Anķara seddinde bir deryā olup
Ķomadı bir köprü dükkān yıķdı ser-tā-ser gelüb
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8 Bir düşer ćālemde Rāzī böyle bir tārīĥ-i mā
Yürüdi ecder miśāli dem çeküp āb-ı mehīb
Der 1 Māh-ı Muħarrem Sene 1153
[29 Mart 1740]
(Râzî, yazma, vr. 26b; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 121-122)
Râzî, yaşadığı mekânda meydana gelmiş önemli olayları
mısralarla tespit etmeyi, bu olaylara tarih düşürmeyi ihmal
etmemiştir. Bunlardan biri de Koyunpazarı yangınıdır.
Eskiden “Bazar-ı Ganem” diye de anılan bu çarşı,
bugünkü Samanpazarı’nı Atpazarı’na bağlayan yokuşta
bulunmaktaydı. Burada 1715 yılında büyük bir yangın
çıkmış ve çarşı tamamen yanmıştır. Bu yangından ancak
Râzî’nin mısraları sayesinde haberdar olunabilmektedir.
3 beyitlik gazel-i nâkıs biçimindeki manzumede şair,
Hak’tan gelen bir kaza eseri olarak ateşin uyandığını,
bunun ateşinden göklerin dumana boyandığını, bu
ateşin ejderha gibi nefes alıp her tarafa yayılarak ta attar
dükkânına dayandığını ve sonuçta Koyunpazarı’nın
baştanbaşa yandığını söylemektedir. Râzî üstelik bu
felaketin tam tarihini de vermektedir: 14 Ramazan 1127
(cuma) gecesi, yani 13 Eylül 1715. Ankara tarihi açısından
oldukça ilginç olan bu olay, orijinal ve tek kaynağında şu
mısralarla verilmektedir:

[mefāćīlün/mefāćīlün/fećūlün]
1 Ķažā-i Ħaķ bir āteş kim uyandı
Şerārından felek dūdeş boyandı
2 Çeküp dem ejder-āsā sū-be-sū tā
Gelüben sūķ-ı ćaţţāra dayandı

yangın 1151 [M. 1738/1739] yılında yaşanmıştır6. “Tārīĥ
Der-Sūķ-ı İplikciyān” başlıklı bu manzume, 7 beyitten
meydana gelmiştir. Gazel, kafiye yapısına ve aruzun
fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün kalıbına uymaktadır.
Son beyitte şairin mahlası bulunmaktadır.
İplikçiyan Çarşısı yangınını anlatan manzûmeye şair, bu
yangını Hakk’ın emriyle meydana gelmiş bir âsumânî,
semâvî kaza olarak değerlendirerek başlamakta, ateşin
sanki Ebu Leheb’i yutan ateş gibi şehrin çarşısını ele
geçirdiğini söylemektedir. Ejderha misali nefes alıp başı
göklere ulaşan bu ateş, sağda solda ne varsa hepsini bir
saatte yutmuştur. Râzî, bu felaketle pekçok insanın malı ve
erzâkının yerle bir olduğunu, hatta ortaya bir de acımasız ve
edepsiz yağmacıların çıktığını nakletmektedir. Bunlardan
sonra olayla ilgili bilgi vermeyi bırakan şair; bir muhasebe
yaparak, filan oğlu filan buna sebep oldu deme, bu yangın
yine kendi kabahatlerimiz yüzündendir, der. Ardından da
bütün toplum adına konuşarak, günahlarımızdan tövbe
yâ Rabbî, gece gündüz ağlayarak dergâhına geldik, yine
bize mükâfâtını ihsan eyle diye yalvarır. Şiirin metni şu
şekildedir:
TĀRĪĤ DER-SŪĶ-I İPLİKCİYĀN

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Nāzil oldı bir ķażā-yı āsumān ber-emr-i Rab
Sūķ-ı şehri aldı āteş gūyīyā nār-ı Leheb
2 Āsumāna çekdi ser ejder miśāli dem çeküp
Ķıldı bir sāćatde ţućme her ne kim var rast u çeb
3 Bunca ĥalķuñ māl ü erzāķı ser-ā-pā oldı ĥāk
Geldiler yaġmāya niçe bī-teraħħüm bī-edeb

3 Ŝıyām-ı meh şeb-i deh-çarda tārīĥ
Ķoyunbazarı başdan başa yandı
Sene 1127 [M. 1715]
(Râzî, yazma, vr. 15b; Erdoğan ve Şahin,
2015, s. 93)

4 Yine kendi cürmümüzdendür bu nār-ı iħtirāķ
Dime kim buña fülān ibn-i fülān oldı sebeb

Râzî’nin hakkında şiir yazdığı, gerçekleşmesine tarih
düşürdüğü önemli bir âfet de İplikçiler Çarşısı yangınıdır.
Ankara’nın sosyal tarihi açısından bu önemli olayın
bilindiği kadarıyla yine tek kaynağı Râzî Divanı’dır. Bu

6 Aħref-i menķūţasına ķıl nažar bu tārīĥüñ
Zīra kim bu bī-nuķāţ aħrefden oldı münteĥāb

5 Tevbe yā Rab cürmümüze ķıl mükāfātın yine
Aġlayub dergāhuña geldük İlāhī rūz u şeb

6 Râzî Divanı’nda geçen 1715’teki Koyunpazarı yangını, 1738/39’daki İplikçiler Çarşısı yangını, 1740 yılındaki çok aşırı şiddetli kış ve sonrasındaki su
baskınları gibi âfetler göz önüne alınırsa, Ankara’nın tarihinde de tabii âfetlerin çok önemli bir yer tuttuğu anlaşılacaktır. Hâlbuki bunlar kaynaklarda
geçmemektedir. Örneğin Abdülkerim Erdoğan tarafından yazılan Osmanlı’da Ankara isimli çalışmanın “Osmanlı Döneminde Ankara’da Yaşanan
Felaketler, Yangınlar” bölümünde yukarıda bahsedilen felaketlerin hiçbirisi geçmemekte, sadece Ankara’da 1917 yılında yaşanan yangın üzerinde
durulmaktadır. Bkz: Erdoğan, Günel ve Kılcı, 2007, ss. 279-286.
Ankara Araştırmaları Dergisi 2016, 4(2), 104-130
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7 Tāb-ı nārı göricek Rāzi didüm tārīĥini
Gitdi başdan başa çār-ı sūy-ı İplik yandı heb
Sene 1151 [M. 1738/1739]
(Râzî, yazma, vr. 25b; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 119-120)
Râzî’nin başka bir manzumesinden anlaşıldığına göre,
1137 (M. 1724/1725) yılında Ankara eşrafı sürgüne
gönderilmiştir. Muhtemelen olaya bizzat şahit olan şair
de bunu yine bir tarih manzumesiyle tespit etmiştir. “DerTārīĥ-i Eşrāf-ı Anķara” başlıklı, 2 beyitlik kıt’a şeklindeki
manzumede Râzî; ey ma’mûre (Ankara) eşrafı, bu sürgün
size Hak’tan bir uyarıdır, bunu bir (başka) kimseden
bilmeyin, bu bir âsumânî kazadır, demektedir:
DER-TĀRĪĤ-İ EŞRĀF-I ANĶARA

[mefāćīlün/mefāćīlün/fećūlün]
1 Elā eşrāf-ı maćmūre bu iclā
Ĥudā’dandur size tenbīh ü tevbīĥ
2 Bunı bir kimseden meĈmūl idinmeñ
Ķażā-yı āsumānī geldi tārīĥ
(Râzî, yazma, vr. 18a; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 99)
Râzî, Tablo I’de de gösterildiği üzere Ankara’da göreve
atanan çeşitli isimlerle ilgili de şiirler söylemiştir.
Bunlardan biri Erîb Efendi’dir. Râzî Divanı’nda bulunan
“Erîb” redifli 6 beyitlik gazele göre, Erîb Efendi 1716
yılında Ankara’ya kadı/müftü olarak atanmıştır. İlim ve
marifet ehli, aynı zamanda şair olduğu anlaşılan Erîb’le
ilgili Râzî özenli sayılabilecek bir manzume yazarak onun
Ankara’ya atanmasına tarih düşürmüştür. Ankara’nın,
onun gelişiyle çok memnun olduğunu, mamur beldeyi
[Ankara’yı] hükümleriyle daha da bayındır hale getirdiğini
söyleyen şair, Erîb’in makamında kalıcı olması için de dua
etmiştir. İlgili manzumenin metni şu şekildedir:

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Ey giran-māye-i ćilm ü maćrifet-kālā Erīb
V’ey niśārende-i nažm-ı lüĈlü-i lālā Erīb
2 Şemć-i vaŝluñ bezm-i tāruŋ dilleri ķıldı fürūġ
Çarĥ-ı dilde aĥterüñdür cümleden bālā Erīb
3 Ħamdüli’llāh oldı teşrīfüñle memnūn Anķara
Ħākim-i şerć-i muţahharsın bugün ħālā Erīb
n 116

