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ŞEHiR ve EDEBiYAT IV

Dr. MEHMET MEHDi EKER*

1Traklar’dan Adrian’a… Edirne:

Coğrafya Kaderdir demiş İbn-i Haldun. Bu kader 
aynı zamanda şehirlerin de varoluşunu ve gelişimini 
belirler. Ülkeler ve Kıtaların stratejik güzergahları, askeri 
avantajları, su kaynaklarına yakınlıkları ve tarımsal üre-
tim potansiyeli bu bakımdan hep belirleyici olmuştur.  

Balkanlardan Anadolu’ya giriş yolunda Meriç, Arda 
ve Tunca nehirlerinin havzasında bulunan Edirne bu 
özellikleri ile dikkat çeken bir bölgededir.

Edirne şehrinin bilinen en eski yerleşimi, Trakların 
soyundan gelen Odris’lerin kurduğu Meriç ve Tunca 
nehirlerinin birleştiği yerdedir. Şehir M.Ö:1400-1200 yıl-
ları arasında “Aka”ların, M.Ö:510 Yılında Pers’lerin, 410 
Yılında tekrar Odrislerin hakimiyetine girmiştir. 

Daha sonra bölgeye hâkim olan Makedonlar dö-
neminde Şehrin adı Odris/Odrisia, Orestria/Orestas 
olarak değişmiştir. Milattan sonra 2nci yüzyılda Roma 
İmparatoru Adrian (Hadrianus) stratejik önemi sebe-
biyle bu yerleşim yerini tahkim edip geliştirerek büyük 
bir Kent’e dönüştürdü.  Roma İmparatorluğunun kıta-
ları aşan geniş topraklarında birçok bölgeyi fetheden 
İmparator Adrian’ın adını verdiği tek şehir Edirne’dir. II. 
Yüzyılda Hadrian’upolis/Adrianupolis (Adrianın Şehri) 
olarak isimlendirilen şehir zamanla Adrianople ve 
Osmanlılar zamanında başlangıçta Edrinus/Edrune/
Edrinabolu olarak anıldıktan sonra 1476’da yazılan 
Aşıkpaşazade Tarihinde “Edrene” olarak kaydedilmiş-
tir. 16 yy başından bu yana ise bugünkü haliyle yazılan 
“Edirne” ismi kullanılmaktadır.

Edirne Şehri; Roma, Bizans, Latin ve Bulgar dö-
nemlerini takiben 1361 yılında I. Murat tarafından fet-
hedilerek Osmanlı Yönetimine girmiş, 1453 Tarihinde 
İstanbul’un fethine kadar, 88 yıl süreyle Osmanlı Dev-
leti’ne başkentlik yapmıştır.

1  Diyarbakır Milletvekili

Devlet’ten, Cihan İmparatorluğuna geçiş sürecin-
de Osmanlıya Başkent olan Edirne, Stratejik konumu, 
coğrafi pozisyonu ve sosyal dinamikleri ile kültürel et-
kinliklerin yoğun yaşandığı bir şehir olmuştur. 

Gelişme ve yükselme sürecindeki Osmanlı Devleti’nin 
mimarî yenilikleri bu kentte vücut bulmuş, Koca Sinan 
şaheseri “Selimiye”yi burada inşa etmiş, hat ve süsleme 
sanatının en özgün ve güzel örnekleri burada uygulan-
mış, çok sayıda medrese ve eğitim kurumu açılmış, İslam 
Medeniyet Tasavvurunun; Tıp Tarihine geçen en başarılı 
uygulamaları olan “Şifahane”ler burada kurulmuştur. Mi-
mariden musikiye, zirai üretimden, gastronomiye, kültür 
ve eğlenceden sosyal hayata, hayatın bir çok alanında 
asıl kimliğini Osmanlı Döneminde bulan Edirne, İmpara-
torluğun en önemli merkezlerinden biri olma vasfını son-
raki dönemlerde de korumuştur.

Neden Edirne?

Bu yazı serisini düşünme sebebi; Edebiyat ve Mede-
niyet İlişkisi bağlamında Şehir ve Edebiyat İlişkisidir. (1)

16. Yüzyıldan 20nci Yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’n-
de yazılan 27 Tezkirede Edirne 211 şehir içinde 150 Şairle 
İstanbul ve Bursa’dan sonra 3ncü sırada yer almıştır. (2) 
Edirne, yukarıda sözü edilen özelliklerine ilaveten edebi-
yat ve şiir alanında da çok ileri bir düzeye çıkmıştır.

