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ÖZET
Divan edebiyatının başlangıcından sonuna kadarki süreçte birçok büyük şair
yetişmiş, birçok muhalled eser ortaya konulmuştur. 18. yüzyılda Nedîm ve Şeyh
Galip'ten sonra çığır açan, kendisine nazîreler yazılan pek şair çıkmamış ve 19. yüzyıl
ile birlikte yeni arayışlara girilmiştir. Bu arayışlar döneminde kimi şairler kadîm tarza
karşı tavır alırken kimisi de eskiyi savunarak ıslah çabasında bulunmuştur. İşte bu
şairlerden biri olan Andelîb, batıyı takip edip bazı yenilikleri savunduysa da daha
ziyade eskiden yana olmuştur. Mutavassitîn arasında ismi anılan Andelîb, bu grubun
içindeki velûd şairlerden olup genç yaşta vefat etmiş olmasına karşın geride birçok
eser bırakmıştır.
1874 yılında, İstanbul'da doğan Mehmed Esad Bey bir dönem Faik mahlasını
kullanmışsa da daha ziyade Andelîb mahlasıyla tanınmaktadır. Mekteb, Hazine-i
Fünûn, İrtika gibi dergilerde başmuharrirlik yapmış ve Muallim Naci çizgisinde bir
edebi anlayış ortaya koymuştur. 1902 yılında, Malatya'da vefat etmiştir. Sabâh-ı
Hayâtım, Gül Demetleri, Bir Demet Çiçek eserlerinden bazılarıdır.
Bu çalışmada dönem hakkında bilgi verilmiş, Andelîb'in hayatı, eserleri ele alınmış ve
Gülbün isimli eseri incelenmiş, günümüz harflerine aktarılmıştır.
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ANDELIB FAIK ESAD, ONE OF THE TRANSITION PERIOD'S POET
AND HIS WORK ENTITLED GULBUN
ABSTRACT
From the beginning to the end of the Divan literature, many great poets have been
raised, many permanent works have been put forward. In the 18th century, there were
not many poets who had pioneered after Nedim and Şeyh Galip and a new search for
the 19th century. During this period, some poets have taken a stand against the old
style, while others have tried to improve by defending the old. Andelib, one of these
poets, followed the west and defended some of the innovations, but was rather old.
Andelib, who was mentioned among the Mutavassitin, was one of the productive poets
in this group and although he died at a young age, he left many works behind.
Mehmed was born in Istanbul in 1874. Although he used Faik pseudonym for a while,
he was known as Andelid. He served as editor in various journals such as Mekteb,
Hazine-i Funun, İrtika and produced a literary understanding on the Muallim Naci
line. He died in Malatya in 1902. Sabah-ı Hayatım, Gül Demetleri, Bir Demet Çiçek are
some of his works.
In this study, information was given about the period, Andelib's life, works were
examined and his work called Gulbun was examined and transferred to contemporary
letters.
Key Words: Andelib, Gulbun, Mutavassitin, Intermediate Period, Classical Poem.