4 Belde-i maćmūrı aħkāmuñla maćmūr eyledüñ
Dest-gīrüñ ola dāĈim ħażret-i Mevlā Erīb
5 Ber-devām ol mesnedüñde ey şeh-i erbāb-ı dil
Kişver-i nažm içre sensin nāžım-ı aćlā Erīb
6 Böyle tārīĥ bir gelür Rāzī o bī-hem-tāya kim
Ħākim-i ādāb-ı şerć-i Muŝţafā vālā Erīb
Sene 1127+1 [M. 1716]
(Râzî, yazma, vr. 18b; Erdoğan ve Şahin,
2015, s. 100)
Râzî’nin şiirleri arasında Ankara’ya çeşitli devlet
görevlilerinin atanması yahut gelmesi hakkında olanlar
da vardır. Bu anlamda Râzî, 1715 yılında Ankara’ya
Mustafa Efendi adında yeni bir kadı/müftü atanmasına
da bir manzumeyle tarih düşürmüştür (Râzî, yazma,
vr. 15b; Erdoğan ve Şahin, 2015, vr. 92-93). Gazel
şeklinde olan ve 8 beyitten oluşan manzumede şair, yeni
müftünün atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirmekte, ayrıca harap ve herc ü merc olmuşken yeni
müftünün/kadının gelişiyle beldemiz âbâd olup şerliler
gizlendi, demektedir.
Râzî Divanı’nda ayrıca Nişancı Ali Paşa’nın 1143’de (M.
1730/1731) Ankara’ya gelişiyle ilgili iki tarih manzumesi
de bulunmaktadır. Manzumelerin ikisi de aynı aruz
kalıbıyla
(mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün)
yazılmıştır. Bunlardan ilki 6 beyitten oluşmuş olup
gazel tarzında kafiyelenmiştir. “Tārīĥ-i Nişāncı Ħażret-i
ĆAlī Pāşā” başlıklı manzûmede şair; ilim, fazilet, adalet,
merhamet ve şefkat özelliklerini anarak Ali Paşa’yı
övmüş, vezirlik makamında kalıcı olması için dua etmiş,
ayrıca Ankara’nın onun ayak basmasıyla şeref bulduğunu
söylemiştir. “Tārīĥ-i Dīger” başlıklı aynı konuda söylenmiş
ikinci manzûme ise bir beyitten ibarettir. Beyitte, beldeler
içinde Ankara’nın Ali Paşa’ya lâyık olduğu söylenmiştir
(Râzî, yazma, vr. 19b; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 103).
1147’de (M. 1734/1735) Muhib-zâde Mustafa Efendi’nin
Ankara müftüsü olduğunu da yine Râzî’nin şiirlerinden
öğrenmek mümkündür. Şiirlerden Hacı Bayram civarında
oturduğu anlaşılan bu şahısla ilgili Râzî’nin üç manzumesi
bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde (Râzî, yazma, vr. 22a;
Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 108-109) şair, 1144’te (M.
1731/1732) Mustafa Efendi’nin makamının yükselmesine,
muhtemelen müftü ünvanı almasına tarih düşürmüş
ve onu övmüştür. 10 beyitlik olan manzume, gazel
tarzında kafilenmiştir. Aynı aruz kalıbıyla (fāćilātün/
Ankara Araştırmaları Dergisi 2016, 4(2), 104-130
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fāćilātün/fāćilātün/fāćilün) söylenmiş ikinci ve üçüncü
manzumeler, yine aynı tarihi, 1147 (M. 1734/1735) yılını
işaret etmektedir. Her ne kadar Divan’da vefatıyla ilgili
manzume önce, Ankara müftüsü olması sonra yazılmışsa
da bunlar tersine değerlendirilmelidir. Anlaşılan Muhibzâde Mustafa Efendi hicri 1147’de Ankara müftülüğüne
tayin edilmiş, aynı yıl içinde de vefat etmiştir. Râzî’nin
tayin dolayısıyla yazdığı tebrik manzumesi, “Dü-Tārīĥ-i
Menķūţa Ber-Vech-i Tebrīk-i Müftī Ħāfıž-Zāde Efendi”
başlığını taşımaktadır. Başlıktaki “menkûta” kelimesinden
de anlaşıldığı üzere, mücevher tarih tarzında, yani sadece
dizedeki noktalı harflerin sayılması usulünde yazılan tarih
manzumesinde şair yeni müftünün atanmasından dolayı
duyduğu sevinci dile getirmekte ve onu övmektedir.
Manzûmede Mustafa Efendi için “Müfti-yi vālā-yı źīşān-ı bilād-ı Anķara” ifadesi kullanılmaktadır. Müftünün
vefatı için yazılan manzûme ise Divan’da “Tārīĥ-i
Vefāt-ı Muħib-Zāde Merħūm Muftī Efendi” başlığıyla
kaydedilmiştir. 6 beyitten oluşan, gazel tarzında
kafiyelenen manzûme bir mersiye edası taşımaktadır. Şair
burada ilgili şahsı övmekte, onun cennetlik olması için
dua etmekte, okuyuculardan onun için fatiha istemektedir.
Manzumeden, hayattayken Hacı Bayram-ı Veli Camii
civarında oturan Müftü Mustafa Efendi’nin vefatından
sonra da ona komşu olduğu, Hacı Bayram türbesine
yakın bir yere defnedildiği anlaşılmaktadır. Bahsigeçen
manzumelerden ikinci ve üçüncüsünün metinleri şöyledir:
DÜ-TĀRĪĤ-İ MENĶŪŢA BER-VECH-İ TEBRĪK-İ
MÜFTĪ ĦĀFIŽ-ZĀDE EFENDİ

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Ey vücūd-ı muħterem ey nesl-i pāk-i Muŝţafā
Ey dür-i baħr-ı kerem baĥşāyiş-i źü’l-kibriyā
2 ćİlm ü fażl u maćrifet ćaķl u kiyāsetde bugün
Nādiratdandur sipihr içre nažīrüñ ħāliyā
3 Müjde kim meĈzūn-ı bi’l-iftāsın ey ćālī-cenāb
Müstedām ol mesned-i pāküñde ber-źevķ u ŝafā
4 Müfti-yi vālā-yı źī-şān-ı bilād-ı Anķara
Ĥilćatüñdür ŝūri vü maćnī bi-ćavni źü’l-āţā
5 Fażl ile müşkil-güşā fetvā-dih-i İslām’sın
N’ola ćahdüñde olursañ dāfić-i žulm ü cefā
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6 Meclisüñdür melce-i envāć-ı efrād-ı ricāl
Nev-be-nev bīmār-ı dehre irişür senden şifā
7 Yine bir tanŝīf-ı dü-tārīĥ mücevher ez-sürūr
Oldı cārī bu dil-i Rāzi’ye bā-emr-i Ĥudā
8 N’ola olsa muķbil-i ćizzet-meĈāb-ı mekremet
Bu mücevher tārīĥi tebrīk-bendüñ Ħāfıžā
9 Geldi ĥˇāb içre dü-fāżıl didi tārīĥi budur
Müfti-yi şerć-i şerif Ħāfıž-ı İbn-i Muŝţafā
Tārīĥ-i tanŝīf-ı evvel Tanŝīf-ı śānī
Sene 1147
Sene 1147

Cemćan dü-tārīĥ
Sene 2294

[M. 1734/1735] (Râzî, yazma, vr. 22b; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 110-111)
TĀRĪĤ-İ VEFĀT-I MUĦİB-ZĀDE MERĦŪM
MUFTĪ EFENDİ

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Elvedāć ey müftī-yi şerć-i muţahhar ekmeli
Elvedāć ey hem-civār-ı Ħācı Bayrām-ı Velī
2 Elvedāć kim murġ-ı rūħuñ āşiyānından dirīġ
Oldı ţāĈir nā-gehānī irmedi ferdüñ eli
3 Ķaŝr-ı cennet ola cānā bu māķām-ı medfenüñ
Ola źātuñ dāĥil-i ervāħ-ı ĥuldüñ evveli
4 Ey muħibb-i çār-yār u ey semiyy-i Muŝţafā
Ŝuna destüñe ţahūrı sàķi-i kevśer ćAlī
5 Nāžır-ı tārīĥ olanlardan recādur Rāzi’yā
İdeler sebća’l-meśān ile ķırāćat bismili
6 Müjde-i raħmet degül midür bu tāriĥ saña kim
Ola ķabrüñ ķurb-ı sulţān Ħācı Bayrām-ı Velī
Sene 1147 [M. 1734/1735]
(Râzî, yazma, vr. 22b; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 109-110)
Aslında Divan’da bunlardan sonra gelen “Tārīĥ-i
Maħkeme-i Müftī Ħāfıž Efendi” başlıklı manzûmenin
de aynı şahısla ilgili olması muhtemeldir. Çünkü şahsın
müftülüğe tayini için yazılan şiirin sonunda “Müfti-yi
şerć-i şerif Ħāfıž-ı İbn-i Muŝţafā” ifadesi geçmektedir.
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Ancak ilgili kişinin ölümü için 1147 tarihli vefat tarihi
düşürülmüş, 1148’de ise adıgeçen mahkeme binasının
yapımına işaret edilmiştir. Burada bir karışıklık söz
konusudur. Her hal ü kârda Râzî’nin bu manzumesinden
1148 [M. 1735/1736] yılında Ankara’da yeni bir mahkeme
binasının inşa edildiği anlaşılmaktadır. Murabba şeklindeki
manzume, toplam 6 bentten oluşmaktadır. 10’lu hece
veznine uyan manzumede ilgili bina övülmektedir. Şairin
yüksekteki bir kuş yuvasına yahut cennet gibi yeni bir
saraya benzettiği, revaklarla süslenmiş, ferahlık verici bu
yeni binanın önünden suların yılan gibi kıvrılarak aktığı
şiirden anlaşılmaktadır:
TĀRĪĤ-İ MAĦKEME-İ MÜFTĪ ĦĀFIŽ EFENDİ

[10’lu hece vezni]
1
2
3
4

I
Bu āşiyān-ı cāy-ı bülendi
Bu nev-sarāy-ı cennet-menendi
Eyledi daćveti ţabćum semendi
Yine tebrīke bu müstemendi

1
2
3
4

II
Gel dilā gūyā-veş ser-āġāz it
Gülşen-i medħe ţurma pervāz it
Naġme-i tārīĥüñde şehnāz it
Gūş eyleyenler itsün pesendi

1
2
3
4

III
Bu nev-revāķ-ı cāy-ı bī-hem-tā
Bu nev-rüsūm-ı mesken-i meştā
Bī-bedel böyle ĥāne-i yek-tā
Var mıdur seyr it mülk-i Ĥocend’i

1
2
3
4

IV
Selsebīl-āsā māĈ-i cārīler
Yüz sürüp kendin şekl-i mār eyler
Bir raŝaddur kim āşikār eyler
Bāġ-ı İrem’den ĥāne-i çendi

1
2
3
4

V
Rāzi’yā tārīĥ ćilminde māhir
Vażć ider ħaķķā tārīĥ-i žāhir
Taķlīd olınmaz bāţın u žāhir
Arasañ şarķ ile Semerķand’ı
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1
2
3
4

VI
Bu feraħ-efzā mesken-i aćlā
İrdi itmāma zīr ile bālā
Yine olmışdur maħkeme ħālā
Ţārīĥ-i cāy-ı Ħāfız Efendi
Sene 1148 [M. 1735/1736]
(Râzî, yazma, vr. 23a; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 111-112)