İkinci Murad döneminden 16. yy sonuna kadar 
sadece tezkirelerde yer alan Edirneli şair sayısı 50 
civarındadır. Bu zenginlik o devirde Edirne için müstakil 
şehir monografilerinin yazılmasına sebep olmuştur. 
“Enis’ül Müsamirin” bunlardan birisidir. 15nci yüzyıl-
da Edirne’de çok sayıda şair yetişmiş, bunlardan 8’i 
Edebiyat Tarihinde çok önemli yer edinmiştir.(3) 

• Âtâyî (Tütünsüz Ahmet Bey)
• Avni (Fatih Sultan Mehmet (1432-1481) -Edirne’de 

doğmuştur)



70

• Cem Sultan (1459 Yılında Edirne’de doğmuştur, 
Ö:1497)

• Safi
• Necati
• Ahmed Paşa (Kazasker, Vezir,1426-1497)
• Sâgari
• Revani
Adı geçen şairlerin hepsi şiirde zirveler oluşturmuş, ba-

zıları divan sahibi olan Klasik Şiirimizin sultanları olmuştur.

Avni (Fatih Sultan Mehmet) öğretmeni ve veziri Ah-
med Paşa’dan etkilenmiş, hatta Ahmed Paşanın son-
radan Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenen 
ünlü “Murabba’ı” “Vay Gönül’e” nazire yazmıştır.

Aşağıda hem Ahmed Paşa’ya yazdığı nazire, hem 
de bazı beyitler örnek olarak görülecektir.

Ahmed Paşa, vezir rütbesinde devlet adamı ama 
“şarkı” nazım şeklinin yolunu açan büyük bir şairdir. 

“Destimi kessen, kalır dâmânı lütfunda elim/
Dâmenin kes’sen kalır destimde lütfun dâmeni.”
(Ey sevgili, eteğini öyle tutum ki, elimi kessen elim 

lütuf eteğinde kalacak, Yok eğer eteğini kessen, eteğin 
lütfü benim elimde kalacak)

Ahmet Paşanın bu beytine karşı Necati de şöyle bir 
beyit yazıyor:

“Şöyle muhkem dutayın aşk ile dildâr eteğin,
Ya elim kat’edeler, ya keseler yâr eteğin”
Aynı temayı farklı biçimlerde ifade eden bu iki be-

yitle ilgili mukayese yapılır.
Ahmet Paşanın ölümünden sonra bir vesile ile asıl 

adı İsa olan Necati’ye bu konu sorulduğunda, şair ola-
rak büyüklüğüne ilave olarak yüksek şahsiyetini, erdem 
ve vefa duygusunu, büyük bir belagetle ifade ettiği şu 
beyiti terennüm eder:

“Necati’nin dirisinden, ölüsü Ahmed’in yeğdir,
Ki İsa göklere ağsa yine dem urur Ahmed’den”
(Ahmet aynı zamanda Hz. Muhammed’in adıdır. 

Necati’nin kendi adı da İsa’dır.)

Bir İdare ve Kültür Merkezi olması yanında Edirne, ye-
tiştirdiği çok sayıda güçlü şairin yeni edebi biçimler ve bir 
nazım biçiminin ilk uygulandığı şehir olmuştur. Türk edebi-
yatında “Şehrengiz” formu ilk olarak Edirne için yazılmıştır.

Bir Şehrengiz Şehri: Edirne

Farsça Kelime, Şehri harekete geçiren, karıştıran 
anlamına gelen “Şehrengiz” divan edebiyatında bir 
şehir ile o şehrin güzelleri hakkında yazılan manzum 
eserdir. Bir şehrin güzellerini, doğal ve tarihi güzellikle-
ri ile sanat ve meslek dallarında ün yapmış kişileri ve 
onların sosyal durumlarını anlatır (4). Daha çok klasik 
mesnevi biçimine uygun olarak kaleme alınan Şehren-
gizler’in giriş kısmında tevhid, münacaat, nâ’t gibi bö-
lümler bulunur. Konu bölümünde önce Şehrengiz yazı-
lan şehir hakkında birkaç beyit ile bilgi verilip övgüler 

yapılır. Tabiat ve mevsim (bahar) tasvirleri hakkındaki 
beyitlere geçilir. Birkaç beyitlik tanımlamalarda ki-
şilerin (güzellerin) en belirgin yönleri ile ünlü oldukları 
alanlar ifade edilir. Şehrengizler yarı şaka yarı ciddi ka-
rakterleriyle rağbet görmüştür. Bu nedenle dini ve ta-
savvufi konulara pek rastlanmaz. Bu özellikleriyle neşe 
ve eğlence edebiyatı olarak tanımlanabilir. 