GİRİŞ
Klasik Türk edebiyatı olarak da adlandırdığımız divan edebiyatı, söz sahasında
yüzlerce yıl hüküm sürdükten sonra 18. yüzyılın başında Nedîm (ö. 1730),
sonunda ise Şeyh Galip'le (ö.1799) son parlak demlerini yaşamış, 19. yüzyılla
beraber etkisini yitirmiş ve yeni arayışlara kapı aralamıştır. Bu arayış
Tanzimat'a kadar bir anlamda mücessem hale geçememiştir. "Divanlardaki
nev-zemîn, nev-âyîn başlıklı şiirler, şâirlerdeki bu değişim arayışını göstermesi
bakımından önemlidir. Buna karşılık, eskinin hayat tarzı ve edebiyat
anlayışının küçük istisnalar dışında bütün heybetiyle devam etmesi, şâirleri
kudema tarzından kurtaramamış, onlardaki yenilikler de yeni bir mazmun,
alışılmadık bir kafiye ve rediften öteye geçememiştir." (Şentürk ve Kartal; 2014:
491)
19. yüzyıl ise her anlamda yenilikler ve değişimler çağı olmuştur. Yeniçeri
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Ocağı kaldırılmış, Tanzimat Fermanı ilan edilmiş ve Meşrutiyet gibi esaslı
değişikliklere gidilmiştir. Siyasi ve sosyal hayattaki bu değişiklikler edebiyata
da yansımıştır. 1832'de Tercüme Odası açılmış, bu dönemde tercüme
faaliyetleri hız kazanmış, yapılan tercümeler edebiyat anlayışına da etki
etmiştir. "Dönem içerisinde Batı edebiyatlarından hikaye, roman, şiir ve
edebiyat bilgileri ihtiva eden yazılar aktarılır. Batı dillerinden yapılan tercümeler
yeni temaların edebiyatımıza girmesinde etkili olmasının yanında, yeni bir
üslûbun oluşmasını da hazırlayan başlıca amillerdendir. Çünkü tercümelerde
temalara gösterilen önemin yanında üslup da titizlikle işlenmeye başlanır."
(Gariper, 2004: 110) Bu süreçte eski şekil ve türlerle şiirler kaleme alınırken
bir yandan batı edebiyatının da etkisiyle serbest şekiller de denenmeye
başlanır.
1. ENCÜMEN-İ ŞUARÂ VE SERVET-İ FÜNÛN TOPLULUĞU
Encümen-i Şuarâ bu yüzyılın ikinci yarısında özel bir konuma sahiptir.
Encümen-i şuarâ terkibi normalde kökeni çok eskilere dayanan ve genellikle
devlet büyüklerinin konak, köşk veya saraylarında kimi zaman da şairlerin
kendi aralarında ve yine kendi mütevazı mekanlarında icra edilen şiir
meclislerine verilen isimdir. Bu genel isimlendirme bahsettiğimiz dönemde bir
grup şair için özel bir adlandırma olmuştur. Özgül de "1861 yılı baharında,
muhtemelen Mayıs, Haziran gibi, Hersekli Ârif Hikmet Bey'in Lâleli
Çukurçeşme'deki evinde buluşmaya başlayan ve her salı muntazaman devamla
bir seneye yakın müddet bu edebiyat toplantılarını sürdüren şairlerin 'encümeni şuarâ'sını bu defa bir has isim sayacağım." (2006: 36) diyerek bu durumu
ortaya koymuştur.
Encümen-i Şuara müdavimi isimlerden bazılarını; Leskofçalı Mustafa Galib
Bey (ö.1867), Hersekli Ârif Hikmet Bey (ö.1903), Mehmed Lebîb Efendi
(ö.1867), Mustafa İzzet Efendi (ö.1877), Osman Şems Efendi (ö.1893), Musa
Kazım Bey (ö.1890), Salih Naili Efendi (ö.1877), Salih Faik Bey (ö.1900),
Mustafa Refik Bey (ö.1900) olarak sayabiliriz ki daha da artırılabilir. Bu
isimler bir dost meclisi olarak toplanmış, ortak bir edebî zevk üzere birleşmek
çabasında olmuşlardır. Bir taraftan yenilikleri görüp yenileşme düşüncesini
taşırken bir taraftan da bunu eskiyi incitmeden yapmak derdindedirler. Klasik
şiire ait olmadıkları gibi modern şiiri de tam anlamıyla benimsememişlerdir.
Şüphesiz bu geçiş döneminde; Şinasi (ö.1871), Ziya Paşa (ö.1880), Namık
Kemal (ö.1888), Recaî-zade Mahmud Ekrem (ö.1914), Abdülhak Hamid
(ö.1937), Muallim Naci (ö.1893) gibi büyük isimleri, şiire getirdikleri yenilikleri
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zikretmeden geçmemek gerekir. Özellikle I. Meşrutiyet dönemi bu isimlerin bir
kısmını da kuşatacak şekilde oldukça sıkıntılı ve tartışmalı geçmiştir.
"Edebiyat ve kültür hayatımıza önemli dikkat ve uyanışlar, açılımlar getiren
Belâgat-ı Osmaniyye münakaşaları (1882), Talîm-i Edebiyat tartışmaları (1882,
1886), Hayaliyyun-Hakikiyyun tartışmaları (1886), Demdeme'nin neşri (1886),
Makber'in tenkitleri (1886) hep bu dönemde olur. Esasen 1880'li, özellikle 18821886'lı yıllar arasında matbuat hayatı son derece canlı ve zengindir." (Yetiş,
2006: 406)
Servet-i Fünûn Topluluğu ise eskiye ait olanlara karşı yıkıcı bir tutum içinde
olmuştur. "Servet-i Fünûn Topluluğu, Avrupaî Türk edebiyatı içinde ikinci
olmakla birlikte edebiyat tarihimiz açısından radikal denebilecek seviyede ileri
bir adım atmıştır. Çeşitli saiklerin ve bilhassa Recaizâde Ekrem'in
yönlendirmesiyle 1896'da bir araya gelen ve Servet-i Fünûn mecmuasını bir nevi
edebî aile muhiti haline getiren gençler, Hâmid'in şekil ve içerik bakımından
kurucusu olduğu Avrupa tarzı şiirin, Avrupaî edebiyat ve estetiğin Türkiye'de de
gerçekleştirilmesi amacında birleşmişler, bu uğurda Fransız edebiyatını bir
model olarak benimsemişler; sanat ve edebiyat, teknik ve üslûp, hayat ve tabiat
anlayışı bakımından Parnasse ve Sembolizm akımından akisler ve etkiler
taşıyan Realistlerle Natüralistlerin izinde gitmişler; bununla birlikte, 'yerli ve
sosyal bir romantizm'le beslenen bedbin hassasiyetlerini bu etkiye
ekleyebilmişlerdir." (Akay, 2006: 441)
2. MUTAVASSİTÎN
Servet-i Fünûn Topluluğu ile aynı dönemde edebî sahada eserler ortaya koyan
ama aynı edebî düşünce ve kaygıları taşımayan, her ne kadar batıdan istifade
eden tarafları olsa da özellikle yönünü tamamen batıya çevirme noktasında
onlardan ayrışan başka isimler ve gruplar da bulunmaktaydı. Bu gruplardan
biri olan Mutavassitîn, 1880-1900 tarihleri arasında Mekteb, Hazîne-i Fünûn,
Malumat Mecmuası, Servet Gazetesi, Musavver Fenn ü Edeb, Hanımlara
Mahsus Gazete, Tercüman-ı Hakikat gibi gazete ve mecmualarda faaliyet
göstermiş, eskiciler ve batıcılar arasında kalmış olanlarına verilen isimdir. Bu
ismi kendileri seçmemiştir ve hatta bu isimden yakınmaktadırlar. Malumat
Mecmuasındaki bir metinden yola çıkarak Uç şu yorumlarda bulunmuştur:
"Mutavassitîn; millî bir edebiyat meydana getirmek için taklitten kurtulmamız
gerektiğini öne sürer. Batıcılarla, Arap ve Fars edebiyatına bağımlı olanlar
arasında bir yerde durmaktadır. Ama ara nesil zamana dayalı bir
isimlendirmedir. Araf, cennet ile cehennem arasında kabul edilen bir yerdir.
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Mutavassitîn kendilerine o anlama gelen bir isimlendirme yapıldığını söyler;
'arifnişinan gibi bir paye-i tavassut' sözü bu manayı karşılar. Ayrıca
isimlendirmenin başkaları tarafından yapıldığını, grubun kendilerine böyle bir
