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Özet
Ebu Bekir Kânî Efendi XVIII. Yüzyılda yeti mi , devrinin önde gelen ilim ve sanat
adamlarından birisi olarak görülmektedir. Kırk ya ından sonra memleketi Tokat’tan ayrılıp
stanbul’a gelen air, iirlerinde zaman zaman stanbul’a dair güzellikleri, çe itli mekânları konu
etmi ve ya amındaki stanbul izlerini sanat hayatında yansıtmaya çalı mı tır. Bu makalede
Kânî’nin iirinde ya ayan stanbul ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ebu Bekir Kânî, stanbul, XVIII.Yüzyıl, Divan iiri

Abstract
Ebu Bekir Kânî Efendi is one of the leading men of science and art in the 18th Century.
After fourteen ages he moved from Tokat to stanbul. He reflected beauties, various sites and life
concerning of stanbul in his poets. This article will be deal with the vivant stanbul which took
place in the poems of Kânî’s.
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Tokatlı Ebû Bekir Kânî Efendi, XVIII. Yüzyılda ya amı devrin önemli mizah ustalarından, âlim
ve âir ki ili i ile tanınmı önemli isimlerden birisi olarak görülmektedir. Kânî’nin hayatına dair ayrıntılı
bilgilere sahip de iliz. Gerek âir biyografileriyle ilgili temel ba vuru kaynakları arasında sayılan uarâ
tezkirelerinde, gerekse ölümünden sonraki çe itli kaynaklarda Kânî ile ilgili verilen bilgilerin sınırlı bir
çerçevede kaldı ı görülmektedir.1
Ebû Bekir Kânî Efendi 1712 yılında Tokat’ta dünyaya gelmi tir.2 Do umu ve ailesi ile ilgili
kaynaklarda bunun dı ında herhangi bir bilginin yer almadı ı Kânî, tahsil hayatına Tokat’ta ba lamı tır.3
lk zamanlar derbeder bir ya am süren airin, gençlik yıllarında nükteli biçimde söyledi i iirlerle öhrete
kavu tu u bilinmektedir.4
öhrete kavu maya ba ladı ı gençlik yıllarında, iç dünyasındaki bunalım ve çalkantıların devam
etti i bir dönemde, Mevlevî eyhi Abdülahad Dede ile kar ıla an air, Abdülahad Dede’ye intisap ederek
kırk ya larına kadar Tokat Mevlevîhânesine devam etmi tir.5
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Ebû Bekir Kânî Efendi, iirdeki asıl öhretine kaynaklarda belirtildi i kadarıyla 1755 yılında
Hekimo lu Ali Pa a ile tanı tıktan sonra ula mı tır.6 Dönemin Trabzon valisi olan Hekimo lu Ali Pa a,
sadrazam olarak görevlendirildi inden stanbul’a dönerken Tokat’a u ramı , burada Kânî tarafından
kendisine bir kaside sunulmu tur. Kânî Efendi’nin yetenekli bir genç oldu unu fark eden Ali Pa a, onu
yanına alarak stanbul’a götürmü tür.7 Kânî’nin stanbul’a geli iyle birlikte sanat ya amı da ciddi
anlamda de i ime u ramı tır.
Kânî stanbul’a geldi inde ilk i olarak e itim düzeyinin artması ve devlet terbiyesi alması için
Dîvân-ı Hümâyûn kaleminde e itimine devam etmi ve kısa sürede Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn pâyesini
alarak devlet kademesinde i e ba lamı , memur olmu tur.8
Ebû Bekir Kânî, stanbul’daki ya amdan ve i inden sıkıldı ı bir dönemde kendisinin stanbul’a
gelmesine vesile olan Ali Pa a’nın Silistre’ye gitmesini de fırsat bilerek onunla birlikte önce Silistre’ye
daha sonra da Pa a’nın yanından ayrılarak Eflak, Rusçuk ve civar bölgelere geçmi tir. Bu bölgelerde
kâtiplik yaptı ı, dönemle ilgili kaynaklarda belirtilmektedir. Balkanların de i ik bölgelerinde diledi ince
bir ya am süren âir, mektuplarının ço unu da bu dönemde kaleme almı tır.9
Ebû Bekir Kânî’nin rivâyetlere dayalı olarak Bükre ’te geçirdi i yıllarda, içkiye mübtelâ oldu u
ve dü kün bir ya am sürdü ünden de söz edilmektedir. Kânî’ye atfedilen ünlü “Kırk yıllık Kânî olur mu
yani” sözü de yine bu dönemle ilgili olarak âir etrafındaki anlatılar arasında yer almaktadır.10
Kânî, 1755 yılında stanbul’dan ayrıldıktan sonra ya adıklarını Dîvân’ında yer alan Hasb-i
Hâl’inde ayrıntılı olarak kaleme almı , Eflâk ve Rusçuk gibi gezip dola tı ı beldelerle ilgili izlenimlerini
bu iirinde dile getirmi tir:11
Karn-ı evvelde seyâhatde iken
Gâh mihnet-gehi râhâtda iken
...
Gezdüm Eflak havâlisinde
Sonra nehr-i Tuna yalısında
…
Bir yere varmı idüm Ruscuk nâm
Kendi ma’mûr ahâlisi be-kâm12