İşte bu edebi tür’ün (Şehrengiz’in) ilk örneği Mesihi 
(ölümü 1518) tarafından Edirne için yazılmıştır. Edebi-
yat tarihimizdeki bu ilk Şehrengiz’in bazı bölümleri ya-
zının sonuna alınmıştır.

150 Beyitten oluşan Mesihi’nin ilk Şehrengiz’i dışında, 
Zâti’nin (ölümü 1545) 3607 Beyitlik, Taşlıcalı Yahya’nın 
(ölümü 1573) 215 Beyitlik Şehrengiz’i, Neşati’nin (ölümü 
1647) 141 Beyitlik Şehrengizi ve Tabiî’nin Şehrengizi’de 
(kayıp) Edirne için yazılan diğer Şehrengizlerdir. İstanbul, 
Bursa ve diğer bazı şehirler için de yazılanlar olmakla 
birlikte Edirne, en çok Şehrengiz yazılan şehirler arasın-
da bulunmaktadır. 20.nci yüzyıla kadar yazılmış tezki-
relerde kayıtlı 150 Şair yetiştirmiş olan Edirne’nin bütün 
şairlerinden örnekler vermek bu yazının amacını ve sınır-
larını aşar. Şehrengiz türünün ilk örneği olması hasebiyle, 
Mesihi’nin Edirne Şehrengizi’nden bazı bölümleri ile Ah-
med Paşa’nın Murabbaı, Fatih Sultan Mehmet’in bazı 
beyitleri, Cem Sultan’ın bir gazel’i ve Macar Şair ve Tür-
kolog İgnac KUNOS’un (1860-1945) Edirne için yazdığı 
bir şiiri örnek olarak aşağıda sunuyorum. 

Şehr-Engiz der Medh-i Cüvānān-ı Edirne

Mefailün Mefã’ilün Fe’ûlün
1. İlāhi āciz ü zār u zebūnam
Giriftār-ı kemend-i nefs-i dūnam

2. Senüñ yoluñda țutmaz beni zencir
Yeder bir kıl takup bu nefs-i şirrir

3.  Cihānda var mi bir ben deñlü gümrâh
Meger sürçem düşem kim diyem Allâh

4. Ne mümkin var ki zikre söz kaçuram
Meger tesbihi göñlümden geçürem

5. Beş on gün eylesem ger şavma niyet
Bozar ol niyetümi ‘id-i vuşlat

6.  Elüm kaldursam illerle du’aya
Sanuram el uzatdum merhabāya

7.  Çü mescid içre țutam kıbleye yüz
Cemāl-i yār olur mihrāb düpdüz

8.  Ne mezhebdür bu kim nakkāş-ı fikret
Namāz içre yazar mihrāba sūret

9.  Girüp bezm-i meye bu nefs-i sāhi
Ķoyup beş vakti diñler penc-gāhi
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10.  Ķılurın her gice maḥbüb fikrin
Bu kara günlünüñ gör hüb fikrin