ismi vermediğini gösterir. İsimlendirme de duruş da mantıklıdır. Mutavassitîn
millî bir edebiyat fikrini Ömer Seyfettin ve arkadaşlarından önce savunur. Sade
yazmak için müsabakalar yayınlarlar. Onlar Hacı İbrahim Efendi ve arkadaşları
gibi A. Hamit ve Recaizade'nin kullandıkları dili Arap ve Fars kaidelerine göre
tenkit etmezler. Türkçenin müstakil olduğunu savunurlar, ama aşırı tasfiye
hareketlerine karşıdırlar. Necib Asım, Mithat Efendi, Mehmet Emin (Yurdakul)
da Malûmat ve etrafındaki gazete ve dergilerde eserlerini yayınlarlar." (2006:
408)
Mutavassitîn'i oluşturan şairlerin bazıları birbirini tanıyıp görüşseler de bir
kısmı arasında tanışıklık yoktur. Yani Encümen-i Şuarâ gibi ortak mekanlar,
meclisler hepsi için söz konusu değildir. Ancak Servet-i Fünûn Topluluğunu
oluşturanların nasıl ortak edebî yönleri, anlayışları varsa onların da kendi
aralarında böyle bir bağ vardır.
Mutavassitîn'in Şark dünyası ve klasik edebiyatla ilgiyi kesmediği aşikardır.
Batı edebiyatına olan bakış açısı ise karşıtlık değil, ondan istifadeyi millî
kimliği bozmadan gerçekleştirmek şeklindedir. "Mutavassitîn Batılılaşmaya
karşı değildir. Batılılaşmayı anlayış tarzları farklıdır. Yukarıdaki yazarların ve
şairlerin birçoğu Batı'dan tercümeler yaparlar. Batı'ya muhalefet gibi bir
tutumları yoktur. Grubun en eski kafalı adamı Şeyh Vasfi dahi Batılı ediplerden
istifadeye taraftardır." (Uç, 2006: 409) Kaldı ki grup Servet-i Fünûncuların
yanında yer almasa da karşısında da değildir. Bireysel ilişkileri sürdürdükleri
gibi kimi zaman onların şiirlerini kendi mecmualarında da yayınlarlardı.
Uç, Mutavassitîn grubu ediplerini üç sınıfa ayırmıştır; ortanın batısındakiler,
ortanın doğusundakiler ve ortadakiler. "Ortanın batısındakiler; Nabizade
Nazım, Nurettin Ferruh, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim ve Fatma Aliye'dir.
Ortadakiler; Halil Edip, Ali Sedat, Halit Eyüb, Mehmet Celâl, Muallim Naci ve
Müstecabizâde İsmet'tir. Ortanın doğusundakiler ise; Faik Esat, Faik Reşat,
Emine Semiye, Mustafa Refik, Mehmet Ziver, Ali Muzaffer, Abdülhalim Memduh,
Saffet Nezihi, Mehmet Asaf ve biraz daha uzakta Şeyh Vasfi ve Muallim
Fevzi'dir." (2006: 409)
3. ANDELÎB FAİK ESAD
Ortanın doğusunda yani batıya daha mesafeli ve kadim şiirle daha
münasebetli olarak görülen isimlerden biri de Mehmed Esad Bey'dir. Bir
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dönem Faik mahlasını kullanmış ise de daha ziyade Andelîb mahlası ile
tanınmaktadır. 1290 (1874) yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası, Edirne
Kadısı Paşmakçı-zâde Zühdî Molla Efendi'dir. İlimle iştigal eden bir aileden
gelmektedir. İnal, onun nesebi hakkında şu isimleri sayar; Anadolu
kazaskerlerinden İbrahim Molla - Şam Kadısı Abdullah Molla - Rumeli
kazaskerlerinden Mehmed Molla - Şeyhülislam Abdullah Efendi - Şeyhülislam
Ali Efendi - Üsküdar Kadısı Mehmed Molla - Meşayih-i Bayramiye'den
Bursa'da medfun Paşmakçı-zâde Hüseyin Abdi Çelebi. Yine bu zatlardan
ekserinin Edirne kapısı haricinde Paşmakçızâdelere mahsus kabristanında
medfun olduğunu da belirtir. (İnal, 1988: 108)
Özel bir eğitim almış, Arap ve Fars edebiyatını öğrenmiştir. Çeşitli dergilerde
şiir ve edebî makaleler yazmanın yanında Mekteb, Hazine-i Fünûn, İrtika gibi
dergilerde de başmuharrirlik yapmıştır. Muallim Naci ve Recaizade M. Ekrem
arasındaki tartışmalarda Naci'nin düşüncelerini savunmuştur.
İnal'ın, Andelîb'in kardeşinden talebi üzerine verdiği bilgiler hayatı ve mizacı
hakkında önemli bilgiler içermektedir. Andelîb'in gayet kalender-meşrep ve
hürriyet-perver olduğunu, eline geçen paraları derhal arkadaşları ile birlikte
harcadığını, işrete oldukça düşkün olduğunu kardeşi bildirmektedir. Ayrıca
sözünü hiç sakınmadığından dolayı hafiyelerin daima arkasında dolaştığı da
bilinmektedir. Genç yaşta evlendi ise de serbest ve kayıtsız bir hayata alışmış
olmasından dolayı zevcesi ile anlaşamayarak kısa sürede ayrılmış ve çocuğu
da olmamıştır. (İnal, 1988: 109)
Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere serbestliğe, hürriyet-perverliğe alışkın olan
ve sözünü de sakınmayan Andelîb, peşindeki hafiyelerin de etkisi ile olsa gerek
İstanbul için tehlikeli görülerek Malatya'ya tahrirat müdürü olarak tayin
edilmiş ve yine burada 1320 (1902) yılında genç bir yaşta vefat etmiştir.
Genç yaşta ölmesinin nedenleri arasında içki müptelalığı da olsa gerek ki İnal,
onunla ilgili teessüfünü şu şekilde dile getirmiştir: "Memleketin zâdegânından
ve erbâb-ı dânişinden ma'dud olan bu zavallı şairin de nice emsali gibi işretle
hayatını imha etmesine teessüf olunur." (İnal, 1988: 109)
Andelîb'in edebî hayatında dergilerin önemli bir rolü vardır. Bunlardan
Hazine-i Fünûn, dönemi içinde oldukça rağbet görmüştür. "Bütün yayın
hayatında 300 küsur şairin 1600'den fazla şiirine yer vermiş olan Hazine-i
Fünûn için bir şiir dergisi demek mümkündür. Şiirlerden bir kısmı geçmiş
dönemlerin divan şairlerine aittir veya daha önce yayımlanmış şiirlerdir. Büyük
bir kısmı da dergi sayfalarında kaybolacak amatör şairlere aittir. Bununla
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beraber döneminde isim yapmış veya ileride şöhret sahibi olacak otuz kadar
şairden de bahsedilebilir. Bu kadar şairin bir araya toplanmış olması, Hazine-i
Fünûn'un önemli bir edebiyat çevresi teşkil ettiğini göstermektedir. Bunların
çoğu tamamen divan tarzını devam ettiren veya şekil bakımından devam ettirip
muhteva olarak az çok yenilik gösteren şairlerdir. Bunlar arasında Hersekli Arif
Hikmet, Osman Şems, Koniçeli Musa Kazım (Paşa), Memduh Faik, Manastırlı
Salih Faik, Üsküdarlı İbrahim Hakkı, Yenişehirli Avni gibi Encümen-i Şuarâ
mensupları ve taraftarları; Recaizade Ekrem'le tartışmaları dolayısıyla eski
şiirin taraftarı görünen Muallim Naci ve onun etrafındaki Şeyh Vasfi. Ali Ruhi,
Müstecabizade İsmet, Faik Esad (Andelib), Adanalı Hayret ve Mehmed Celal
vardır." (Okay, 1998: 136)
Hazine-i Fünûn dergisi döneminin tipik özelliklerini de taşımaktadır. Yeni şekil
ve konu arayışlarının, tercümelerin bulunması yanında Andelîb'in de etkisiyle
eski tarz muhafaza edilmeye çalışılmıştır. "Şiirlerin çoğu eski tarzı devam
ettirmekle beraber dönemi dikkate alındığında Hazine-i Fünûn'un divan
tarzında da yeni muhtevaları benimsediği, ayrıca tercüme şiirlere, yeni nazım
şekillerine, hatta az sayıda da olsa hece ile yazılmış halk tarzı şiirlere yer
verdiği dikkati çeker. Bunlardan başka edebiyatın bazı meselelerini ele alan