6
Fatin, a.g.e., s.352-353; Muallim Nâci, a.g.e., 261; Sırrı Akıncı, “Hekimo lu Ali Pa a ve Kânî Efendi”, Hayat-Tarih Mecmuası,
Ekim 1971, C.2, S.9, s.17.
7
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valilikleri yapan Ali Pa a, Kânî’nin hayatında da önemli bir yere sahiptir. Ayrıca kaynaklarda Hekimo lu Ali Pa a için yazıldı ı
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Kânî’yi Hıristiyanlı a davet etti i, bunu kabul etmezse onunla evlenmeyece ini söylemesi üzerine Kânî’nin günümüzde atasözü
olarak kullandı ımız “Kırk yıllık Kânî olur mu Yani” sözünü söyledi i ifade edilmektedir. (Önder Göçgün, “18. Yüzyıl Klâsik Türk
iiri’nin Nüktedan Bir Mevlevî âiri: Tokatlı Kânî”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara 1987, s.569);
Ba ka bir rivayete göre ise sevdi i Romen kız Kânî’ye, içkiye tövbe etmesi artıyla kendisiyle evlenebilece ini söylemi , ancak a k
derdinden dolayı içkiye alı mı ve içmeden duramaz hale gelmi olan âirin “artık çok geç, ben içkisiz yapamam, tövbe kâr etmez,
kırk yıllık Kânî, olur mu Yani” dedi i belirtilmektedir. (Sırrı Akıncı, “Hekimo lu Ali Pa a ve Kânî Efendi”, Hayat-Tarih Mecmuası,
Ekim 1971, C.2, S.9, s.17); Bir di er rivayete göre ise, Kânî’nin hiçbir yerde uzun süre kalmadı ı halde Eflak’ta uzun zaman
kalması sebebiyle kendisine irtidat isnat olundu u, Kânî’nin de bu suçlama kar ısında “Kırk yıllık Kânî olur mu Yani” sözünü
söyledi i eklindedir. ( stanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu, stanbul 1965, C. III, s.862.)
11
Hasb-i Hâl, mesnevi nazım ekliyle kaleme alınmı 132 beyitten olu an sosyal hayatın tenkidine yer veren bir eserdir.
12
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2006, s. 304, 309.
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Kânî’nin gurbet hayatı 1782 yılına kadar devam etmi tir. Bu tarihte Sadrazam Ye en Mehmed
Pa a’nın davetiyle stanbul’a dönmü ve kendisinin divan katipli i görevinde bulunmu tur. Muallim
Nâci, airin bu yıllarını anlatırken: “…hiç bir kayd altında bulunmak istemeyen Kânî, gâh dîvân kalemine
mens biyyet s retiyle stanbul’da gâh dîvân kitâbeti hizmetiyle hâriçde vakit geçirdi,”13sözleriyle onun
saray âdâb ve te r f tına uyum sa layamadı ını belirtmektedir. Kânî, Pa a ile olan senli-benli ili kileri ve
Pa a’ya ait bazı sırları if â etmesi üzerine idama mahkum edilmi , ancak Reisü’l-küttâb Hayri Efendi’nin
araya girmesiyle bu cezadan kurtularak kalebent olarak Limni adasına sürgüne gönderilmi tir.14