11. Gözi ähü güzeller eylemek şayd
Seg-i nefsüme olmış bir büyük ķayd

12. Ne katre kim akar bu çeşm-i terden
Menidür kim gelür hazz-ı nazardan

13. Çü tuş olam bir āhū gözlü gürze
Seg-i nefsüm üş olur şir-i şerze

14. Görüp nāzını bir serv-i revānuñ
Düşerven säye-veş pāyına anuñ

15. Hemän-dem kim görem bir māh-ruḥsār
Nücüm-ı eşk olur çehremde seyyār

16.  Şu deñlü väfir ağladum o yüzden
Ki ağlamağla yaşum çıkdı gözden

17. Dür-i eşkümle çehrem zeyn olupdur
Yüzüm şan mecma’u’l-baḥreyn olupdur

18. Ne dem ‘arż idem eşküm mācerāsın
Yedi deryā yumaz yüzüm karasın

19. Günāha eyledüm şol deñlü ışrār
Ki rahm iden baña olur günehkār

20. Bu şuçlarla beni tartarsa Raḥmān
Ķırılur arşa-ı mahşerde mizān

21. Benüm şuçum șorılursa temāmet
Birine dahi degmez irte nevbet

22.  Baña ben itdügüm iderse Dāver
Yerine isına dūzaḥda kāfir

23.  Hatā didüm ne var oldumsa “āși
Umaram yarın olam Țañrı ḥāșı

24. Nice kāfir küyi var içi is pas
Yazılur defter içre beglige hāş

25. Ne deñlü çoġ ise bu bendede ayb
İder bir noktaca raḥmet anı ġayb

26.  Eger encüm kadar olursa isyân
Gider çün mihr-i rahmet ola rahşãn

27.  Hudāyā baña ışkı reh-nümā kil
Bu gözsüz ‘äşiye luțfuñ ‘ață ķıl

28.  Yazup yañılup itdümse yavuz iş
Sen anı yazma yazılmaz çü yañlış

29.  Bugün çün hecr odin itdüñ nevāle
Yarın țamu odın ķılma havāle

30.  Çü küy-ı yār içinde virmedüñ c.
Vir irte cennetü’l-me’vāda me’yā

31.  Bu gün el virmedi ol serv-kāmet.
Yarın țübâyı sen eyle “inäyet

32.  Çü şunılmadı bunda la l-i dilber
Şunasın yarın anda cām-ı Kevser

33. İlāhi buldurup sözüme rağbet
Bu Şehr-engize vir şehr içre şöhret

34. Dimezven kim basīt-i hāke irgür
Melekler vaşfıdur eflāke irgür

35.  Meger bir şeb bu țāk-ı pür-şana’i
Müzehheb levhasını itdi żā’i

36. Anuñ yerine aldı deste kāġıd
Ki yaza hüblaruñ vaşfın Utārid

37. Güzeller medhi yazılsun diyü heb
Devāt-ı āsumān toldi mürekkeb

38. Felek mihr eşrefisin eyledi güm
Anı bulınca göz yummadı encüm

39. Bıraġup Yüsufi şan çāha ihvān
Şafakdan göñlegine sürdiler kan

40. Ķılup dölāb-ı çarḥ ol gice nāle
Gözinden şubḥa dek aķıtdı jāle

41.  Degül encüm görinenler semādan
Ki çarhuñ gözi aġardı bükādan

42.  Tutup işbu kara bahtına mătem
Yüzin dürdi kara-pūş oldı ālem

43.  Şanasın şābit olsun diyü seyyär
Nücüm urmışdı yer yer göge mismār

44.  İhāta idüp āfâķı şeb-i ġam
Bu vech ile geçerken hāl-i alem

45.  Görüp beytü ‘l-hazende āsumāni
Terahhum itdi aña şubh-ı sāni

46. Tefe”ül itdi ol dem çarh-ı pür-zecr
Açıldı tāli’inde Sūre-i Fecr

47. Beşir olup hemān subh-ı cihān-bīn
Didi Yaḥküb-ı çarha gözüñ aydın

48. Seher çün virdi Yüsufdan nişāne
Basiret irdi pir-i nā-tüvāna

49. Bozup ve’l-leylisin başdan çıkardı
Yerine şems dülbendini şardı

50. Seher nakkāşı altun halli ezdi
Revāk-ı çarha bir hās şemse yazdı

51. Görüp cām-I Sikender sandum anı
Ki gösterdi baña cümle cihānı
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52. Ne şāhid-bāz olur gör pir-i hāver
Ki hūba gösterür ağzı ile zer