makale ve incelemeler de derginin önemli bölümlerini oluşturur. Hazine-i
Fünûn'un edebiyat sayfalarındaki bu zenginliğini, daha o yıllarda geniş ufku ve
bilgisiyle ün yapmış olan Faik Reşad'ın ve Veled Çelebi'nin yazıları ile Andelîb
takma adıyla yazan Faik Esad'ın derginin yayın politikasında hissedilen
ağırlığının meydana getirdiği anlaşılmaktadır." (Okay, 1998: 136)
Mekteb dergisi de yine Andelîb'in de etkili olduğu dönemde, onun Fars
edebiyatıyla ilgili makalelerini yayınladığı ve divan edebiyatı şairlerinin
şiirlerine de yer verdikleri bir dergidir. "Edebiyat sütunlarında Andelîb (Faik
Esad), Samih (Rifat Bey), Muallim Feyzi, Hüseyin Daniş (Pedram), Adanalı Ziya,
Müstecabîzade İsmet Bey, Halil Edib, İsmail Safa, Besim, Münir, Süruş,
Nûreddin Avni, Mehmed Şevki gibi şairlerin şiirleri; Faik Esad'ın Fars
edebiyatıyla ilgili makaleleri; İsmail Hakkı'nın Batı edebiyatçılarından yaptığı
tercümeler; Halid Ziya (Uşaklıgil) ve Ahmed Rasim'in edebi, Rıza Tevfik'in felsefi
yazılarıyla okul dergisi olmaktan çıkıp edebi bir hüviyet kazanır. Ancak dergi,
bu devrede daha çok eski edebiyat taraftarlarının bir araya geldiği bir yayın
organı görünümü kazanmış, bazı divan edebiyatı şairlerinin eserlerine de yer
vermiştir." (Uçman, 2004: 1-2)
Eski edebî tarzı savunan şairlerin yenilikçi şairlere karşı tutumuyla ilgili
Andelîb'in de içinde olduğu isimlere karşı Yüce, şöyle bir yorum getirmiştir:
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"Devrin belirleyici özelliklerinden biri de II. Abdülhamid yönetiminin eski edebî
anlayışı himaye edişidir. Bu durum yenilikten yana olanları zorlar. Edebî
anlayışta eski ile yeni arasında belirgin bir cepheleşme oluşur. Taraflar,
saflarını muhkem hâle getirmek ve rakiplerini mağlup etmek için yoğun çaba
sarfederler. Muallim Naci'nin öncülüğünde eskiler önemli mevziler elde eder.
Andelib, İsmet, Ali Kemal, Ahmet Rasim, hatta Ahmet Mithat, Cenab'a ve diğer
Servet-i Fünun topluluğuna karşı birleşirler. Fakat bu cephe, Servet-i Fünun
topluluğu karşısında mağlup olur. Dirençleri kısa zamanda kırılır. Yenilerin,
eskilerden daha yetenekli ve bilgili oldukları ortaya çıkar." (2016: 242)
4. ANDELÎB FAİK ESAD'IN ESERLERİ
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Andelîb Faik Esad'ın eserleri şu şekildedir:
1- Sabâh-ı Hayâtım, ilk eserlerinden biridir ve bu eserinde Arapça ve
Farsçadan yaptığı küçük küçük şiir veya hikmetli sözlerin çevirileri
bulunmaktadır. Bu ilk eserinde ismini Paşmakçı-zâde Hafîdi Mehmed Esad
şeklinde kullanmıştır. İstanbul'da, Karabet Matbaası tarafından 1307 (1890)
yılında basılmıştır, 64 sayfadır.
Kitabın girişinde Karîne başlığı altında eserini ortaya koyuş gerekçesini şöyle
dile getirmiştir: "Degersiz ve çirkin olduúları içün kendilerine bir naôar-ı nefretle baúmaúda
olduàum âåâr-ı óaúîrânemi, benim gibi herkesin de sevmeyeceài bedîhî ve binâenèaleyh, bunlar
-àazetelerden úaldırılup bir mecmûèaya derc olunmazsa- èadem-âbâd-ı nisyânda maóvolup
gideceài ùabîèî olduàundan ve hiçbir ãâóib-i vicdân evlâdını -velev ki pek çirkin olsun- terk
edemeyeceginden ben de zâde-i úarîóam ve maóãûl-ı òâmem olan meõkûr eåerlerimi bir
mecmûèa heyéetine koyarak, äabâó-ı Óayâtım nâmıyla ùabè u neşre cesâret ediyorum."
2- Gül Demetleri eseri İstanbul'da, 1308 (1891) yılında ve Ahter Matbaasında
basılmıştır, 128 sayfadır. Eserde, Arap ve Fars edebiyatından yaptığı
tercümeler yer alır. Fâik Esad adıyla basılmıştır. Doğu kaynaklarından yaptığı
tercümelerin yanında batıdan bazı isimlerin tanıtımını da yapar, Shakespeare
ve Hamlet bu isimlerdendir.
Kitabın ilk sayfasında şu açıklama vardır: "Fâéiú Esèad Beg'in birçoú âåâr-ı manôûme
ve menåûresiyle èArab'ıñ èAcem'iñ en muèteber eåerlerinden tercüme ettiài eşèâr, óikemiyyât,
óikâyat-ı şâèirâne, fıúarât-ı edebiyye, leùâif, maúalât-ı fenniye vü târîòayı ve eåerlerini tercüme
ettiài zevâtdan ekåerîsinin muòtaãarca tercüme-i óâllerini ve òuãûãiyle èArablar ve èArabların
Baèøı Meéâåiri èünvânlı bir maúâleyi óâvîdir."
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Eserin başlangıcında "Fâéiú Esèad Beg'iñ Âåâr-ı Sâéiresi" başlığı altında, onun diğer
altı eseri hakkında bilgi verilmiştir. İlk eseri olarak bahsettiğimiz Sabâh-ı
Hayâtım hakkında şunlar yazılıdır: "Üç yüz yedi sene-i hicriyesinde ùabè olunmuşdur.
Her kitâbcıda bulunur. Üç àuruşdur."
Burada bahsi geçen diğer beş eser "neşrine başlanacaktır" şeklinde
tanıtılmıştır. Ancak bu eserlere ulaşamadığımız gibi eserlerin basılıp
basılmadığı ile ilgili herhangi bir bilgiye de ulaşabilmiş değiliz. Mezkûr eserler
şunlardır:
Hazîne-i Ma'ârif; birkaç cilt olarak tasarladığı bir ansiklopedidir ancak ilk
cildini dahi tamamlayamamıştır. Bu eserle ilgili tanıtım yazısı şu şekildedir:
"áâyet mufaããal ve mükemmel èOåmânlı dâʾiretü'l-maèârifi (yaèni ansiklopedis) olup lüàât-ı
èOåmâniye'yi de óâvîdir. Fuøalâ-yı èaãrdan birçoú õevât-ı èâliyeniñ maôhar-ı taúdîr ü taósîni
olmuşdur. Taórîrine 8 teşrîn-i åânî sene 305 ve àurre-i rebîèü'l-âòir sene 307 târîòinde başlamış
ise de àavâéil-i gûnâgûn-ı derh-i bûúalemûn sebebiyle o vaúitden beri ancaú birkaç ay hem de
biñ dürlü meşâàil arasında yazabildiginden daha henüz birinci cildini bile yarı idememişdir.
Maèamâfîh inşâéallâh úarîben malzeme malzeme (forma forma) neşrine başlanacaú ve
muãavver olacaúdır. Meéòazları biñ cildi mütecâvizdir."
Miftâóü'l-Miãbâó; "Dâéiretü'l-Maèârif ãâóibi meşhûr muèallim Buùr el-Bustânî2 óaøretleriniñ
ãarf ü naóv-i èArabî'ye dâéir àâyet müfîd ü muèteber bir eåeri olup medâris-i Mıãrıyye'de tedrîs
olunmaúdadır. Bunuñ da yaúında malzeme malzeme neşrine başlanacaúdır."
áunyetü'ù-Ùâlib ve Münyetü'r-Râàıb; "El-Cevâéib cerîdesi ãâóibi imâmü'-l-lüàa ve'l-èArabiyye
èallâme-i meróûm Aómed Fâris Efendi óaøretleri ùarafından teélîf buyurılup Mıãr, Beyrût,
Sûriye, Mûãul, İstânbûl efâøıl-ı èulemâ vü üdebâsınıñ maôhar-ı taúdîr ü taúrîôi olmuş olan eåer-i
meşhûruñ ãarf úısmınıñ tercümesidir. Miftâóü'l-Miãbâó'ı taèúîben neşrine başlanacakdır. Naóv
úısmı muúaddimen Şükri Beg Efendi ùarafından tercüme buyurulmuşdur."
Óıfô-ı Vedâd; "Sâde ve laùîf bir roman olup Beyrût èulemâsından muèallim Şelfûn óaøretleriniñ
teélîf-kerdeleridir. Úarîben malzeme malzeme neşrine başlanacaúdır."
Vay! Demek ki Frenk Olmamışım; "Beyrût ecille-i üdebâsından Òalîl Efendi El-óûrî
óaøretleriniñ àâyet güzel bir romanı olup Óıfø-ı Vedâd'ıñ òitâm-ı ùabèından ãoñra neşrine