Malları müsadere edilerek sürgüne gönderilen Kânî Efendi, Limni adasındaki sürgün yıllarını
sıkıntı ve yokluk içinde geçirmi tir. Bu yıllara dair mektuplarında, birkaç aydır tütünsüz kaldı ından
nargilesinin gümü ba lı ına sarılı duran hortumunun gözüne yılan gibi göründü ünden bahsetmesi airin
ya adı ı sıkıntıların boyutunu göstermektedir.15 âirin divanında yer alan Hasb-i hâl’inde çekti i
sıkıntıları görmek mümkündür:
Dimemi kimse ki hâlin nicedür
Ac yatursın burada kac gicedür
Niçe ehler ki olup zâr u zebûn
Bulmamı bir giyecek köhne zıbûn16
Kânî, Limni adasında sefaletle geçen sürgün yıllarının ardından hayatının sonlarına do ru
affedilerek stanbul’a dönmü ve Kasım 1791 yılında vefat etmi tir.
Hakkında yazılanlar ve söylenenler bir bütün olarak de erlendirildi inde Kânî’nin ma rur,
makam ve mevki sevdalısı olmayan, lâkayd, içki ve kadına dü kün, hazır cevap, keskin zekâlı, kalenderme rep, nüktedan ve rint bir ahsiyet oldu u anla ılmaktadır.
Kâni Efendi’nin 1755 tarihinde stanbul’a geli iyle birlikte bu ehre ait unsurların da onun
iirinde yer almaya ba ladı ı görülmektedir. Kâni, stanbul airlerinden olmadı ı gibi stanbul’a dair ba lı
ba ına bir iir de yazmamı tır. airin ba ta Divan’ı olmak üzere iirlerinde zaman zaman stanbul ve
semtleriyle ilgili görü lerini dile getirdi i beyitlere yer verildi i görülmektedir. Kânî’nin gözünden onun
iirine yansıyan stanbul, airin ne derece etkin bir gözlem yetene ine sahip oldu unu da ortaya
koymaktadır.
Öncelikle ehrin genel yapısına ve tarihî dokusuna yer veren Kânî, stanbul ismini pek çok
dizede öne çıkarmakta ve büyüsüne kapıldı ı bu ehrin önemine vurgu yaparak dikkat çekmeye
çalı maktadır. Onun iirinde stanbul’a kar ı sergilenen bu genel yakla ım zaman zaman da bu yapının
içindeki ayrıntılara inilerek ortaya konulmaya çalı ılmı tır. iirlerinde stanbul’un silûeti olan minareler,
airin ilk dikkat çekti i yapılar arasındadır. Kânî, ehrin ihti amlı yapılarından olan câmilerin gö e
yükselen minâreleri ile Tûr Da ı arasında paralellik kurmakta ve ehrin dokusunda minarelerin önemini
dile getirmektedir:
Çün kudûm-ı rûze ile dîdeler pür nûr olur
ehr-i stanbul menârâtı çü nahl-ı Tûr olur17
dizelerindeki ifadeler bu durumu açık biçimde yansıtmaktadır.
Ya amının ortalarında stanbul’a gelen air, bu güzel ehrin bir karı topra ının, dünyanın hiçbir
yerine de i tirilemeyecek kadar önemli ve de erli oldu unu vurgularken bugün bile “ta ı topra ı altın”
benzetmesine gönderme yapmaktadır. Bu açıdan dikkat edildi inde Kânî’ye stanbul farklı duygular
13