Ankara tarihinde zaman zaman adı geçmekle birlikte,
hakkında fazla bir malumatın bulunmadığı önemli bir
yapı da Mevlevîhâne’dir. Son yıllarda özellikle Dr.
Nazif Öztürk’ün çalışmasıyla (2014, ss. 31-81) konu
bir parça aydınlansa da Ankara Mevlevîhânesi ile ilgili
eldeki bilgiler oldukça sınırlıdır. 13 Nisan 1630’da,
Yeniçeri Mahmud Başe tarafından Cenâbî Ahmed Paşa
Vakfı’ndan cami avlusunun kuzeyindeki boş alanın
kiralanması usulüyle kurulan Mevlevîhâne’nin şeyhleri
kimlerdir, ne gibi faaliyetleri olmuştur, bunlar çok fazla
bilinmemektedir. Şair Râzî, Ankara tarihi ve kültürü
açısından oldukça önemli olan bu yapıya, daha doğrusu o
dönemdeki Mevlevîhâne’ye ve şeyhlerine tabiî ki yabancı
kalmamış, konuyla ilgili üç manzume söylemiş ve tarih
düşürmüştür. Bu anlamda en erken tarihli manzûme,
Üryanî Ahmed Dede’nin Ankara Mevlevîhânesi’ne
şeyh olmasına yazılan tarih kasidesidir. Manzûme, “Bu
Ķaŝīdemüz Daĥı ĆÜryānī Aħmed Dede’nüñ Engüri
Mevlevī Tekyesi’ne Şeyĥ Olduġı Tārīĥdür” başlığını
taşımaktadır. Toplam 26 beyitten oluşan bu kaside, aruzun
mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün kalıbına uygun
olarak söylenmiştir. Kasidenin sonundaki tarih dizesi 1118
[M. 1706-1707] senesini göstermektedir. Bu tarihte Ankara
Mevlevîhânesi’ne şeyh olduğu anlaşılan Üryânî Ahmed
Dede’yle ilgili kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmamaktadır.
İlgili manzumenin 9-14. beyitleri arasında Üryanî Ahmed
Dede övülmektedir. Râzî; Ahmed Dede’nin tasavvuf
konusunda çok bilgili, Mesnevîhân, hadis âlimi ve şair
bir zât olduğunu nakletmekte ve manzumenin devamında
da ona dua etmektedir. Kasidede 17, 19 ve 24. beyitlerde
toplam üç defa Râzî mahlası geçmektedir. Râzî bu
kasidede, Ahmed Dede’nin şeyh olmasına 24 ve 26.
beyitlerde olmak üzere iki defa tarih düşürmüştür. 26. beyit
1118’i göstermektedir. 24. beyitten 1119 çıkıyorsa da bir
önceki mısrada bu rakamdan bir çıkarılması gerektiğine
işaret edilmiştir. Manzumenin sonunda Râzî, bu tarih
şiirinin Zilhicce ayında kurban bayramında okunmasını
istemektedir. Ankara Mevlevîhânesi’yle ilgili tarihi bir
belge niteliği de taşıyan bu manzumenin tam metnini
aşağıdadır:
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BU ĶAŜĪDEMÜZ DAĤI ćURYĀNĪ AĦMED
DEDE’NÜÑ ENGÜRİ MEVLEVĪ TEKYESİ’NE ŞEYĤ
OLDUĠI TĀRĪĤDÜR

[mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün]
1 Güşād it şeh-per-i nažmı dilā gel evc-i aćlāda
Ki cevlān eylesün sīmurġ-ı ţabćuñ ķāf-ı ġarrāda
2 Niśār it gevher-i nažmı ŝadef-veş çāk idüp baġruñ
Pesend itsün neheng-i ķulzüm ile ķaćr-ı deryāda
3 Ķıl efrūzende vaķtidür çerāġ-ı nuţķuñı cānā
Münevver it göñül mülkin dilā gel rāh-ı maćnāda
4 Pür it aķdaħ-ı nažmuñ nāb-ı mermūz-ı ħaķīkātle
Olup sāķī ķıl ihdā meclis içre ţabć-ı zühhāda
5 Niçe bir ĥāk-i źilletde ķala bu dil ġubār-ālūd
Gel anı maŝķal-ı himmetle sil dergāh-ı Monlā’da
6 Yüri İskender-āsā ķıl güźer vādī-i žulmetden
Bula gör āb-ı ħayvānı er iseñ cümle eşyāda
7 Bulunmaz serserī gezmekle olsa niçe sāl ćömrüñ
Bu nāsūt içre urmadıķça el dāmān-ı üstāda
8 Gel imdi vaķtidür oldı nücūmuñ saćd-i ber-ţālić
Sürūr-ı sīneden gūyā miśāli başla feryāda
9 Žuhūr itdi bir er kim ħamd ola ehl-i maćārifden
Nevādirden-durur el-ħaķ vücūdı şimdi dünyāda
10 Ķaçan ġavvāŝ olup girse taŝavvuf baħrine bī-şek
Çıķarur şeh-ver-i maćnī ger olsa zīr ü bālāda
11 Kitāb-ı Meśnevī dürrin idüp ćāşıķlara mengūş
Teşevvuķdan ururlar el semāć-ı rāh-ı Mevlā’da
12 Hem olsa ol eħādīś-i Resūlu’llāh ile menķūl
Ŝafādan mest olup añlar ney-āsā ŝadr-ı üftāda
13 Muħaŝŝıl ćilm ü ħilm ü silm ile kāmil-durur źātı
Ķabūl itmez nažīre başlasa gerdūn nev īcāda
14 Budur ćUryāni kim erbāb-ı nažmuñ nükte-dānından
Revādur ķadr ile şićri oķınsa tā śüreyyāda
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15 İlāhī eyle ķāĈim źātını rāh-ı ţarīķatde
Bulup neşv ü nemālar ŝıħħat ile ćālem-ārāda
16 Maŝūn eyle beliyyāt-ı deh(i)rden ĥānedānıyla
Ola her rūz u şeb mesrūr-dil bāb-ı tesellāda
17 Dućāsın müstecāb itseñ n’ola fażluñla Rāzī’nüñ
Bir ćabd-i pür-ķuŝūruñdur bugün aćlā vü ednāda
18 Pes imdi Aħmed’ā ħamd it seni luţf ile
Maħmūd’uñ
İrişdürdi merāma maķŝad-ı sırr-ı tecellāda
19 N’ola ķılsañ nazar ćālī himemle bendeñe her bār
ćAceb mi olsa Rāzi’nüñ dil-i vīrānı ābāde
20 Ki zīrā eyledi Mevlā meşīĥatle seni mesrūr
Çü bulduñ devlet-i dāreyn ħaķķā kim bu süknāda
21 Çün itdüñ muķtedā anı gürūh-ı Mevlevīyāna
Bula yā Rab feraħ bu tekye-gāh-ı cennet-āsāda
22 Meşīĥat-nāmeñi gūş eyleyelden cümle dervīşān
Mübārek şod ŝadāsı devr ider ćarş-ı mućallāda
23 Sürūr-ı sīneden ben daĥı derc itdüm iki tārīĥ
Oķınsun māh-ı źi’l-ħicce mübārek ćīd-i aďħāda
24 Bu inćāmı görüp Rāzī didi bir ţarħ ile tārīĥ
Mübārek şod mübārek Aħmed’ā inćām-ı seccāde
Sene 1119
25 Biri daĥı budur kim olıcaķ meşhūre bu aĥbār
Didiler kim-durur meĈzūn olan bu rāh-ı irşāda
26 Didüm aħbāba ćÜryānī cevābum düşdi nev-tārīĥ
Olup meĈzūn o bāb-ı Mevlevīden aldı seccāde
Sene 1118 [M. 1706-1707]
(Râzî, yazma, vr. 66a-67a; Erdoğan ve
Şahin, 2015, ss. 203-205)

Râzî Divanı’ndaki Ankara Mevlevîhânesi’yle ilgili ikinci
manzûmede, yukarıda bahsedilen Üryani Ahmed Dede’nin
şeyhliği zamanında Ankara Mevlevihanesi’nin geçirdiği
tamirden bahsedilmekte ve bu olayın tarihi verilmektedir
(Râzî, yazma, vr. 62b; Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 196-197).
Manzume, “Der-Tārīĥ-i Rāzī Tecdīd-i Tekye-i Meydān-ı
Fuķarā-yı Mevlevī Be-Anķara” başlığını taşımaktadır
ve 13 beyitten oluşmaktadır. Bu da önceki manzume
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gibi aruzun mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün
kalıbına uymaktadır. 12. beyitte mahlas ve tarih dizesi
bulunmaktadır. 13. beyit ise Farsça olarak söylenmiştir.
Manzumenin muhtevasında Râzî; ihlasla tamire karar
verildiği ve başlandığı için Allah’ın işleri kolaylaştırdığını,
ihvanın himmetiyle her taraftan yardımların geldiğini
ve tamirin kolaylıkla tamamlandığını söylemekte ve
başta şeyh olan Üryânî Ahmed Dede olmak üzere cümle
ehibbâya dua etmektedir. Manzumenin sonundaki “Zihī
tekye-i meydān-ı maħabbet oldı ābādān” dizesi 1123
(M. 1711/1712) yılını göstermektedir. Bu manzûme
sayesinde Ankara’nın önemli tarihî mekânlarından biri
olan Mevlevîhâne’nin M. 1711/1712’de tamamlanan bir
tamir geçirdiği ortaya çıkmaktadır.
Divandaki Ankara Mevlevîhânesi’yle ilgili üçüncü
manzume ise, “Tārīĥ Der-Sitāyiş-i Şeyĥ Meħemmedü’lMevlevī Be-Anķara” başlığını taşımaktadır. Yukarıdaki
şiirlerle aynı vezinde ve 8 beyit halinde söylenmiştir. 7
ve 8. beyitlerde olmak üzere iki defa mahlas geçmektedir.
Manzumenin sonundaki dizede geçen 1147 (M.
1734/1735) tarihinde Şeyh Muhammed Efendi hem
Ankara Mevlevîhânesi’ne postnişin olmuş hem de aynı yıl
evlenmiştir. Manzûmede bir taraftan bu hususlar belirtilip
Şeyh Muhammed Efendi tebrik edilirken, bir taraftan da
şeyh övülmektedir. Manzume sonundaki tarih dizesiyle
hem lafzî hem de ebced harflerinin toplanması esasına
dayanan iki türlü tarih düşürülmüştür. Bu manzûme
sayesinde Ankara Mevlevîhânesi şeyhlerinden birinin
daha adı ile şeyhlik ve evlilik tarihi öğrenilmektedir:
TĀRĪĤ DER-SİTĀYİŞ-İ ŞEYĤ MEĦEMMEDÜ’LMEVLEVĪ BE-ANĶARA

[mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/fećūlün]
1 Zihī tebrīk-i bī-hem-tā vü tārīĥ-i cedīde
Zihī şeyĥ-i melek-sīret gürūh-ı Mevlevīde
2 Nişīn-i mesned-i irşād u icrā-yı ţarīķāt
Müsellemdür vücūdına sülūk-ı Aħmedīde
3 Sezādur rūz u şeb feyż-i İlāhī olsa cārī
Kitāb-ı Meśnevī’den kim irer ţabćı reşīde
4 İlāhī müstedām olsun maķāmında şeb ü rūz
Olup irşād ile meĈmur küleh-pūş-ı mürīde
5 Bu meydān-ı maħabbetde olıcaķ şeyĥ-i śānī
Muķàrin düşdi evlenmek bu tārīĥ-i saćīde
n 120