2

Buùrus bin Bûlus el-Bustânî
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başlanacaú ve müşârün ileyhiñ bir úıùèa resmini óâvî bulunacaúdır. Mütercim meõkûr romana
bir de õeyl yazmaú taãavvurundadır.
3- Arapçadan tercüme ettiği Arapların Hikâyât-ı Şâirânesi isimli eserinde ise
bir aşk hikayesi anlatılmaktadır. İstanbul'da Mahmud Bey Matbaasında, 1312
(1895) yılında basılmıştır. 32 sayfadır.
4- Mahşerü'n-Nefâis isimli eseri bazı şair ve yazarlarımızdan yaptığı
seçmelerden oluşmuştur. Andelîb, mahlasıyla yayınladığı bu eser 1315'te
(1898), İstanbul'da, Asr Matbaasında basılmıştır. Kapağında eserin içeriğiyle
ilgili şu açıklama vardır: "Eslâf ve muèâãırîn-i üdebânıñ âåâr-ı manôûme ve menåûre-i
müntaòabalarını óâvîdir." Recâîzâde Mahmûd Ekrem'in Yâd Et şiiriyle başlayan
eser; Ahmed Râsim, Abdurrahman Fehmi Efendi, Yusuf Ziya Bey, Nuri Şeyda
Bey, Hersekli Arif Hikmet, Tevfik Fikret, Münîre Hanım gibi isimlerin şiir ve
nesirlerinden örnekler verir ve en son Abdülhak Hamid'in Kürsî-i İstiğrak
şiiriyle son bulur. 108 sayfadır.
5- Bir Demet Çiçek; İstanbul'da, Âlem Matbaasında Ahmed İhsân ve Şürekâsı
tarafından 1314 (1897) yılında basılmıştır, 17 sayfadır. Andelîb Fâik Esad
adını kullanmıştır. Eserde Zemzeme-i Tevhîd, Terâne-i Mahabbet, İ'tilâ-yı Rûh
gibi şiirleri bulunmaktadır.
Eserin kapağında İbnü'l-Mu'tezz'den Arapça bir beyit bulunmaktadır. Beyit ve
tercümesi şu şekildedir:
"Merret bi-nâ sióran ùayrun fe-úultü lehâ
Ùûbâki yâ-leytenî iyyâki ùûbâki"
"Seher vakti bir kuş geldi bize, ona dedim ki; ne mutlu sana, keşke ben de
senin gibi olsaydım, sana ne mutlu..."
6- Bahar Çiçekleri, yine Andelîb Fâik Esad ismini kullandığı bu eseri A.
Asadoryan Matbaasında, 1310 (1893) yılında basılmıştır. 48 sayfalık küçük bir
şiir kitabıdır. Gözlerin, Andelîb'in Bülbül'e Hitabı, Dağlar, Gönlümden Şikâyet
bu eserindeki şiirlerden bazılarının başlıklarıdır.
7- Nagamât, Andelîb Fâik Esad ismiyle İstanbul'da, Ahter Matbaasında 1314
(1897) yılında neşredilen küçük bir şiir kitabıdır. 19 sayfadır.
8- Gülbün, çalışmamızın konusunu oluşturan eserdir, ileride ayrıntılı olarak
ele alınmıştır.
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Ayrıca bazı yakın dönemde yapılan çalışmalarda Andelîb'e nispet edilen bir
eser daha vardır; Redd-i Tahlîl. Redd-i Tahlîl, Mehmed Faik, Ali Sedad ve
Mahmud Esad tarafından müştereken kaleme alınan bir eserdir. Ahmed
Cevdet Paşa'nın Belâgat-ı Osmaniyye'si yazıldığı dönemde oldukça ses
getirmiş, onu savunan ve eleştiren eserler kaleme alınmıştır. Abdurrahman
Süreyyâ, Ta‘lîkāt-ı Belâgat-ı Osmâniyye isimli eseriyle onun içindeki hataları
ele alan bir eser kaleme almış, Mekteb-i Hukuk talebelerinden birinin yazdığı
Hall-i Ta‘lîkāt ve Hacı İbrâhim Efendi’nin Temyîz-i Ta‘lîkāt isimli eserleri ise
Süreyyâ'nın eleştirilerine cevap vermiş, onu yersiz göstermiştir. Abdurrahman
Süreyyâ ise bu iki cevabi eseri Tahlîl-i Hall’inde tenkit etmiştir. İşte Mehmed
Faik'in de içinde bulunduğu bu üç kişi ise Redd-i Tahlîl isimli çalışmalarıyla
Tahlîl-i Hall'e cevap vermiştir. Eser ilk önce Vakit gazetesinde neşredilmiş
daha sonra ise 1299 (1882) yılında Matbaa-i Osmaniye'de kitap olarak
basılmıştır. Bu tarihlerde Mehmed Esad hem daha 9-10 yaşlarındadır, hem de
daha Faik mahlası veya Andelîb mahlası ile herhangi bir çalışması
görünmemektedir. Ayrıca eserin kapağında bu üç isim "Mekteb-i Hukuk
Talebesinden" şeklinde tanıtılmıştır ki Mehmed Esad'ın Mekteb-i Hukuk'ta
okuduğuyla ilgili bir bilgi yoktur. Muhtemelen bir isim karışması sonucu
mezkur eser sehven Andelîb'in eserleri arasına alınmıştır.
Uç, Andelîb'in eserlerinden şu yorumu çıkarmıştır: "Eserlerinden edindiğimiz
izlenime göre, Faik Esat, kendi anlayışınca bir sentez yapmağa çalışır.
Kabiliyetli olduğu faaliyetlerinden anlaşılır. Doğu ve Batı eserlerine, kendi
muhafazakar telakkilerine göre bir yorum getirme gayreti içindedir; ama ömrü
vefa etmemiştir." (2006: 434)
5. GÜLBÜN
Gülbün, 1318 (1902) yılında, İstanbul'da, Asır Matbaasında basılmıştır. Eserin
kapağında, başlığın hemen altında Farsça şu beyit yazılmıştır:
"Şâdem zi-ùaèn-ı òalú ki muràân-ı bâà-ı aşú
Şâòî ki seng mî-resedeş âşiyân nehend"
Beytin Türkçe tercümesini şu şekilde yapabiliriz:
Aşk bağının kuşlarından (biri) olarak halkın kınamasından mutluyum (Çünkü
üzerine) yuva kurulan dal taşlanır.
Kitabın hemen kapağında, dilimizdeki "meyve veren ağaç taşlanır" deyimine
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benzeyen "üzerine yuva kurulan dal taşlanır" tabirini içeren bir beyit
kullanması şairin belki de bir yerlere göndermesidir.
Eserin kapağında sâhib ü nâşiri olarak Nureddin Remzi ismi kaydedilmiştir.
"äâóib ü nâşiriniñ mührini óâvî olmayan nüsòalar saòtedir" ve "Maèarif Neôâretiniñ ruòãatını
óaéizdir" ifadeleri de yine kapakta bulunmaktadır.
Gülbün, 16 sayfadır ve 11 şiirden oluşmaktadır. Şiirlerin hepsi aruzla
yazılmıştır. Kullanılan 7 ayrı kalıp ve sayıları şu şekildedir:
Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün :

