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cAN ŞEN

Asaf H6let Çeleloi'nin Sanllan
"Neşemiz'' şiiri aslında kimindir?

Sırğlığında He, LameLif, om Mani Pad

'Asaf Halet Celebi'nin

me Hum ac]lı hacimleri küçtık üç şiir

Sahıs isimlerinin islevleri Üzerine Biı

tabı yayımlayan Asaf
(1907-1958)

ilk

ki

Hilet Çelebi'nin

rincle çalışırken (tezim hdlen devam

ulaşabilmiştir.

etmektedir) incelecligim kaynakiardan

Asaf Halet hakkındaki ilk

kitabı yazan

Mustafa Miyasoğlu, eserine Çelebi'nin

ilk siirleri

olarak "Sermi", "Hayret",
"Neşemiz'' ve "Kuyttı Bağ'' şiirleri ile
ibnüılemin Melrmur KemaI inarl'ın Son
Asır Tiırk Şairleri eserinde yer alan üç
gazelini alır. Gazeller hariç isnrini verc1igimiz bu dort siir hakkıncla şunları
söylemektedir Miyasoğlu, "Kitabın son
tarıfinc]a. ailesinin saklaclığı notl:rrclan
.lerleyerek, Asaf Hıilet Celebı'nın llk

şiirleri oltlı_ığtınlı sanclığımız ınetinlere
r'Le yer verriik. Birylece Asrit Halet'in

irini

lrirzırLaya

Inceleme" ac1lı yüksek lisans tezim üze_

şiirlerinc1en saclece çok

azı bugün okuyucuya

si

Şiirlerindeki

n

btltu

n

ip ı_ıcll,ı

rı iırtirya

birisi de ismail Kara, E. Nedret işll
ve Yusuf Çağlar'ın yaylna hazırladığı
Asaf Halet Çelebi'nin Defteri Meşalıir'i3
olc]u. Eski insanlar' "defter-i meşahiı''

olarak adlandırılan defterler tutarlarmlş Ve b,-ı c{efterlere tanıştıkları 5.lim
ve sanatkArlarcian birer hatrra olarak biı şeyler yazmalarınr isterlermiş.
Celebi'nin "Defter-i Meşahir''i de hem
t'levrin pek cok iistat sahsının hem
.le Çelebi'nin yakın çevresindeki bazı
tenıclıklırının iı-ı-ızirlarınl taşıyor. Bu
ytıztlen Çelebi'nin f'Defter i Meşahir''i
onı_ın kimLerle Lrernhal oldı-ığı_ınu gös-

kcınmrıs oldı_ı.''L

terınesi bakımınclan gayet müL_Iim bir

Celebi'niıı büıtı_ın şiirleriı-ıi .lerleyen
Sela[rattin ozpırlabıyıklırr, CeIebi'nin

cser.

ilk siirlerini

]v[ı-ıstafh MiyasoğIı_ı'nun

eserinden :rLtlığını belittir.] Doliıyısıv_

le Miyasoğlu'nı_ın eserinc]eki [ıı-ı siirler,
ozpalabıyıklar'ın c{erlemesinc'le .le yer

CeLebi'nin "Defter-i Meşahir"ini
iııcelerken 73. sırythclaki oğı-ız KAzım
Atok'ı_ın detiere vaz.iıklarr dikkarimi
çekti. Soyle yaznrış Atok,
Miımtax saır Asa1 Halet beyfend4e:

alır.

Ince ıeukinizin perestiskdrqım!
Miyasoğlrı, ]v[rıstıt'a, Asğ HaLer Cclcbi, Akcıg Yı-

yınları, Anktrra L993, s- 72.
Cetebi, Asaf Htilet, Bıııiın Şıirieri, Hazırlıyan, Se
Lllı.,rtin Ö:paLıhıyıklır, YKY, isıınbııl ]OO4, s
91.
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dosduğunu7un bana uerdi'gi cesaretl.e size

bu perisan saurları ue
3

seumek, takdir et'

Zumrın Kiıap, lsranbrıL 2t]t)6.
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mek Lütfunda buLunduğunui 'Neşemi1' adlı şiirimi takdim edilorum 10.1.929

Bu ithafiı-i

altıı_ıda da Celelıi'niı-ı saı-ıılan "Ne-

seıTıiz" Şiiri
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Canan dcdikleri hcr gün se|ıerde
Meciise neşeLer katar da gider!