6 Bir oldıķda ćarūs-ile meşīĥat Źü’l-ćaţādan
Urıldı ţabl-ı şādī tā sipihr-i Müşterī’de
7 Dū tārīĥdür biri Türkī biri terķīm-i ebced
Bulur erbābı anı reşk idüp Rāzī ferīde
8 Muħaŝŝıl didiler ŝad müjde Rāzī bu beşāret
Şeyĥ Meħemmed Efendi geldi biñ yüz ķırķ yedide
Sene 1147 [M. 1734/1735]
(Râzî, yazma, vr. 23b; Erdoğan ve Şahin,
2015, s. 113)
Râzî’nin Ankara’yla ilgili manzumelerinden bir diğeri ise
Haymana Ağası dediği Hacı İsmail Efendi ile ilgilidir.
“Tārīĥ Der-Sitāyiş-i Ħācı İsmāćīl Āġā-yı Ħaymana”
başlıklı manzume, kaside tarzında kafiyelenmiştir ve
9 beyitten oluşmuştur. mefāćīlün/mefāćīlün/ mefāćīlün/
mefāćīlün kalıbına uygun söylenmiş manzumenin son
dizesinde şairin mahlası bulunmaktadır. Manzumede hoş
edalı, derviş yaratılışlı, gönül ve tasavvuf ehli olması gibi
yönleriyle Hacı İsmail Ağa övülmekte ve ondan yardım
istenilmektedir. Manzumenin en sonunda olan tarih dizesi
1148 (M. 1735/1736) yılını göstermektedir (Râzî, yazma,
vr. 23b; Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 113-114).
Râzî’nin şiirleri arasında yer bulan Ankara’nın tarihî
eserlerinden biri de Hoca İbadullah Camii’dir. Ulus’ta,
Hacı Doğan Mahallesi, Sulu Han ve Çerkez sokağının
kesiştiği köşede bulunan eserin inşa tarihi tam olarak
bilinmemektedir. Rivayete göre, XV-XVI. yüzyılda
yaşayan Hoca İbadullah tarafından yaptırılmıştır. Zamanla
harap olan caminin Hacı Yusuf Ağa bin Hoca Kasım
tarafından yeniden yaptırıldığı, gurre-i Rebiülevvel 1151
(Temmuz 1738) tarihli vakfiyesinden anlaşılmaktadır.
Hacı Yusuf Ağa harabe halindeki Hoca İbadullah Camii’ni
yeniden yaptırıp gelirler vakfetmiş, camide haftada iki
gün tefsir dersi verilmesini istemiştir (İbadullah Camii,
t.y.; Erdoğan, Günel ve Kılcı, 2007, s. 172). Râzî’nin
bu camiyle ilgili manzumesinin başlığı “Tārīĥ DerCāmić-i Ħoca Ćİbādu’llāh” şeklindedir. Manzûme aruzun
mefāćīlün/mefāćīlün/fećūlün kalıbına uygun olarak ve 6
beyit halinde söylenmiştir. Gazel tarzında kafiyelenen
manzûmede; öncelikle bir arada bulunan cami, minare ve
medreseyi ikinci defa bina eden, yenileyen Hacı Yusuf
Efendi’ye hitap edilmekte, inkârı mümkün olmayan
emeğinin ona ahirette cennete gitmesi için rehber olması
temenni edilmektedir. Yine Hacı Yusuf Efendi’nin
hizmetlerinden dolayı Allah katında makbul ve Hazret-i
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Peygamber’in şefaatine nail olması için dua eden Râzî, en
son dizede de bu yapıların tecdidi için tarih düşürmüştür.
Bu tarih 1144 (M. 1731/1732) tarihini göstermektedir.
Ancak yukarıda bahsedildiği üzere caminin tamirinden
sonra buraya vakıflar tahsis eden Yusuf Efendi’nin
vakfiyesi 1151 (M. 1738) tarihini taşımaktadır. Burada
tarihler arasında bir uyuşmazlık görülmektedir. Bunun
için çok net bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak
Râzî’nin hayatta olduğu dönemde gerçekleşen bu tamire
bizzat şahit olduğu, hatta Hacı Yusuf Efendi’yi tanıdığı
şiirden anlaşılmaktadır. Belki de vakıfların tahsisi ve
resmileştirilmesi işi uzamıştır da onun için vakfiyedeki
tarih 6 yıl sonrasını göstermektedir. Sonuçta Râzî’nin
manzumesi, Ankara’nın bir tarihî eseriyle ilgili yeni bir
belge niteliğindedir. 1144 (M.1731/1732) yılında Hacı
Yusuf Efendi tarafından Hoca İbadullah Camii’nin yeniden
tamir ettirildiği manzûmede açıkça ifade edilmektedir.
İlgili manzumenin metni şu şekildedir:
TĀRĪĤ DER-CĀMİć-İ ĦOCA ćİBĀDU’LLĀH

[mefāćīlün/mefāćīlün/fećūlün]
1 Elā ey bāni-yi miħrāb u minber
Elā ey śāni-yi tecdīd-i ekber
2 Ki saćy-i bī-dirīġuñ olmaz inkār
Ola yevmü’l-cezā ucmaġa rehber
3 Müşābihdür o ţāvūs-ı cināna
Müzeyyen źü’l-cenāħ-ı perr ü şeh-per
4 Olup maķbūl-i Ħaķ ey Ħācı Yūsuf
Şefīćüñ ola ŝulţān-ı peyem-ber
5 Menār u medrese cāmić ne kim var
Bi-ħamdi’llāh tamām oldı berāber
6 Zihī Rāzī zihī tārīĥ-i bihter
Menār u medrese miħrāb u minber
Sene 1144 (M. 1731/1732)
(Râzî, yazma, vr. 24a; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 114-115)
Râzî’nin şiirleri arasında Ankara’nın eski mescitlerinden
biri olan Ahî Yakup Mescidi’nin tamirine dair de bir
manzûme bulunmaktadır. Hacı Bayram-ı Velî Camii’nin
kuzey doğusunda bulunan bu mescidin ilk olarak ne
zaman yapıldığı bilinmemektedir. Kapısı üzerindeki
Ankara Araştırmaları Dergisi 2016, 4(2), 104-130

kitabeden hareketle 1392’de bir tamir gördüğü anlaşılan
bu mescidin, Râzî’nin şiiri sayesinde 1148 (M. 1735/1736)
yılında da bir tamir gördüğü ortaya çıkmaktadır. Tamamı
7 beyit olan Râzî’nin şiiri gazel tarzında kafiyelenmiştir
mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün
ve
aruzun
kalıbına uymaktadır. “Tārīĥ Der-Taćmīr-i Mescid-i
Aĥī Yaćķūb” başlıklı manzumede şair söze Allah’a
yakarışla başlamakta, ardından harabeye dönmüş olan
bu eski mescidin “birkaç can” tarafından bir niçe meblağ
ayrılmak suretiyle tamir ettirildiğini söylemektedir. Tamir
ettirenlere ve Ahî Yakup’a dua isteyen şair, manzumenin
sonunda söylediği tarih dizesiyle de bu tamirin tarihini
tespit etmiştir. Bahsedilen manzûmenin metni aşağıdadır.
TĀRĪĤ DER-TAćMĪR-İ MESCİD-İ AĤĪ YAćĶŪB

[mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün]
1 Elā ey Ķādir u Ķayyūm elā ey melce-i iħsān
Senüñdür kāĈināta dem-be-dem elţāf-ı bī-pāyān
2 Senüñ ħükmüñdedür taĥrīb ü tāćmīri her eşyānuñ
Ki yoķdan var iden sensin senüñdür emr ile fermān
3 Bu köhne mescid-i bālā ĥarābe müşrif olmışken
Olup mülhem bu termīme senüñ emrüñle bir ķaç
cān
4 Vaŝiyyet ķıldılar bir niçe meblaġ işbu taćmīre
Olup maķbūl-i ħażret raħmetüñle olalar şādān
5 Bi-ħamdi’llāh tamāma iricek bu mescid-i ćālī
Ķılındı secde-i evķāt oķındı āyet-i ĶurĈān
6 Recādur nāžır-ı tārīĥe kim sebća’l-meśān-ile
Aĥi Yaćķūb merħūmı ķılalar nāĈil-i furķàn
7 Śemān u erbaćīn miĈete elfde Rāzi’yā tārīĥ
Ki ķıldı mescid-i cāy-ı Aĥi Yāćķūb’ı ābādān
Sene 1148 [M. 1735/1736]
(Râzî, yazma, vr. 24a; Erdoğan ve Şahin,
2015, s. 115)
Râzî’nin Ankara’yla ilgili şiirlerinin bir kısmı da
Hacı Muhammed/Mehmed Emin Efendi etrafında
toplanmaktadır. O dönemde Ankara’nın önde gelen ve
zengin şahıslarından biri olduğu anlaşılan Hacı Emin
Efendi hakkında Râzî’nin şiirlerinden hareketle bazı
bilgiler edinilebilmektedir. Bu bağlamda Hacı Muhammed
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Emin Efendi’nin A’yân Reisi olduğu, Ankara’daki Yeni
Han’ı yaptırdığı ve yine Ankara’daki İplikçiyan Camii’ni
tamir ettirdiği şiirlerden anlaşılmaktadır. Râzî’nin şiirleri
arasında Emin Efendi’nin adı ilk önce yaptırdığı ev
dolayısıyla geçmektedir. “Tārīĥ Der-Ĥāne-i Emīn Efendi”
başlıklı, mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/fećūlün kalıbıyla
söylenmiş, 7 beyitlik gazel tarzında kafiyelenen bu
manzûmede Râzî, Emin Efendi’nin oldukça eskimiş olan
evini yeniden tamir ettirdiğini, oldukça süslü, nakışlı bir
ev haline getirdiğini söylemektedir. Râzî, muhtemelen o
devir Ankara’sında dikkati çeken bu evin tamirine tarih
de düşürmüştür. Manzumenin en sonunda geçen “Emīnā
ķıldıñuz bu köhne cāyı beyt-i maćmūr” dizesi hicri 1144
(M. 1731/1732) senesini göstermektedir (Râzî, yazma, vr.
25a; Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 117-118).
Aynı Muhammed Emin Efendi’yle ilgili ikinci manzume,
Yeni Han’ı yaptırmasıyla ilgilidir. Yavuz İşçen (2013),
“Osmanlı Devleti Döneminde Ankara Hanları ve Otelleri”
başlıklı yazısında Ankara’da bulunan iki Yeni Han’dan
bahsetmektedir. Bunlardan biri Atpazarı semtinde, Çukur
Han’ın batı tarafında bulunmaktadır. İşçen, kabaca Çukur
Han ile Kurşunlu Han arasında yer aldığını söylediği
bu hanın 16. yüzyılda Yeniçeri Mustafa Bey tarafından
yaptırıldığının bilindiğini söylemektedir. Ayrıca İşçen,
bu hanın günümüze ulaşmamış Ankara hanlarından
biri olduğunu, 1917 yangını sonrası hanın yanarak yok
olduğunu, kaynaklarda 1940 yılında sadece bir duvarının
ayakta olduğunu nakletmektedir. İşçen’e göre diğer
Yeni Han ise, Ankara’nın Atpazarı semtinde “Hanlar
Bölgesi” olarak adlandırılan alanın içinde yer almaktadır.
Günümüzde de varlığını sürdüren Yeni Han, Pilavoğlu
Hanı’nın güneyinde Sefa Sokak üzerinde Kıbrıs Hanı’nın
doğusunda bulunmaktadır. Tek bir avlu çevresinde 2
katlı olarak yapılmış olan han, 16 ya da 17. yüzyıl yapısı
olmakla birlikte sonraki dönemlerde değişiklikler geçirmiş
ve tamamen yenilenerek özgün formunu kaybetmiştir.
İşçen, Ankara’nın tarihi değeri kalmamış hanlarından
biri olduğunu söylediği bu hanın Yeniçeri Mustafa Bey
tarafından yaptırıldığı için onun adıyla da bilindiğini
belirtmektedir.7