2

Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün

:

2

Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün :

2

Feèilâtün Mefâèilün Feèilün

:

2

Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün

:

1

Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün

:

1

Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün

:

1

Kitabın hemen başında, şiirlerden önceki sayfada şu açıklama yazmaktadır:
"Mecmûèa-i nâçîzimiñ èunvânı maènevî birâder-i muóteremlerim Şeyò Vaãfî Efendi
óaøretleriyle Müstecâbî-zâde èİsmet Beg Efendi’niñ birer yâdigâr-ı èirfânıdır."
Bu nottan da anlaşılacağı üzere esere ismini veren kişiler Şeyh Vasfi Efendi ve
Müstecabi-zade İsmet Bey'dir. Bu kişilerin Andelîb'in hayatında önemli yerleri
vardır. Hayatlarından kısaca bahsedecek olursak:
Müstecabi-zade İsmet Bey;
1868'de Balıkesir’e bağlı Balya kazasının
Müstecâb köyünde doğdu. Babası icra memuru Mehmet Ali Efendi’dir. Arapça,
Farsça, Fransızca öğrenmiştir. İstanbul’da hukuk mektebinden mezun
olmuştur. Bir ara Çerkez Ahmed Celaleddin Paşa’nın hususî kâtipliğini yaptı.
Devrin gazete ve dergilerinde yazılar yazdı. O sıralarda Konya’da sürgün
bulunan Ebuzziya Tevfik Bey ile ve diğer bazı zevatla haberleşmeleri üzerine
beş yıl kalebentliğe mahkûm edildi. Midilli'de cezasını bitirdikten sonra İzmir’e
gitti. Reji idaresi Umur-ı Hukukiye Müdürlüğü’ne tayin edildi. İzmir İstinaf
Hukuku Mahkemesi azası olarak çalıştı. Daha sonra istifa ederek dava vekilliği
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yapmaya başladı. İzmir’de Hıyâbân isimli beş sayı çıkabilen bir edebî mecmua
yayımladı. Tekrar memuriyete dönerek Isparta İstinaf Hukuk Riyaseti’ne tayin
edildi. 1917'de orada vefat etti. (Aksoyak, 2005: 93)
Şeyh Vasfi Efendi; 1851'de İstanbul, Fatih, Draman'da doğdu. Babası
Nakşibendiyye’ye bağlı Kefevî Dergâhı şeyhlerinden Mehmed Râşid Efendi’dir.
Tahsilini tamamlayarak 1866’da vefat eden babasının yerine Kefevî Dergâhı
şeyhliğine getirildi. Daha çok eski tarzda yazdığı şiirleriyle tanınan Şeyh Vasfî,
Recâizâde Mahmud Ekrem’le Muallim Nâci arasındaki tartışmada Nâci’nin
yanında yer almış, yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savunmuştur.
Kendisi bir “asrî edebiyyât-ı atîka” cereyanı oluşturma gayretindeydi. Bir kısım
edebiyat tarihçileri şiirlerini devrine göre sade, üslûbunu selis ve açık, nesrini
temiz ve düzgün bulmuşlardır. Yazdığı sarf ve nahiv kitapları uzun süre
mekteplerde okutulmuştur. 1910'da vefat etmiştir. Mezarı Draman Camii
hazîresinde babasının kabri yanındadır. (Özsarı, 2010: 71)
Gülbün'deki şiirlerin başlıkları ve özellikleri şu şekildedir:
Zemzeme-i Taøarruè; Müstecabi-zade İsmet Bey'in beş beyitlik bir gazelinin
üzerine üç mısra daha eklemek suretiyle meydana getirilen bir tahmistir. Beş
bentten oluşmaktadır. Mahlas bulunmamaktadır.
Tecellî-i Dildâr; Muallim Naci'nin bir matla'ı üzerine dört mısra daha ekleyerek
oluşturulmuş bir tesdistir. Andelîb, beş bentten oluşan şiirinde bu matla'ı her
bentte kullanmıştır. Matla', Muallim Naci'nin Yadigâr-ı Naci eserinde
geçmektedir ve şu şekildedir:
"Güneş cemâliñ ider çeşmime ifâøa-i nûr
O nûrdan kesilir sîne bir cihân-ı sürûr" (Naci, 1314: 65)
Ancak Andelîb 'cemâliñ' kelimesini 'cemâli' şeklinde almıştır.
äayf-ı Muótaøar; Altı bentten oluşan bir murabbadır. Kafiye şeması farklı bir
şekilde oluşturulmuştur.
Fertûte; Yedi bentten oluşan bir murabbadır, yine bir önceki ile benzerlik
göstermektedir.
Bir Aúşam èÂlemi; Yine beş bentten oluşan bir murabbadır.
Yâd-ı Mâøî; Dokuz bentten oluşan bir murabbadır.
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Güşâyiş-i Rebîè; Altı beyitlik bir gazeldir. Mahlas kullanılmamıştır.
Ùarz-ı èAtîú; Dokuz beyitlik bir gazeldir, mahlas yine kullanılmamıştır.
Ezhâr-ı Perrân; Kıt'a nazım şekliyle yazılmıştır.
áazel; Başlığında da geçtiği üzere bir gazeldir. Eserde mahlasın kullanıldığı tek
şiirdir.
Òazân; Bu matla' ile esere son verilmiştir.

GÜLBÜN
Zemzeme-i Taøarruè
(Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün)
Ùutmuş âfâúı fürûà-ı ruò-ı pertev-bârın
Cûşiş-ârâ-yı tecellî oluyor esrârıñ
Mevce-zen cân u dile şaèşaèa-i envârın
"Sañadır zemzeme-i şevúi dil-i bîdârıñ
Sañadır nâle-i dil-sûzı hezâr-ı zârıñ"3
èAks-i ruòsâre-i pür-lemèa-i taãvîriñdir
Lemèa-i necm-i ruò-ı bâriúa tenvîriñdir
Âteşîn pertev-i laèl-i leb-i taúrîriñdir
"Mevce-i nûr tecellî-i cihân-gîriñdir
Şuèle-i rengi gülistânda açan ezhârıñ"
èAks ider mihr-i ruò-ı şaèşaèa-zây-ı ümmîd
Görünür şâhid-i ârâm-rübâ-yı ümmîd
Serpilir dillere envâr-ı ãafâ-yı ümmîd
"Rûh olur seyr ile lebrîz øiyâ-yı ümmîd
Âsumân bir ezelî âyine-i dîdârıñ"
3