Muallim Nâci, a.g.e., s.262.
“Kani”, Encyclopedie de L’islam, Paris, 1978, Tome IV,s.567-568; Fevziye Abdullah Tansel, “Kânî”, Türk Ansiklopedisi, C.
XXI, Ankara, 1974, s.204.
15
Gibb, a.g.e., p.161; Th. Menzel,a.g.m., s.716; Fevziye Abdullah Tansel, a.g.m., s.204; Ebuzziya Tevfik, a.g.e., s.52.
16
lyas Yazar, a.g.e., s.305.
17
lyas Yazar, a.g.e., s.284.
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Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2/6 Winter 2009

702

ya atmaktadır. iirilerine yansıyan dü üncelerine bakıldı ında Kânî’nin stanbul sevgisinin her geçen gün
ruhunu sardı ı görülmektedir. stanbul’dan ayrılarak Balkan ülkelerine geçti i dönemlerde dahi içinde
kabaran “ stanbul özlemini” açık biçimde ifade etmekten geri kalmamı tır:
ehr-i stanbuli ol etrâfun
Bunda yok medhali hergiz lafun (K.39/60)
…
Gitmek ister gönül stanbul’a
stegin belki o yirlerde bula (K.39/84)18
beyitlerinde Rusçuk’ta bulundu u dönemde halinden pek de memnun olmadı ını ve içindeki stanbul
özlemini dile getirmek ihtiyacını duymaktadır.
Kânî, ya adı ı dönemin stanbul’unu ve stanbul’a ait güzellikleri, ehrin problemlerini, sosyal
meselelerini iirlerinde zaman zaman i lemi tir. stanbul’da ya am standardının bugün oldu u gibi o
dönem içinde de yüksek oldu u, kira sorunlarının dile getirildi i beyitlerden anla ılmaktadır. âir, kira
verecek gücü olmayan, sefil ve peri an halde binlerce ki inin bulundu u stanbul’da devlet idaresinde
çalı an birilerinin himâyesi olmazsa hayat mücadelesinde bulunmanın çetin oldu una dikkat çekmi tir.
Sen gibi bî-ser ü pâya ne gerek
Vara stanbul’a zahmet çekerek
Kudretün var mı kirâ tutmag içün
Ya kirâcıları avutmag içün
Sen gibi yüz bini var her yolda
Kim ‘arar hîç seni stanbul’da
Gel otur bunda i ün Hak düzedür
Geçinürsün hem agalar gözedür (K.39/88-91)19
beyitleri bu ehirde ya amanın bugün oldu u gibi geçmi te de pek kolay olmadı ını gösteren önemli bir
tespit olarak de erlendirilebilir.
âirin ya adı ı dönem itibarıyla Osmanlı’nın ba kenti olan stanbul, pek çok e lenceye
ve çe itli kutlamalara da sahne olmu ; ehir hayatının ve sosyal ya amın canlı oldu u önemli bir merkez
konumundadır. Kânî, stanbul’daki çe itli e lence ve kutlamalarla ilgili gözlemlerini ve izlenimlerini de
iirlerinde yansıtmaktadır. mparatorlu a ba kentlik yapan stanbul’un alı ık oldu u cülûs törenleri bu
kutlamalar çerçevesinde ehrin havasını de i tiren, ehir ya amına hareket katan olaylar arasında yer
almaktadır. Bu törenlerde ehrin genelinde meydana gelen de i imler, aslında bir taraftan da stanbul’un
sosyal dokusunu canlı tutmaktadır. III. Selim’in cülûs töreni sırasında stanbul’un çar ı ve sokaklarının
ya adı ı sevinç ve mutlulu un görenleri kendisine hayran bırakacak düzeyde oldu u sergilenmektedir. Bu
özel günlerde stanbul’daki i yerlerinin e lence ve gezinti yerleri haline geli i:
Ne ât-âbâda döndi ehr-i stanbul’un esvâkı
Birer nüzhet-geh oldı her gürûhun pî -i dükkânı (K.48/5)20

18
19

lyas Yazar, a.g.e., s.309, 311.
lyas Yazar, a.g.e., s.311, 312.
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dizelerinde açık biçimde ifade edilmektedir. Bu örnekler devrin kalem erbabından Kânî’nin sosyal
yapıdaki hareketlilikleri iirinde malzeme olarak i ledi ini ortaya koymaktadır.
Tarihi kaynakların bu yüzyıl içinde stanbul’a dair kaydetmi oldukları –me hur- yangınlar da
âirin gözlemleri ölçüsünde, iirlerinde yer bulmu tur. Küçük bir kıvılcımla ba layıp kısa sürede bütün
ehre yayılan, stanbul’u “kasıp kavuran” yangınlar ve bu yangınlar sırasında sur içindeki bölgelerde
ya ayanların çekti i sıkıntılar:
Bir kıgılcım bıragup dest-i kazâ ortalıga
Oldı pâ îde zemîne erer-i ûr u urû