İşçen’in yazısında iki Yeni Han’ın da Yeniçeri Mustafa
Bey tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Eğer bu bilgi
doğru ise Râzî’nin şiirinde bahsedilen han bunlardan farklı
olmalıdır. Çünkü şiirde Râzî, Yeni Han’ı Emin Efendi’nin
tamir değil, inşa ettirdiğini açıkça belirtmektedir. Manzume
“Tārīĥ-i Emīn Efendi Ħażretlerinüñ Yeñī Ĥān[ı]”
başlığını taşımaktadır. Yukarıdaki manzumeyle aynı
vezin ve kafiye sisteminde, 9 beyit halinde söylenmiştir.
Mahlasın bulunduğu son dizedeki “bī-hemtā Yeŋi Ĥān”
ibaresinden 1149 tarihi çıkmaktaysa da bir önceki mısrada
bu rakamdan bir çıkarılacağına işaret edildiğinden Yeni
Han’ın yapım tarihi hicri 1148 (M. 1735-1736) olarak
çıkmaktadır. Manzumeye Hacı Muhammed Efendi’yi
överek başlayan Râzî, Muhammed Efendi’ye Allah’ın
emriyle korkulu bir yere misafirleri ağırlayacak bir
hanın yapılmasının ilham olunduğunu söyler. Râzî hanın
yapıldığı yer için önce korkulu yer anlamına gelen “arz-ı
havf-nâk” tabirini kullanmış, bir sonraki beyitte bununla
ilgili biraz daha açıklama yapmıştır. Beyte göre bu mekân
nice zamandır kan dökücü eşkıyanın toplandığı bir yerdir.
Binanın yapılmasıyla burası eşkıyadan temizlenmiş,
çevredekiler de bunlardan kurtulmuşlardır. Râzî, o
semtlerde oturanların bu ihsanın kıymetini bilmesi, hatta
bunun için kurban kesmesi gerektiğini söyler. Çevre
zamanla düzenini bulmuş, yeni bina ve dükkânlar yapılmış
ve kervanların geldiği, çarşı ve pazarın kurulduğu bu bölge
bir “yeni şehir” olmuştur. Manzûmenin sonuna doğru Râzî
bu mülkün ve oturanların daim olması için Allah’a dua
etmektedir. İlgili manzûme şu şekildedir:
TĀRĪĤ-İ EMĪN EFENDİ ĦAŻRETLERİNÜÑ
YEÑĪ ĤĀN[I]

[mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/fećūlün]
1 Emīn-i seyyid-i vālā reĈīs ü ŝadr-ı aćyān
Be-nām-ı Ħācı Meħemmed Efendi faĥrü’l-aķrān
2 Olup mülhem bi-emri’llāh bir arż-ı ĥavf-nāke
Binā itmek murād itdi olup bir ĥān-ı mihmān

7 “Osmanlı’da Ankara” isimli eserde bu hanın ismi hiç geçmemektedir (Erdoğan, Günel ve Kılcı, 2007, ss. 112-126). Yavuz İşçen yazısında ayrıca,
Ankara’da bulunan Pirinç Hanı’nın da eski Rumeli Kazaskeri Emin Mehmed Efendi tarafından yapıldığını yahut aynı kişi tarafından 1739 tarihinde
vakfedildiğini nakletmektedir. Yine Ankara’daki Abacılar Hanı’nın da 1728’de Abdülkerimzâde Hacı Mehmed Emin Bey tarafından yaptırıldığını
söylemektedir. Bütün bu rivayetlerde adı geçen Mehmed Emin Efendiler ile Râzî’nin şiirinde geçen Hacı Emin Efendi aynı şahıs mı, yoksa farklı
kişiler mi oldukları şimdilik bilinmemektedir. Ancak tarihlerden hareketle Râzî’nin şiirinde geçen Yeni Han’ın Pirinç Hanı ve Abacılar Hanı olmadığı
anlaşılmaktadır.
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3 Niçe dem mecmać-ı cāy-ı şaķī ĥun-rīz iken ol
Bi-ħamdi’llāh ĥalāŝ oldı civārındaki insān

TĀRĪĤ-İ RĀZĪ DER-CĀMİć-İ İPLİKCİYĀN

4 Bilürlerse bu iħsānı o semtlerde olan nās
Bunuñ żımnında lāzımdur be-herkes ide ķurbān

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Vir dilā eşćār-ı nažma yine bir tāze zemīn
Nāžır-ı eşćār olanlar diyeler ŝad āferīn

5 Şurūć itdi bināsına çevirüp çār rüknin
Rüsūmın gösterüp bennāya taćlīm itdi bir hān

2 Olmış iken Cāmić-i İplikciyān ser-pā türāb
Ħamdüli’llāh ķıldı iħyā Ħācı Meħemmed Emīn

6 Nižāmın buldurup yollu yolınca ķıldı itmām
Yapıldı yir yirin binā müzeyyen oldı dükkān

3 ćÖmr-i devlet ber-mezīd ü ecr-i bī-ħad ber-devām
NāĈil-i ecr-i cezīl ü dāĥil-i ĥuld-i berīn

7 Yeñi şehr oldı ħaķķā ol maħaller buldı revnaķ
Müretteb oldı çār-sū vü pazārı geldi ķār-bān

4 Eyle yā Rab çünki sensin şāh-ı Ġaffāru’ź-źünūb
Ola bu bāni-i ćabd-i pür-ķuŝūr ćafva ķarīn

8 İlāhī müstedām eyle bu mülk ü mesnedinde
Senüñdür ķullaruña rūz u şeb inćām u iħsān

5 Rāzi’yā bu gūş-ı cāna irdi hātıfdan nidā
Didi ķıl bu cāmićüñ tārīĥini nažm-ı metīn

9 Felekde bir düşer didi bu tārīĥüm görenler
Zihī Rāzī zihī tārīĥ-i bī-hem-tā Yeñi Ĥān
Sene 1149-1 [M. 1735/1736]
(Râzî, yazma, vr. 25a; Erdoğan ve Şahin,
2015, ss. 118-119)

6 Çıķdı bir fāżıl Emīn’ā didi tārīĥ oldı bu
Cāmić-i raħmet-meĈābuñ secde-gāh-ı müslimīn
Sene 1152 [M. 1739/1740]
(Râzî, yazma, vr. 25b; Erdoğan ve Şahin,
2015, s. 119)

Râzî Divanı’nda Hacı Muhammed Emin Efendi’nin adı
ayrıca İplikciyan Camii’nin tamiri dolayısıyla geçmektedir.
İplikçiyan, yani İplikçiler Camii, rivayete göre Çıkrıkçılar
Yokuşu’nda bulunmakta iken 1917 yılı yangınında
tamamen harap olmuştur. Kare planlı minare kaidesinin
halen Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin bahçesinde
durduğu söylenmektedir (Erdoğan, Günel ve Kılcı, 2007,
s. 224; (Diğer ve Yıkık Mescidler, t.y.). “Tārīĥ-i Rāzī
Der-Cāmić-i İplikciyān” başlıklı bu manzûme 6 beyitten
oluşmaktadır ve kaside/gazel tarzında kafiyelenmiştir. 5.
beyitte mahlasını söyleyen Râzî manzûmede, İplikçiyan
Camii’nin harap olmuşken Hacı Muhammed Emin Efendi
tarafından canlandırıldığını söyleyerek onun ömrünün uzun
ve kendisinin cennetlik olması, kusurlarının affedilmesi
için dua etmektedir. En sonda ise bu tamirin tarihine işaret
olan mısra bulunmaktadır. Bu dizenin harflerinin ebced
değeri 1153 ise de bir önceki mısrada geçen “çıķdı bir
fāżıl” ifadesinden bunun bir eksiltilmesine işaret edildiği
için tamirin hicrî 1152 (M.1739/1740) yılında yapıldığı
ortaya çıkmaktadır. Bu manzûme sayesinde, günümüz
Ankara’sında hiçbir izi kalmayan, hatta ismi bile unutulan
bir caminin varlığından ve geçirdiği tamirden kesin olarak
haberdar olunmaktadır. Bahsedilen manzûmenin metni
aşağıdadır.

Râzî Divanı’nda geçen bir başka camii tamiri de Haseki
Camii ile ilgilidir. XVI. asırda Haseki Hurrem Sultan
tarafından yaptırılmış, Posta Caddesi’nde, Sebze
Hali yanında olan bu cami, 1927 yılındaki Tahtakale
yangınında tamamen yanmıştır (Erdoğan, Günel ve Kılcı,
2007, s. 182). Haseki Camii’yle ilgili manzume, toplam 12
beyitten oluşmaktadır ve kaside tarzında kafiyelenmiştir.
Aruzun fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün kalına uygun
olarak söylenmiştir. Manzumenin ilk üç beytinde şair;
özetle dünya işlerinin ve malının geçici, aslında iki
dünyadan maksadın Allah olduğunu, bunun için insanın
varını Hak yolunda saçması gerektiğini söylemektedir.
Ardından Hacı Ertidi’nin de böyle düşünerek âhiret azığı
olmak üzere daha önceden yanmış olan Haseki Camii’ni
tamir ettirdiğini belirtmektedir. Manzumenin sonunda
Râzî, Hacı Ertidi’nin peygamberler hürmetine mahşer
günü Hz. Peygamber’in sancağı altında mutlu olması için
dua etmektedir. Şair burada özellikle “hurrem” kelimesini
de kullanarak caminin ilk yaptırıcısı olan Hurrem Sultan’a
işaret etmiş olmalıdır. Hacı Ertidi’nin malı ve bedeniyle
caminin tamiri için gayret gösterdiğini, Hakk’ın da
ona tamiri tamamlamayı nasip ettiğini ifade eden Râzî,
en son beyitte tamir tarihini vermektedir. Tamir 1118
(M.1706/1707)’de tamamlanmıştır. Bu manzumeyle
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12 Eyleyüp Rāzī tefeĈĈül muŝħaf-ı Ħaķ’dan aña
Oldı bu tārīĥ edā ve’l-bāķıyātu’ŝ-ŝāliħāt
Sene 1118 (M. 1706/1707)
(Râzî, yazma, ss. 65b-66a; Erdoğan ve
Şahin, 2015, ss. 202-203)