Müstecâbî-zâde èİãmet Beg Efendi'niñdir.
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Maşrıú-ı ãubó-ı ezel şaèşaèa-pîrâ görünür
Cümle õerrât birer neyyir-i maènâ görünür
Rûólar şevk ile hep vakf-ı temâşâ görünür
"Çeşm-i óaú-bînime envâr-ı tecellâ görünür
Hangi küh-sârına baúsam bu tecelli-zârıñ"
Esdi biñ ãarãar-ı bîò-efgen-i gül-naòl-i óayât
Eyledim ben yine gül-zâr-ı maóabbetde åebât
Geliyor gûşuma âvâz-ı óazîn: heyhât
"Eyle yâ Rab baña tevfîúiñi hâdî-i necât
Ùutmasın râhımı dâm-ı fiteni eşrârıñ"
Tecellî-i Dildâr
(Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)
Sepîde-dem açılup perde-i şeb-i deycûr
Olunca çihre-nümâ-yı óicâb-ı şâhid-i hûr
O nâz-perver-i óüsnüñ òayâli mest-i àurûr
Olup firâz-ı ufuúdan eşièèa-pâş-ı ôuhûr
"Güneş cemâli ider çeşmime ifâøa-i nûr
O nûrdan kesilir sîne bir cihân-ı sürûr"4
Gelince cûşişe envâr-ı şems-i şaèşaèa-dâr
Olur úavâfil-i emvâc-ı úulzüm-i zeòòâr
Naôar-firîb birer Ùûr-pâre-i seyyâr
Alır úarârımı berú-ı tecellî-i dildâr
"Güneş cemâli ider çeşmime ifâøa-i nûr
O nûrdan kesilir sîne bir cihân-ı sürûr"