\

Uğr4ğ1 )dptığı kızlLca )erde,

Bir tlıi pi1alt atar da

Biı

kı kam /aLırq

Vuslata erdikçe

h.e'ı-

ezeLi

|

bal'tti1ardan;
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lardan

Aşıklar 'ıolunda olan di1ardan
llaht gtineşLer banr da gıder!

",ts.61/_, _ru
-')---(ı; )'l;-rı

,,ı-!'}

a--u.,şJ,ı

,-:a'ırr1=

, ^)-r:r-

-:

.

l. J..'

ş1

)_,iE

"f/

İ---"
^ı| : '1rı ,-J ı ı'iu

Bir baska nefes uar iç ahlmı7da;
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cüzelLer gü7el"i beLlıi o kız da
CaLler e kur ul'u der gahımızda
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"Defter-i Meş6hir''deki oğuz K3zım Atok'un "Neşemiz'' şiiri

lçı (siir), Du1ma1ı

Düşünme1i DiLe Getirme

diger eserlercle "vasiıı_ıa'' seklindedır.

(deneme).4

Bu duruır-ıda şu yol'Llmı_ı yapabiliriz, Çelebi'ı_ıin "Defter-i MeşAl-ıir''inde yer alaıı bu

ternet üzerinden Türk

şiir, Çelebi'r_ıiı_ı ııüsvec1deleriı-ıe inrzasız o1a_
rak karışı-ııış ve L.,u müsveddeleri Çelel-ıi'niıı
ailesinden alaıı Mivasoğlu doğal olarak şiiri

ı:;fir,

rf

gececik ol;un latar da gider!

Mustafa Miyasoğlu'nun eserinde G. 206) ve
Selal-ıattin ozpalabıyıklar'ın hazırladığı baskt
sında (s. 94) bu siir tek bir keliıne farkıyla ier
almaktadır, lkinci kıtanı.ı_ı ikinci mısraıırın ilk
kelinresi "Defter-i Meşil-ıir'' de "vu slata'' iken,

s|jr-r'

Atok'un şiirlerini nrerak eden okurlar, inDil Kurumı_ı'nun "Süre_
li Yayıırlar Veri Tabanı"nı kı-lllaçarak Atok'lın
Türk Dtli dergisiırde )laYlınlanan siirlerine ulas a

L-'ı

il

i

rler, htt pı ://ıı'u,rı,. tdkcl

e r

trl

gi. gor'.

L}cu Lıı_ıcağı L-,elirsiz bir ok-vaı-ıus olaı-ı ede-

Çelel'ıi'ye ait sanarak eseriııe alı-ırıştır.

bi\'at araştlrı-ı-ıalarırıa l'ıu r,ırzımltr L'ıir katkıda

Peki kiıır.]ir, bı_i ıınutı_ıilııı_ış şi'ıiriıııız oğu;
KAzıı-ır Atcık] 24 Mart 191 ]'c]e Eruiııcaıı't]a
dcığı-ıı.ıs, Kıılcli -Askeri Lisesi vc Harp .AkaJeıı i si'lıi-:It tlk tı.]iı_ı ktal] s( |l1 ia s tl L-.:lr' l k görcviırJc Jıı'ılı_rııı'ırı_ıs. ilk siirleı'i l9]7'Je \,Iıllı
Mecmurı'da l'a\'ıııılanullStır. l9E0'de i,etat
eden Atcık'un esel'lerı s,-ınlaı dır, Atatiirk
Sendcniı (siir)' DısLı Dti:en (siir), 24'iin

l',u

lurıabildin-ı

s

e ke

ı-ıc] i

n-ıi

I'ıa hti1,

ar

clost şair Asaf Haiet Celel-,i r.'e

s

ar'

atl ı'ır.
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Atok'ı_ı ral_ııııetle all l\i()rltl1l.
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4 Behccı NecıtigiL. EılchılıtınıılJrı Is,nricı _\o.lıiğil \'ırllk
\hl'l1191,;, Istaırbul l978. s j]'53l Celelıı'ıliır "Deıter-ı
MeŞiihır'i' s 7J