Ankara’nın günümüzde sadece adı kalmış, varlığından
hiçbir iz olmayan bir tarihi eserinin macerasına ve geçirdiği
yangın sonrasındaki tamirata ilişkin önemli bilgiler ortaya
çıkmaktadır:
BU ĶAŜĪDE DAĤI ENGÜRİ’DE ĦAŜEKİ CĀMİćİNİ
BAćDE’L-İĦRĀĶ ĦĀCĪ ERTİDİ BİNĀ İTDÜGİ
TĀRĪĤDÜR8

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Ey dilā bildüñ ki maķŝad dü-cihāndan nūr-ı źāt
ćAzm-i cānān it ŝabā-veş çünki dünyā bī-śebāt
2 Tā-be-key aćmāl-i dünyā tā-be-key ţūl-i emel
Tā-be-key çār-ı ćanāŝır tā-be-key bu şeş cihāt
3 Merd iseñ beźl eyle gel rāh-ı Ĥudā’da varuñı
Nitekim Ħaķ buyurupdur enfiķū min-ţayyibāt9
4 Böyle diyüp Ħācı Ertidi bu gūne fikr ile
Virdi kendüye tesellī buluban ġamdan necāt
5 Var mı āyā baña bir ĥayr ola zuĥr-ı āĥiret
Zīra kim ŝaldı beni gird-āba baħr-ı seyyiĈāt
6 Dād-ı Ħaķ’dur kim irişdi Ħaŝeki Cāmići’ne
Bulmış iken Źü’l-celāl’üñ āteşi içre memāt
7 Ŝanma kim bu cāmićüñ iħrāķın ey ġafil tehī
Biz siyeh-rūya Ĥudā gösterdi bu yüzden ŝıfāt
8 Ķıl nažar ćibretle müstaġfir olup bed ħālüñe
ćĀķıl-iseñ kim bu cāmić oldı fetħ-i müşkilāt
9 Ola yā Rab rūz-ı maħşer Ħācı Ertidi ķuluñ
Sāye-i taħte’l-livā ħurrem bi-ħaķķ-ı mürselāt
10 Eyledi māl u bedenle ķaŝd anuñ taćmīrine
Ħaķ ķabūl idüp müyesser ķıla ĥuld-i ćāliyāt
11 Ħamdüli’llāh oldı itmāmı müyesser bī-riyā
Ķıluban evķāt-ı ĥams[i] müĈminīn ü müĈmināt

Râzî’nin şiirleri arasında Ankara valilerine hitaben
yazılmış olanları da vardır. Divanda arka arkaya sıralanan
bu manzumeler iki vali etrafında toplanmaktadır. Bunlar
Salih Paşa ve Muhammed/Mehmed Paşa’dır. Her iki vali
için de ikişer manzume söylenmiştir. Bu manzumelerden
ilki toplam 17 beyitlik, aruzun fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/
fāćilün kalıbına uygun olarak söylenmiş bir kasidedir. “-dur
bugün” redifi etrafında oluşturulmuş, “Ķaŝīde Der-Sitāyiş-i
Ŝāliħ Pāşā Vāliyy-i Anķara” başlıklı kasidede genel olarak
Ankara valisi Salih Paşa övülmektedir. Kasidenin 9.
beytinde Râzî, “Mülk-i maćmūriyye içre ķalmadı gerd-i
fütur” diyerek Ankara için “mülk-i maĆmūriyye” yani
bayındır memleket ifadesini kullanmaktadır. Manzûmenin
16. beytinde mahlasını söyleyen şair, ayrıca 7. beyitte de
Ey dilā ŝaħn-ı çemenden çek elüñ şimden girü
Şükr-i Yezdān it yirüñ dergāh-ı pāşādur bugün
ifadesiyle kendi yerinin paşanın yanı olduğunu
belirtmektedir. Ancak şairin biyografisiyle ilgili ipucu da
olabilecek bu ifadenin çok da net olmadığı görülmektedir.
Kaside, Salih Paşa için yapılan dua ile sona ermektedir
(Râzî, yazma, vr. 67a-67b; Erdoğan ve Şahin, 2015, ss.
205-206).
Râzî’nin Salih Paşa için söylediği ikinci manzûme (vr. 68a,
192. manzûme), murabba şeklindedir. Önceki gibi bu da
aruzun fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün kalıbına uygun
olarak söylenmiştir. Toplam beş bentten oluşan şiir, “DerĦaķķ-ı Ŝāliħ Pāşā Vāliyy-i Anķara” başlığını taşımaktadır.
İlk bentte baharın gelişinden, çiçeklerin açılışından,
cihanın yeniden can bulmasından bahsedilmekte; ikinci
bentte dünyadan soğukla kışın gittiğinden, bülbüllerin
taze fidanlar üstünde ötmeye başladığından, Hakk’ın
lütfuyla bütün yaratılmışların mutlu, gülbahçesinin
cennet, güzellerin huri gibi olduğundan söz edilmektedir.
Manzûmenin üçüncü bendinden itibaren asıl konuya
giren, Salih Paşa’yı övmeye başlayan Râzî; onun

8 Şiirin yazmasında başlıkta “CāmiĆini” yerine “CāmiĆinüñ” bulunmaktadır.
9 “…iyilerden Allah yolunda harcayın…” Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/267.
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adaletli yönetiminden, büyük-küçük herkesin ona hayır
dua ettiğinden bahisle, Hızır’ın ona himmet etmesi,
yardımcısının Allah ve her zaman onun muzaffer olması
için dua etmektedir. Dördüncü bentte paşayı Rüstem’e
benzeterek öven şair, ayrıca onun lütfunun rüzgârından
gönül bahçesinde güllerin açıldığını söylerek dolaylı
da olsa paşanın iyiliğini gördüğünü bildirmektedir. Son
beyitte ise Râzî, Salih Paşa’yı salih, takva sahibi, kahraman
biri olarak nitelemekte ve övmektedir (Râzî, yazma, vr.
68a; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 207). Bu iki manzumeden
hareketle; 18. asrın ilk yarısında Ankara’da görev yapan
Osmanlı valilerinden birinin Salih Paşa olduğu ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca yine şiirlerden hareketle onun söz
erbabını koruyup kolladığı, devrinde adaletli bir yönetim
kurduğu, Ankara’yı güzelleştirdiği anlaşılmaktadır:

9 Mülk-i maćmūriyye içre ķalmadı gerd-i fütūr
Ķahramān-veş dāstānuñ heft deryādur bugün

ĶAŜĪDE DER-SİTĀYİŞ-İ ŜĀLİĦ PĀŞĀ VĀLİYY-İ
ANĶARA

14 Āsumān-ı rifćatüñ ŝaħnunı pür-nūr itmege
Ĥurşīd-i ŝubħ-ı saćādet şemć-i zībādur bugün

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
1 Ħamdü li’llāh baĥt-ı gül-zāruñ dil-efzādur bugün
Mevsim-i iķbāl-i devlet āşikārādur bugün
2 Āferīn ey ġonca-i ŝunćı Ĥudā ŝad āferīn
ćAdlüñüñ şükrine devr-i cām-ı ŝaħbādur bugün
3 Bülbüli ĥāmūş ider evrāķ-ı luţfuñ şemmesi
Būy-ı enfāsuñ derūn içre Mesīħā’dur bugün
4 Būstan-ı şevketüñde sebzeler elvān-reng
Baġlayup reşk içre gör kim naķş-ı mīnādur bugün
5 Lāle vü sünbül benefşe her biri Mecnūn-var
Yaķalar çāk eyledi şevķüñle rüsvādur bugün
6 Servi reftāruñ yañıldı ķadd-i şimşāduñ görüp
Cism-i pāküñ ćarŝa-i dehr içre Ţūbā’dur bugün
7 Ey dilā ŝaħn-ı çemenden çek elüñ şimden girü
Şükr-i Yezdān it yirüñ dergāh-ı pāşādur bugün
8 Devr-i ćahdinde anuñ reşk itme bāġ-ı cennete
Bāb-ı ćadli bāġ-ı Firdevs ile hem-tādur bugün

10 Tīġ-ı āteş-baruñ üzre ey şecāćat menbaćı
Āyet-i fetħun ķarībüñ10 sırr-ı imżadur bugün
11 Ĥaŝmuñuñ ţūmār-ı ćömrin dirmege Rabbü’l-mućīn
Destüñe iħsān-ı ĥaţ itdi müħeyyādur bugün
12 Her ķaçan manŝūbuñ içre itse bir ser-keş žuhūr
Düşer ol dām-ı belāya ĥoş temāşādur bugün
13 Fetħ ü nuŝret hem-demüñdür baĥt u devlet hemnişīn
Bār-gāh-ı iħtişāmuñ ŝunć-ı Mevlā’dur bugün

15 Ħaķ Tećālā ćīd-i ekber eylesün şeb rūzuñı
Nitekim ħuccāc-ı beytu’llāh-ı ćulyādur bugün
16 Yek nigāhuñ oldı iksīr-i saćādet Rāzi’ye
Ŝubħ-ı mihrüñ rāfić-i sevdā-yı ferdādur bugün
17 Tā ebed burc-ı şerefde ola necm-i ćizzetüñ
Ħāŝılı kevn içre nāmuñ ćālem-ārādur bugün
***
DER-ĦAĶĶ-I ŜĀLİĦ PĀŞĀ VĀLİYY-İ ANĶARA

1
2
3
4

[fāćilātün/fāćilātün/fāćilātün/fāćilün]
I
Nev-bahār oldı nebātāt ile naķş oldı zemīn
ŜunĆ-ı ķudretden açıldı nergis ü gül yāsemīn
Tāze cān buldı ŝabādan ħamd ola ŝaħn-ı çemen
Virdi ĆĪsā’dan nişāne bād-ı ŝubħ-ı nāzenīn

1
2
3
4

II
ZāĈil oldı Ćarŝa-i dehr içre berd ile şitā
ĆAndelībān eyledi taze nihāl üzre nidā
Şād-mān oldı ĥalāyıķ ķıldı Ħaķ Ćavn u Ćaţā
Bāġ-ı gülşen cennet oldı hem güzeller ħūr-ı Ćīn

10 “Yakın bir fetih.” Kur’ân-ı Kerîm, Fetih, 48/18.
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1
2
3
4

III
Olmaya devlet cihānda gülşen-i Ćadlüñ gibi
Dest açar ĥayr-ı duĆāña ger mükellef ger ŝabī
Yarıcuñ Allāh olup himmet ķıla Ĥıżru’n-nebī
Olasın devletde dāĈim fetħ u nuŝret hem-nişīn

1
2
3
4

IV
Berd-i şemşīrüñ Ćadūya gūyiyā berg-i ĥazān
Virdüñ ey ŝāħib-hüner kevn içre Rüstem’den nişān
Bād-ı luţfuñdan açıldı bāġ-ı dilde gül-sitān
Nev-bahār-ı şevketüñ düşmāna oldı erbaĆīn