53.  Zehi kudret ki virür ferd-i bi-çün
Ma âş-ı halk içün her gün bir altun

54.  Çü buldı Yüsufın Yaḥküb-1 efläk
Zalām-ı gamdan oldı çehresi pāk

55. Cihāna şol kadar zer itdi ihsān
Ki giydi taş aġaç altunlu kaftān

56. Cemāl-i mihr virdi dehre tezyin
Döşendi sath-ı arża ferş-i zerrin

57. Çün ol gün mu’tedil gördi cihāni
Göçüp Şah itdi tebdil-i mekāni

58. Devām-ı devlet ile bir iki yıl
İdindi Edrine şehrini menzil

59. Çü ihsānından irmiş idi behre
Sürinürek bile geldüm bu şehre

60. Aceb şehr ol ki anuñ bāġ u rāģı
Virür kişiye cennetden ferāgı

61. İçinde suları mevzün u reftār
Bulutlar başı ucinda havā-dār

62.  Temāşā eyleseñ her bir mināre
Dönüpdür serv-kāmet bir nigāra

63.  Şoyınup Tuncaya girer güzeller
Açılur ak gögüsler ince beller

Na’Ibend-oglı Ahmed
72.  Bugün meydān-ı hüsn içre ser-āmed
Güzel dirseñ Na lbend-oğlı Ahmed

73.  Cemâli kıble-i ashāb olupdur
Dükānı na lden mihrāb olupdur

Mahmud
74. Biri şol tālib-i ilm adı Mahmūd
Yüzi mısbāh u żu’dur vasl-ı maķsūd

75. Güzel ezberlemiş kannış kitābın
İyü tahsil kılmaş şive bābın

Ferrâş-ogh Ya ķūb
76. Birisi dahi Ferrāş-oğlh Ya küb
İşiginde müjem her lahza çārüb

77.  Söz açsam hüsninüñ bir hissesinden
Uzun olurdı Yūsuf kıssasından

İgneci Ali
78. Birisi ignecilerde ‘Alidür
Miyânı şanasın igne telidür

79.  Anuñ bir ignesini eylemiş cer
Ki İdrise vire İsā Peyāmber

Yeşil Melek, Nesli
87. Biri Yeşil Melek hüsn aña muhtas
Komış Nesli diyü kendüye maḥlas

88.  Bileydi olduġın bu nesl hāsl
Kılurdı Ademe secde Azāzil

İsā
103. Biri bir māh-rūdur adı İsā
İdinmiş āsumān-ı hüsni me›vā

104. Lebiyle ölü dirildür o fettān
İşiden anı nice virmesün cān

Yūsuf
110. Biri Yüsuf durur ol şäh-ı hūbān
Olupdur Mışr-ı hüsn içinde sulțăn

111. Gören küyında anuñ țutduġum yurt
Didi yir Yüsufi öñ soñra bu kurt
Abāca-oglı Muhammed
112. Muhammeddür biri ibn-i abāci
Ayağı tozı halkuñ başı tācı

113. Güneş aşık olup her şubh ol aya
Girer derviş gibi ak abāya

Hāfiz Mahmūd
114. Biri hāfızdur olmış adı Mahmūd
Hudā virmiş aña elhān-ı Dāvūd

115. Yüzi mushaf gibi olmış mutahher
Aceb mi başına and içse iller

İmām-oğlı Muhammed
116. Birisi şol İmām-oglı Muhammed
Kaşı mihrābdur ‘uşşāka ma bed

117. Yüzi çün secdegāh olmış enāma
Bugünden biz daḥi uyduk imāma

Kazzāz Luțfi
140. Biri Kazzāz Lutfi māh-peyker
Gören mü’minlerüñ imānı gevrer

141. Raķībin dügme eyle yok çü dermān
İlikler gibi emsün anı yārān

Serrāc Mirzā
162. Biri serrāclarda Mirzādur
Yüzi san kim sirāc-ı pür-żiyādur

163. Rakīb el uzadursa ol sirāca
Çıķarsun kıltuğında çak sirāce

Tetimme
172. Bihişt içre kılup her lahza seyrān
Bular deñlü melek ararsa Rıdvān
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173. Birinüñ mişlin itmeye temāşā
Sekiz uçmağı ger tokuz tolaşa

174. Biriyle itmek isterdüm muhabbet
Yine anuñla kılmadum kanā at

175. Dilerdüm egleyem biriyle göñlüm
Kanā at itmedi bir ile göñlüm

ititām
Mef ülü Fa ilātü Mefã ilü Fã ilün
1. Yā Rabbi bunları ebedi müstedām kıl
Her birisini āşık-ı miskine rām kıl