4

Bu maùlaè óaøret-i muèallimiñdir.
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Óulûl-i şâm-ı àarîbânla çihre-i âfâú
Olup melâl-fezâ hemçu ùâliè-i èuşşâú
Ùonar úalırsa nigâhım rehîn-i istiàrâú
Miyân-ı encüm-i tâbândan eyleyüb işrâú
"Güneş cemâli ider çeşmime ifâøa-i nûr
O nûrdan kesilir sîne bir cihân-ı sürûr"
Leyâl-i àamda olup àarú-ı lücce-i aózân
Nücûm-ı bî-fürû-tâba óazîn óazîn nigerân
Dem-â-dem itdigim eånâda böyle âh u figân
Feøâda şehper açar bir şihâb-ı nûr-efşân
"Güneş cemâli ider çeşmime ifâøa-i nûr
O nûrdan kesilir sîne bir cihân-ı sürûr"
Muóâù-ı ôulmet-i yeés oldı âh pîş u pesim
Hücûm-ı girye vü feryâddan úıãıldı sesim
Yazıú yazıú ki tükenmekde dem-be-dem nefesim
Faúaù iderse tecellî yine o dâd-resim
"Güneş cemâli ider çeşmime ifâøa-i nûr
O nûrdan kesilir sîne bir cihân-ı sürûr"
äayf-ı Muótaøar
(Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)
Bâlîn-i iótiøârda ãayf-ı herem-nüma
Söñmekde çihresinde úalan şuèle-i óayât
Olmaúda girye-rîz-i elem mâder-i semâ
İnmekde òâb-gâhına ervâó-ı bâúiyât
Óavl-i serinde refref-i zâàân-ı şeb-liúâ
Cûşiş-nümâ-yı lücce-i ôulmet òurûş-ı şâm
Açmaúda çeşm-i yeésine bir àurfe-i beúâ
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Maàribde mihr-i àârib-i âteş-fürûş-ı şâm
Dil-teng-i ıøùırâb úamârî-i nevóa-dâr
Meéyûs u nâ-şekîb nigâh-ı kebûterân
Serdî-feşân-ı óüzn-i òazân arø-ı àam-medâr
Pür-irticâc u demdeme deryâ-yı bî-kerân
Eyler iken úarârını tâlân çemenleriñ
Her uàrayışda meşcere pür-şûr-ı furùuna
Âh eyliyor baúınca o nâlân semenleriñ
Evrâú-ı çihre-zerd-i dem-â-dem süúûùuna
Gelmiş òalel yüzündeki âåâr-ı revnaúa
äayfıñ o dil-şikâr benât-ı güzîniniñ
Òaşyetle titriyorlar iderken muèânaúa
Teésîr-i muóriúiyle vedaè-ı óazîniniñ
İtdikçe ıøùırâb-ı àam-efzâsı iştidâd
Düşmekde úaùre úaùre sirişk-i teóassüri
Mecrûh-veş iñiltisi itmekde imtidâd
Mevtiñ mehîb-i pençe-i saòt-ı tecâsüri
Fertûte
Sami Beg Efendi'ye
(Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)
Mütelâùım muóîù-i øulmet-i şâm
Mevc-der-mevc-i dehşet-i yeldâ
Âsumân pür-saóâéib-i âlâm
Münèakis semèa bir maòûf ãadâ
Destbürd-i riyâó-ı yaò-beste
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İdiyor ki buluùları tâlân
Pür-teãâdüm àuãûn-ı işkeste
Dest-i úahrında muøùar u nâlân
Mâh-ı efsürde nûr-ı ôulmet-pûş
Gâh u bîgâh rû-nüma-yı kelâl
Vaóşet-efzâ cibâl-i dûş-a-dûş
Ùutmuş afâúı reng reng melâl
Lemeèât-ı nücûm-ı dûr-â-dûr
Mütevârî-i perde-i óayret
Oluyor ki sönük sönük manôûr
Açılınca sürâdıú-ı ôulmet
Yanıyor laód-i külbede èuryân
Kimsesiz bir fakîr fertûte
Çeşm-i ümmîdi dem-be-dem nigerân
Bâb-ı raómet-meéâb-ı lâhûta
Çeşm-i fersûdesinde efsürde
Şuèle-i vâpesîn-i şemè-i óayât
Nigeh-i pür-meéâli pejmürde
Leb-i bî-rengi raèşedâr-ı memât
Zâr u bîtâb hem-çu tâéir-i âh
Titriyor leblerinde óarf-i niyâz
Aldı memdûd bir nefes nâgâh
Rûó-ı bîzârı eyledi pervâz
Bir Aúşam èÂlemi
(Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)
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Şems-i àârib ufuúda girye-künân
Dil-füsürde seóâb-ı òûn-âlûd
Pür-sükûn maóşer-i mezâristân
Bir maòûf iàbirâr çihre-nümûd
Gâh u bîgâh bir boàuú feryâd
Bir uàultıyla èaks idüp gidiyor
äarãılup nâgehân o óüzn-âbâd
Servler yerlere süúûù idiyor
Per-güşâ bir seóâb-ı hevl-engîz
Òatve-zen ôıll-i serdî-i vaóşet
Secde-ber seng-zâr-ı óüzn-i emîn
Bütün ervâó ãâmit-i dehşet
Pür-elem bir perîde-reng-i cüvân
Lâl u sâkin miåâl-i seng-i mezâr
Bu àam-efzâ menâôıra nigerân
Rûhu nâlân óayâtdan bîzâr
Vechi bî-naúş levóa-i mâtem
Naôar-ı bî-mecâli pür-maèna
Yürüyor maúãadı mezâr-ı èadem
Ne óazîn bir kefen-be-dûş-ı fena
Yâd-ı Mâøî
(Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün)
Şuèâè-ı nev-ôuhûr-ı mihr-i tâbân
Olurken reng-pîrâ-yı seóâéib
Olur bâd-ı cenûbî-veş şitâbân
Buluùlar gâh peydâ gâh gâéib
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Ufuúdan lemèa lemèa cûş-ı envâr
İder eùrâfı àarú-ı mevc-i elvân
Ùurur miréât-ı deryâ ãâf u hem-vâr
Olur manôûr içinde èaks-i ekvân
Olur aheste aheste nümâyân
Güneş kim ãırma ãaçlı bir güzeldir
Perîşan zülfi, cism-i ãâfı èuryân
äanırsıñ neyyir-i ãubó-ı ezeldir
Ùurur necm-i seóer maózûn u muàber
Ùulûèu'ş-şemse karşı vaúf-ı óayret
Baúar gûyâ semâdan bir semenber
Perîşân òâb-ı àam bîtâb-ı óasret
Bu óâlâtı görünce úalb-i maózûn
İder eyyâm-ı õevú-i vuãlaùı yâd
Olur âlâm-ı óüzn-efzâsı efzûn
Dehânından úopar bin âh u feryâd
Ne òoşdı âh o eyyâm-ı ãafâ-zâ
Gezerdik yâr ile mesèûd u şâdân
Olunca câm-ı şâdî neşve-efzâ
Úoşardıú şevú ile raúãân u òandân
Gehî sâóil-nişîn-i baór-i sâkin
Gehî tenhâ-neverd-i kûh u ãaórâ
Hemîşe böyle mehcûr-ı mesâkin
Derûn-ı âsude ekdâr-ı àabrâ
Lebinde mevce-i nûr-ı tebessüm
Nigâh-ı èişvesi bîtâb-ı sevdâ
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äanırdım rûóum itmiş de tecessüm
Olur bir óûr şeklinde hüveydâ
Zevâle erdigi dem şems-i raòşân
İderdik sâkitâne şehre èavdet
Úalırdı yeés ile fikrim perîşân
Budur îcab-ı ifraù-ı meveddet
Güşâyiş-i Rebîè
(Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün)
Pür-òande o işve-bâz açılmış
Gûyâ ki bahâr-ı nâz açılmış
Necm-i ruòı olmuş âşikârâ
Ser-beste niúâb-ı râz açılmış
Gördüm ki o mihr-i nâza úarşı
Biñ àonca-i pür-niyâz açılmış
Esdikçe nesâéim-i maóabbet
Her bürkaè-i iótirâz açılmış
Nâzende benât-ı nev-bahârân
Muràân-ı terâne-sâz açılmış
èUşşaú-ı hevâ-pereste artıú
Hengâme-i türk-tâz açılmış
Ùarz-ı èAtîú
(Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün)
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Pür-temâyül yine mest-i mey-i pür-zûr gibi
Çeşmi bîtâb-ı nigeh naôra-i maòmûr gibi
Tâbiş-i nûr-ı ruò-ı nâzı o necm-i emeliñ
Tâb-ı enôârı alır şaèşaèa-i hûr gibi
Çeşm-i bî-tâb ü ferim vaúf-ı naôardır ruòına
Mâh-ı tâbâna baúan dîde-i rencûr gibi
Zühre-i óüsnini gördükçe gelüp vecde göñül
Raúã ider naàme-zenân şevú ile zenbûr gibi
Şeb-i hicrânda fiàân itmedeyim tâ-be-seóer
Yeés ile nâle iden bülbül-i pür-şûr gibi
Ruò-ı pür-tâbını gördükde açıldı ùabèım
Güneşe úarşı açan àonca-i pür-nûr gibi
Riúúat u óüzn ile giryân düşüyor eşèârım
Şâm-ı àurbetde enîn-i dil-i meksûr gibi
Yaúıyor dilleri âvâzı bu muóriú sâzıñ
Nâle-i pür-şerer-i èâşık-ı mehcûr gibi
Nerde maømûn-ı nevin görse edîbân-ı zamân
Dâne-çînâna úoşar úâfile-i mûr gibi
Ezhâr-ı Perrân
(Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)
Nesîm-i bî-úarârıñ cilve-i cûşiş-fezâsıyla
Kef-efşân mevceler peyda olunca saùó-ı deryâda
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äanır dil úarùopı renginde güller yâsemenlerdir
Uçarlar câ-be-câ evrâú-ı sebz üstünde ãaórâda
áazel
(Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)
Tükendi ãarãar-ı hicrânla ãabr u sâmânım
Cerîóa-dâr-ı elem nâ-ümîd-i dermânım
Óazîn óazîn gezerim âh idüp tek ü tenhâ
Bu îd-gâhda hem-óâlet-i yetîmânım
Olur mı hîç müyesser neşâù-ı òâùır âh
Ribâù-ı pür-òaùar-ı râh-ı àamda mihmânım
Peyimden olmada pûyân ôilâl-veş âfât
Yine åebât ile kühsâre-pûy-ı peymânım
O èAndelîb-i àarîbim ki âh u nâlemdir
Bu gülsitân-ı emelde delîl-i óırmânım
Òazân
(Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)
Aàaçlardan süúûù eylerken evrâú-ı òazân titrer
Bütün dallar enîn-perdâz olur bâd-ı vezân titrer
SONUÇ
Divan edebiyatının son dönemleri tartışmalarla, yenilik arayışlarıyla geçmiştir.
Bu dönemde batı edebiyatından çokça etkilenen, tamamen onları taklit etme
çabasında olan şairlerin yanı sıra eskiye taraftar olup nispeten yenilik isteyen
şairler de olmuştur. Daha çok Andelîb mahlasıyla tanınan, bir dönem Faik
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mahlasını da kullanan Mehmed Esad Bey, bu ikinci sınıf şairlerdendir.
Şiirlerinde daha çok klasik üslubu korumuş, içinde veya yönetiminde
bulunduğu dergilerde bu türlü yayınlara ağırlık verme çabasında olmuştur.
Bu çalışmada edebiyatımızın klâsik üsluptan modern tarza geçiş süreci gözler
önüne serilmiştir. Bu dönem içerisindeki farklı yaklaşımlar ortaya konulmuş
ve Andelîb'in durduğu yer tespit edilmiştir. Onun hayatı, sanatı ve eserleri
hakkında bilgi verilmiştir. Şiir kitaplarından biri olan Gülbün, günümüz
harflerine aktarılmış ve yeni çalışmalara kapı aralanmıştır.
İlk eserini Paşmakçı-zâde Hafîdi Mehmed Esad olarak yayınlamış olan şairimiz
daha sonraki eserlerinde Andelîb Faik Esad ismini kullanmış, son eserlerini
ise yalnızca Andelîb mahlasıyla yayınlamıştır.
Andelîb, Gülbün isimli eserinde mahlasını yalnızca bir gazelde kullanmıştır.
Şiirlerini aruzla yazmasına rağmen değişik bir formada murabba yazması veya
şiirlerinde başlık kullanması onun yenilik arayışlarını göstermektedir. Tahmis
ve tesdis geleneğini sürdürmesi de yine klasik şiirle olan bağını ortaya
koymaktadır.
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