1
2
3
4

V
Ķıldı Rāzī vaŝfuñı tezyīn idüp gevher gibi
Oķuram nāmuña her dem ŝāliħī hem-müttaķī
Eyledi kān-ı kerem źātuñ şecāĆat menbaĆı
Āferīn ey Rüstem-i ŝaħib-ķırānum āferīn

Râzî’nin şiir sunduğu bir başka Ankara valisi de Şeh Gâzîzâde Muhammed/Mehmed Paşa’dır. Salih Paşa gibi bu
Muhammed Paşa hakkında da elde bilgi bulunmamaktadır.
Yalnız 1700’lü yıllarda Ankara’da valilik yaptıkları
anlaşılmaktadır11. Muhammed Paşa’ya sunulan ilk
manzûme (Divan’da 193. manzûme, vr. 68b-70b) 53
beyitlik bir kasidedir. Aruzun mefāćīlün/mefāćīlün/
mefāćīlün/mefāćīlün kalıbıyla söylenmiştir ve “Ķaŝīde-i
Bahār-Nāme Der-Ħaķķ-ı Şeh Ġāzī-Źāde Meħemmed
Pāşā Vāliyy-i Anķara” başlığını taşımaktadır. Başlıktan
da anlaşıldığı üzere bahariyye türündedir. Kasidenin ilk
8 beytinde sadece bahar ve çiçek tasviri yapılmaktadır.
Devamında zaman zaman paşaya da gönderme yapılmakla
birlikte yine bu tasvirlerin devam ettiği söylenebilir.
Asıl doğrudan methiye bölümü 23. beyitten itibaren
başlamaktadır. Burada Paşa’nın babadan, atadan vezirlik
rütbesine nail olan bir aileye mensup olduğu, belde-i
mamureyi (bayındır beldeyi, yani Ankara’yı) adaletinin
baharının daha da âbâd ettiği söylenmektedir. Râzî’ye
göre Muhammed Paşa, güzel tedbirleriyle gönülleri şen
ve fethetmiştir. Cömertlik kaynağıdır. Kasidenin 36.
beytinden itibaren Paşa’ya dua eden şairin 44. beyitte
“gönül Yusuf’unu belaların kuyusundan kurtardın”
dediğine bakılırsa onun yardımını gördüğü anlaşılmaktadır.
Paşa’ya bahçelerde yeyip içmesini ama şairleri yanından
ayırmamasını tavsiye eden Râzî, 47. beyitte kendini

kemter, bîçâre ve gönlü yaralı derviş olarak tanıtmakta ve
mahlasını söylemektedir. 49. beyitte ise “lutf et, himmet
eteğini elimden çekme, cömertlik yap” diyerek gördüğü
yardımların devam etmesini talep etmektedir. Râzî’nin bu
kasidesinin Divanı’ndaki sanatkârane söylenmiş şiirlerden
biri olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle teşhis,
teşbih ve hüsn-i ta’lil sanatlarını kullanarak ve sosyal
hayatla ilgi kurarak yaptığı bahar ve çiçek tariflerinde
oldukça başarılı olduğu söylenilebilir (Râzî, yazma, vr.
68b-70b; Erdoğan ve Şahin, 2015, ss. 208-211).
Ankara Valisi Muhammed Paşa’ya hitaben söylenmiş
ikinci manzûme, “Der-Ġazel-i ĆIydiyye Der-Ħaķķ-ı
Meħemmed Pāşā Vāliyy-i Anķara” başlığını taşımaktadır.
Bu Muhammed Paşa’nın bir önceki şiirde bahsedilen
Gâzî-zâde Muhammed Paşa’yla aynı şahıs olması
ihtimali yüzde yüz kesin olmamakla birlikte, kuvvetle
muhtemeldir. Bu manzûme aruzun fāćilātün/fāćilātün/
fāćilātün/fāćilün kalıbına uygun olarak söylenmiştir.
Gazel şeklindedir ve 11 beyitten ibarettir. “-dür rūz-ı Ćīd”
redifi etrafında söylenmiş manzume, ıydiyye türündedir.
Genel olarak bayram, bayramın gelişiyle toplumda ve
insanda meydana gelen değişiklikler dile getirilmekte ve
aralarda Muhammed Paşa övülmektedir. 3 ve 4. beyitlerde
geçen huccâc, beytu’llah, zebh-i kurbân ve Harem
kelimelerinden hareketle, şiirde bahsedilen bayramın
kurban bayramı olduğu tahmin edilebilir. Şair son beyitte
mahlasını söylemiştir. Her ne kadar başlıkta “Ankara
Valisi” ibaresi geçse de manzûmenin içinde Ankara’yla
ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır (Râzî, yazma,
vr. 70b-71a; Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 212). Gâzî-zâde
Muhammed/Mehmed Paşa hakkında söylenmiş kasidenin
metni şu şekildedir:
oo
ĶAŜĪDE-İ BAHĀR-NĀME DER-ĦAĶĶ-I ŞEH ĠĀZĪŹĀDE MEĦEMMED PĀŞĀ VĀLİYY-İ ANĶARA

[mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün]
1 Bi-ħamdil’llāhi ve’l-minneh irüp nevrūz-ı sulţānī
Ĥalāŝ itdi şitānuñ şiddetinden rūħ-ı insānı

11 Râzî’nin yine “ey ibn-i Şeh Ġāzī” diye hitap ettiği şahıs da Gâzî-zâde Muhammed Paşa olmalıdır. Bu hitabın geçtiği “Gazel-i Pend-nâme” başlıklı altı
beyitlik bir gazeli varsa da (195. manzume) ne metinde Ankara ismi geçtiğinden ne de muhtevada Ankara’dan bahsedildiğinden ilgili metin buraya
alınmamıştır.
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2 […] ŝabā āheste āheste idüp reftār
Ķudūmiyle müşerref eyledi bāġ ile bustānı

16 Bu dārātı görüp sende didi ŝıdķ ile āmennā
Nebātātuñ bugün sensin ħaķīķatde Süleymān’ı

3 Zemīnüñ gencini fetħ itdi būy-ı ćanber-efzāsı
Açıldı maħzen-i ķudret görindi ŝunć-ı Yezdānī

17 Müselsel āb-ı ŝāfīler sürer dīvāne-veş rūyın
Ķudūmuñ ĥakini ķılmaġiçün kuħl-ı Ŝıfāhān’ı

4 Çemen-zārı pür itdi lāle sünbül nergis ü nesrīn
Ţutup zerrīn ţabaķlar elde gözler ebr-i nīsānı

18 Mücerred ol cemāl-i verd-i ħamrāñı temāşādur
Bahār u ger şitā sebz ü nebātātuñ bu devrānı

5 Ne ķudretdür bu ķudret kim müzeyyen ķıldı
dünyāyı
Zihī naķķāş-ı pür-ħikmet zihī ićcāb-ı Sübħānī

19 Muħaŝŝıl bir iş açduñ kim bu bāġ-ı ćālem-ārāda
Ne İskender ne ĥod Dārā ne Cem gördi bu dīvānı

6 Ŝalınur serviler ŝaf ŝaf dizilmiş gül-sitān içre
Ki gūyā ĥˇāce ŝıbyāna ider taćlīm-i ĶurĈānī
7 Çözüldi ġoncanuñ ţūmārı açdı defter-i ćışķı
Nümāyān oldı ćuşşaķuñ bugün ħāl-i perīşānı
8 Ŝadāsı çarĥa irdi ćandelibüñ her seħer ġamdan
Nevā-perdāz olup tefsīr ider āyāt-ı hicrānı
9 Yirüñdür evc-i istiġnā dem-ā-dem ol gül-i rāćnā
Ħaķīķat senden özge kime virdi Ħaķ bu ćunvānı
10 Der-i luţfuñda sünbül bir ġulāmuñdur yüzi yirde
Tevāżućla olupdur bezmüñüñ her dem nigeh-bānı
11 Benefşe tāc urundı başına ķahruñ duĥānından
Zemīne geçmelidür olmaz ise luţf-ı ĥāķānī
12 Yirüdür beñzedürsem lāle[y]i devrüñde Mecnūn’a
Reh-i ćışķuñda baġrına urundı dāġ-ı sūzānı
13 Çıķardı yāsemin pīrāhenin pes döndi abdāla
Olam dir tekye-i gül-zāruñuñ ey ġonca mihmānı
14 Çenārı gör açup destin dućā eyler saña her dem
Diler kim devletüñde ola ĥurrem ķalb-i vīrānı
15 Nažar ķıl nergise ĥayrān olup ol çeşm-i şehlālar
Temāşāya ţurur her rūz u şeb ŝaħn-ı gülistānı

20 ćAraķ-rīz-i ruĥ-ı gül-gūn-ı Aħmed’sin şükūf içre
Ţuyar ćārif olan bu nükteden çoķ sırr-ı pinhānı
21 Seni vaŝf idemez diller ola ŝad-sāle vaŝŝāfuñ
Meded olursa medhüñde eger kim baħr-ı ćummānı
22 Rivāyet eyle ey dil gel yine bir taze destānı
Uyandur şićr-i dil-keşle bu dem şemć-i şebistānı
23 Gel imdi ćālem-i kübrā olan insānı medħ eyle
Ĥuŝūŝà ol Meħemmed-nām olan pāşā-yı źi-şānı
24 Ebā ćan ced vezāret ĥılćāti fi’l-cümle źātında
Bu ćırķ-ı ţāhire naħnu ķasemnā’dandur12 erzānı
25 Bahār-ı ćadli ķıldı belde-i maćmūre[y]i ābād
Ki zīrā oldı nev-rūza müŝādif fetħ-i düşmānı
26 ćAdūyı öyle rīzān eyledi kim ŝarŝar-ı ķahrı
Baķāyāsın sürüp bir günde buldurdı Ķarāmān’ı
27 Güşād itdi göñüller ĥānesin bu fetħ girdārı
Unutdurdı selefde źikr olan Sām-ı Nerīman’ı
28 Mućaţţar eyledi būy-ı şecāćatle bugün dehri
Ola ŝadr-ı saćādetde müdām manžūr-ı şāhānī
29 Bugün bāġ-ı leţāfetde vücūduñ geldi ey server
Şerāfetde saña teşbīħe olam ser ü sāmānı

12 “Biz bölüştürdük.” Kur’ân-ı Kerîm, Zuhruf, 43/32.
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30 İdelden çün benefşe ol mućanber rīşüñe taķlīd
Anuñ çün sürdiler gül-zār içinden oldı yabanī

44 Ĥalāŝ itdüñ göñül Yūsuf’ını çāh-ı belāyādān
Şefīćüñ ola maħşerde dilā Yāćķūb-ı Kenćānī