2. Hüsniyle başı göklere irmiş iken mehi
Bu gün yañıklu begler öñinde ġulām ķıl

3. Yiter cihānda gözleri bimār olduġı
Kendülerini lutf ile sag u selām kıl

4. Kanda ki cem olup ide mey sohbetin bular
Ol meclis içre gözlerümi iki cām kıl

5. Hak muntazırdur eylemege hācetüñ kabūl
Uzatma ey Mesihi du āñi temām kıl

Murabba
VAY GÖNÜL (Ahmed Paşa)
Gül yüzünde göreli zülf-i semensây gönül 

Kara sevdâda yiler bîser ü bîpay gönül 
Demedim ben sana dolaşma ana hây gönül 
Vay gönül mi vay gönül vay gönül ey vây gönül

Bizi hâketdi hevâ yoluna sevdâ n’idelim 
Pâymâl eyledi bu zülf-i semensâ n’idelim 
Kul edinmezdi güzeller bizi illâ n’idelim 
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vây gönül

Ben demezdim ki hevâ yoluna serbâz gelem 
Ney-i aşkınla gamın çengine demsâz gelem 
Der idim aşk kopuzun uşadam vâz gelem 
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vây gönül

Dil dilerken yüzünün vaslını cândan dahi yeğ 
Bir demin görür iken iki cihândan dahi yeğ 
Akdı bir serve dahi âb-ı revândan dahi yeğ 
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vây gönül

Ahmed’em kim okunur nâmım ile nâme-i aşk 
Germdir sözlerimin sûzile hengâme-i aşk 
Dil elinden biçilipdir boyuma câme-i aşk 
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vây gönül

Ahmet Paşa’nın VAY GÖNÜL 
Murabbaı’na NAZİRE (Avni)
Sevdin ol dilberi söz dinlemedin vay gönül
Eyledin kendini âleme rüsva ey gönül
Sana cevr eylemede kalmaz o perva gönül

Cevre sabr eylemezsen nideyim hay gönül
Gönül, ey vay gönül, vay gönül, ey vay gönül

Avni’den Beyit Örnekleri:

1- Gedayı Dilber olmak yeğ, Cihanın Padişasından

2- Kim ün kim bir büt-i simin’i vardır
Eğer Şâh-ı cihan ise gedadır.

3- Cevr-i dilber, ta’nı düşmen, sûz-i feryat za’fı dil
Türlü türlü derd için yaratmış Allahım beni

Gazel (Cem Sultan)
Can dimağına irup buy-i vatan 

Dil diler kim görine ruy-i vatan
Çeşmey-i Hayvan›dan iy dil hoş durur 

Ben garib üftadeye cuy-i vatan
N’ola can istesem çün yeg durur 

Bağ-i cennetden bana kuy-i vatan
Gönlüm eyler da’ima anı taleb 

Bend olaldan bana gisuy-i vatan
Hürrem olup Can-i Cem irdi safa 

Dil sabadan alalı buy-i vatan

Bir Uzun Yoldur Giderim (Edirne) (Ignac Kunos)
Bir uzun yoldur giderim
Kimseye yoktur kederim
Eyer izniniz olursa
Edirne’yi methedeyim 
Edirne’den geldim beri
Abdal oldum geydim deri
Benden haber sorarsanız
Sevdim ben bir dilberi 
Edirne’nin sokakları
Yüksek olur konakları
Hiçbir zarar görmedim
Babayiyit uşakları 
Edirne’nin taş köprüsü
Üstünden geçer hepisi
Geldi kış kıyamet günleri

Kaynakça:
1. Şehir ve Edebiyat, Şehir ve Siyaset Dergisi,1. Sayı 1
2. İsen, Mustafa, “Tezkirelerin Işığında Divan 
Edebiyatına Bakışlar: Osmanlı Kültür Coğrafyasına Bakış”, 
Ötelerden Bir Ses: Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk 
Edebiyatı Üzerine Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997
3. Canım Rıdvan, Prof. Dr., 13.ncü “Türkçenin Ulus-
lararası Şiir Şöleni” Türkiye Yazarlar Birliği, Sempozyum 
Sunumu.
4. TDV İslam Ansiklopedisi, 38. Cilt, Sayfa 461-462, 
İstanbul,2010
5. Şehrengiz der Medh-i Cüvânâsı, Edirne Mesihi 
Divanı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı 80, Ankara, 
1995