Kasdı kavurdı Sitanbul’ı o rütbe âte
Herkesün ba ına teng oldı o gün dâhil-i sûr (K.50/17-18)21
beyitlerinde yansıtılırken stanbul tarihi dokularıyla, ya adı ı hadiselerle Kânî’nin dizelerinde hayat
bulmaktadır.
Kânî’nin iirlerinde stanbul, semt isimleriyle de sık sık kar ımıza çıkmaktadır. Onun iirlerine
bu gözle bakıldı ında Ayasofya, Süleymaniye, Üsküdar, Çamlıca, Göksu, Topkapı, Edirnekapı ve
Silivri‘nin ismi geçen semtler arasında yer aldı ı görülmektedir. Bu semtlerle ilgili gözlemlerini ve
ya antılarını payla an airin stanbul’un güzelliklerine olan hayranlı ı da sanatına yansımaktadır.
Kânî, Ayasofya civarında pi irilen halka çörekler, Süleymaniye’de kar ıla tı ı insan
manzaraları, Topkapı, Edirnekapı ve Silivri’nin bo aza nâzır sırça sarayları, Üsküdar servili i, Çamlıca
seyri, Göksu’nun mesîre yerleri ve sümbüllerle örülü ye illikleri gibi gözlemledi i hadiselerle,
stanbul’un foto rafını ortaya koydu u iirlerine, bu semtlere ait güzelliklerle çe ni katmakta ve
stanbul’a olan hayranlı ını yansıtmaktadır:
Ayasofiyye civârında pi er halka çörek
ehr-i stanbul içinde gün gibi me hûr olur (K.35/98)22
…
Dün Süleym niyyede bir mûr-ı kem-kadre ebîh
Bir muharrâ cân gördüm zevkine me’mûr olur (K.36/41)23
…
Topkapusı yâ Silivri yâ Edirnekapusı
Pî -gâhında serây-ı sırça-i me hûr olur (K.36/95)24
…
Sen dahı Çamlıca seyrinde sanursun kendin
Üsküdar serviligi fikrini der-kâr iderek (G.109/2)25
…
emîm-i ‘ıtr-ı hulkun itdi Göksuyı çemenlerde
Kanâdîl kebûd-ı sünbülî hem tâb-nâk âsı (K.35/10)26
20
21
22
23
24
25

lyas Yazar, a.g.e., s.347.
lyas Yazar, a.g.e., s.354.
lyas Yazar, a.g.e., s.286.
lyas Yazar, a.g.e., s.282.
lyas Yazar, a.g.e., s.287.
lyas Yazar, a.g.e., s.467.
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beyitleri airin stanbul’un semtleriyle ilgili gözlemlerini yansıtan ifadeler olarak iirleri arasında yer
almaktadır.
stanbul’un bozasıyla me hur Vefa semtinin, Kânî’nin iirinde çekilen cefaların son bulaca ı
mekân olmanın yanında semt anlamının da ima edildi i biçimde tevriyeli olarak kullanıldı ı
görülmektedir:
Kûy-ı cefâya mı çıkacaú hep güzer-gehün
Semt-i vefâya hiç güzerün yok mıdur senün (K.37/31)27
…
Yine bir nev-nümâyi var ki cânâ mübârek bâd
Vefâ semtinden itmi sin güzer gûyâ mübârek-bâd (K.55/1)28
Sonuç olarak, stanbul, sosyal ya amıyla, genel görünümleriyle ve sahip oldu u do al ve tarihi
güzellikleriyle kendisine â ina olan her âire ilhan kayna ı oldu u gibi, XVIII. Yüzyılda yeti mi olan
Kânî’nin de ruh ve gönül dünyasında derin heyecanlar uyandırmı tır. Ebu Bekir Kânî, do al ve tarihi
güzellikleriyle hayran kaldı ı bu ehir için müstakil bir iir kaleme almamı olmakla birlikte ya adı ı
ehrin özelliklerini ve güzelliklerini fırsat buldukça iirlerinde estetik bir üslupla ortaya koymaya gayret
göstermi tir.
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