31 Görelden bāġ-ı ħüsnüñde ķadeħ-veş çeşmüñi
nergis
Ĥumār-ı bāde-i leb-rīziñüñdür mest ü ħayrānı

45 Bu gün tedbīr-i ħüsnüñle ŝafā kesb eyledi diller
Seĥāvet maćdeni kān-ı keremsin cānlaruñ cānı

32 Ruĥ-ı gül-gūnuñı görüp boyandı lāle al ķana
Olursa ġam mıdur sünbüllerüñ ŝad-pāre dāmānı
33 Bu nažm-ı gül-ćiźārum eyledi bülbülleri nālān
Oķurlar āyet-i ħüsnüñ idüp her demde cevlānı
34 Cemālün āfitābı öyle pertev ŝaldı kim çarĥa
Götürdi žulmet-i gerd-i fütūrı oldı nūrānī
35 Bahār u ebr-i miħnetle ćadūyı eyledüñ giryān
Döker sāćat-be-sāćat dīdeden bārān-veş ķanı
36 Vücūd-ı pāküñi her dem ĥaţādan ŝaķlasun Allāh
Ţutasın ćömr-i devletle bu ćarŝa-gāh-ı meydānı
37 Bulasın dü-cihān içre ħaķīķat mesned-i aćlā
Ola Ħaķ dest-gīrüñ hem olasın Āsāf-ı śānī
38 Cihān olsun dem-ā-dem himmetüñle cennetü’lmeĈvā13
Ŝalınsın devletüñ bāġında her gün ħūr u ġılmānī
39 Ķurılsun bār-gāh-ı ihtişāmuñ ţāķ-ı ćulyā-veş
Urınsun esb-i devlet baħri ħotāz ile ķalķānı
40 Beli zerrīn kemerli ķullaruñ ţāvūs-veş her-dem
Yürisünler riķābuñda ĥırāmānī ĥırāmānī
41 Güşād olsun ćalem sancak urılsun şevketüñ ţablı
Pür itsün zenc ü būrı (?) vü nefīrüñ çarĥ-ı keyvānı
42 Yazılsun tīġ-ı āteş-bāruñ üzre āyet-i nuŝret
Ţoķınsun rūz u şeb düşmānuñuñ ol tīġe gerdānı
43 Źihī cürĈet źihī saţvet ki virmiş Ħaķ Tećāla’llāh
Şecāćatda añarlar nitekim ol şāh-ı merdānı

46 Demidür kim ķılasın ćayş u ćişret ŝaħn-ı güllerde
Vaķitdür kim yanuñdan itme dūr ehl-i süĥandānı
47 Bu kem-ter Rāzi-yi bī-çāre-i dervīş-i dil-rīşüñ
ćAceb mi āsitān-ı ćizzetüñüñ olsa şādānı
48 Cenābuñdan ola ger źerre himmet müstemendüñe
Ararlar şićr-i mevzūnum benüm eşćār-ı Selmān’ı
49 Kerem ķıl çekme himmet dāmenün luţf eyle
destümden
Boşanmasın ġamuñla dīdemüñ eşk-i firāvānı
50 Umarsam n’ola şefķat źerredür ĥurşīd-i
raħmüñden
Çerāġ[ı] olmayan arar şeb içre māh-ı tābānı
51 Ne ĥācet ćarż-ı ħāl itmek kişi nažm ile aħvālin
Żamīr-i ćāleme ķılmış seni dānā kerem kānı
52 N’ola maķbūl-i ħażret olsa cānā bu bahāriyyem
Murādum bir dućādur cān u dilden saña rūħānī
53 Ne deñlü devr iderse bu felek dūlāb-ı dehr içre
Ĥudā ayırmaya her demde luţf-ı Āl-i ćOśmān’ı
(Râzî, yazma, vr. 68b-70b; Erdoğan ve
Şahin, 2015, ss. 208-211)
Râzî Divanı’nda bulunan Ankara’yla ilgili son manzûme,
Ulucak övgüsüdür. 6 beyitlik gazel şeklindedir ve aruzun
feĆilātün/feĆilātün/feĆilātün/feĆilün kalıbına uygun olarak
söylenmiştir. “-dür Ulucak” redifi etrafında şekillenen
manzûmenin son beytinde şairin mahlası geçmektedir.
Manzûmede; gönül ehli insanların toplandığı, safa
mahalli, altı üstü güzel bir yer olması yönüyle Ulucak
övülmektedir. Manzûmenin 4. beytinde Ulucak, belde-i
mamura (Ankara’ya) nazargâh (bakış yeri) olalı pekçok

13 “Me’vâ cennetleri….” Kur’ân-ı Kerîm, Secde, 32/19.
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velîye mekân olmuştur, diye methedilmektedir. Bu
ifadeden, Ulucak’ın Ankara’ya yakın bir yer olduğu
sonucu çıkarılabilir. Türkiye’de farklı yerlerde Ulucak
ismi kullanılmakla birlikte, Osmanlı devrinde Ankara
Beypazarı’na bağlı eski adı Ulucak Fevkani ve Ulucak
Tahtani olan iki köy bulunmaktadır. Cumhuriyet
devrinde daha sonradan bunların adları Yukarıulucak
ve Aşağıulucak olmuştur. Şiirde bahsedilen Ulucak’ın
bunlardan birisi olması muhtemeldir (Son Teşkîlât-ı
Mülkiyyede Köylemizin Adları, 1928, s. 149). Ayrıca
Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî Camii’ne yakın Ulucak
Sokağı bulunmaktadır. Sözü edilen manzûmenin metni
aşağıdadır.
[feĆilātün/feĆilātün/feĆilātün/feĆilün]
1 Yine bir cāy-ı ŝafā dāfiĆ-i ġamdur Ulucaķ
Gelür erbāb-ı vefā mecmaĆ-ı demdür Ulucaķ
2 Gül ü gül-zār u çemen menbaĆı hem āb-ı ħayāt
Ŝalınur serv-i sehī bāġ-ı İrem’dür Ulucaķ
3 Seħerī başlasa bülbülleri āġāzelere
Dil-i zāra ferāħ-efzā-yı keremdür Ulucaķ
4 Olalı belde-i maĆmūra nažar-gāh velī
Niçe aķţāba dilā kūy-i ħaremdür Ulucaķ
5 Niçe vaŝf ide dil ol Ćarŝa-geh-i bī-bedeli
Pes ü bālāsı güzel mesken-i cemdür Ulucaķ
6 Reh-i Ćışķ içre bu gün Rāzi-i āşufte-miśāl
Dökilür ŝubħ u mesā dīdesi nemdür Ulucaķ
(Râzî, yazma, vr. 85b-86a; Erdoğan ve
Şahin, 2015, s. 238)

Sonuç
Divanların öncelikle birer edebî eser olmakla birlikte, aynı
zamanda yazıldıkları devrin arka planını bize yansıtan,
sosyal tarihin vazgeçilmez kaynakları olduğu şüphesizdir.
Bu bağlamda, çalışmada değerlendirilen Râzî Divanı da
XVIII. asır Ankara’sıyla ilgili çok önemli malzemeler
içermektedir. Divan’da Ankara’yla ilgili 42 manzûme
bulunmaktadır. Bunların çoğu Ankara’da o devirde yaşanan
önemli olaylara ilişkin düşürülmüş tarihlerdir. Daha evvel
hiçbir kaynakta yer almayan bu bilgilerin Ankara şehir ve
kültür tarihi açısından çok önemli oldukları muhakkaktır.
Bu sebeple Râzî Divanı için Ankara’nın gizli kalmış tarihi
Ankara Araştırmaları Dergisi 2016, 4(2), 104-130

de denilebilir. Bu bağlamda; Hacı Bayram Tekkesi şeyhi
Muhammed Baba’nın 1714 yılında Hacı Bayram-ı Velî
Camii’ni, 1715’te Hacı Bayram Camii yakınlarındaki
çeşmeyi tamir ettirmesi, aynı yılda yine Hacı Bayram
civarında bir su havuzu yaptırması ve burada bakımsız
durumda bulunan mezarlığın bakımını sağlayıp etrafına
duvar ördürmesi, 1721/22’de Kâşî Camii’ni yaptırması
ve nihayet adıgeçen şeyhin 1730’da vefat etmesi Râzî
Divanı’ndan öğrendiğimiz bilgiler arasındadır. Ayrıca
1733’te Kasım Baba’nın Bayramiyye Dergâhı’na şeyh
olduğu da eserde geçen bir başka bilgidir.
Bunların dışında, kronolojik olarak sıralandığında;
1706-1707’de Hacı Ertidi isimli şahsın bugünkü
Sebze Hali’ne yakın bir yerde olan ve Hurrem Sultan
tarafından yaptırılan, fakat daha sonra yanmış olan Haseki
Camii’ni tamir ettirmesinden, 13 Eylül 1715’teki büyük
Koyunpazarı yangınından, Ankara’ya 1715’te Mustafa
Efendi’nin, 1716 yılında da Erîb Efendi’nin kadı/müftü
olarak atanmasından, 1724/25 yılında Ankara ileri
gelenlerinin devlet tarafından sürgüne gönderilmesinden,
1731/32’de Hoca İbadullah Camii’nin Hacı Yusuf Efendi
tarafından tamir ettirilmesinden, 1734/35’de Muhibzâde Mustafa Efendi’nin Ankara müftüsü olmasından,
1735/36 yılında Müftü Hâfız Efendi zamanında
Ankara’da yeni bir mahkeme binasının inşa edilmesinden,
1735/36’da Ahî Yakup Mescidi’nin birkaç can tarafından
tamir ettirilmesinden, 1735/36’da A’yân Reisi Hacı
Muhammed/Mehmed Emin Efendi’nin Ankara’daki Yeni
Han’ı yaptırmasından, 1738/39’daki İplikçiler Çarşısı
yangınından, 1739/40 yılında A’yân Reisi Hacı Emin
Efendi’nin İplikçiler Camii’ni tamir ettirmesinden, 1740
yılındaki çok uzun süreli ve şiddetli kış ve arkasından
yaşanan su baskınlarından sadece Râzî Divanı sayesinde
haberdar olunmaktadır. Ayrıca; 1706/7’de Üryanî
Ahmed Dede’nin Ankara Mevlevîhânesi’ne şeyh olduğu,
1711/12’de aynı şeyh zamanında mevlevîhânenin tamir
geçirdiği, 1734/35’te ise Şeyh Muhammed Efendi’nin
hem Ankara Mevlevîhânesi’ne postnişin olduğu hem de
aynı yıl evlendiği Râzî Divanı’ndaki manzumelerden
anlaşılmaktadır. Râzî Divanı’ndaki “Sitâyiş-i Ankara” şiiri
doğrudan Ankara’nın övüldüğü manzumedir. Râzî’nin,
1699/1700 yılında yazdığı bu şiir, eldeki bilgilere göre
Osmanlı devrinde yazılmış ilk ve tek Ankara methiyesidir.
Râzî’nin şiirlerinden yine 1700’lü yıllarda Salih Paşa ve
Şeh Gâzî-zâde Muhammed/Mehmed Paşa’adlı iki kişinin
valilik yaptığı bilgilerine de erişilmiştir.
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