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yakından takip eden sanatkarlar eserlerinde, tabiata ve buradaki 
unsurlara büyük ölçüde yer vennişlerdir. Klasik Türk Edebiyatında kuşların 
özel bir yere sahip olduklannı ve bunlarla ilgili çeşitli benzetmelerin yapıl
dığını, kuş isimlerinin mazmun olarak kullanıldığını gönnek mümkündür. 
Kültürün önemli öğelerinden biri olarak kabul edilen kuşlar hakkında çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. l Klasik edebiyatta hayvanlar özellikle kuşlar konu
sunda birçok eser kaleme alındığı da görülmektedir. Bu konuda yazılanlar 
arasında Kirdeci Ali'nin Dasitan-ı Hamame'si2

, Gülşehri'nin Mantıku't
Tayr'ı3 , Ali Şir Nevai'nİn Lisanü't-Tayr'ı4 , Zaifi'nin FaJ-ı Murgan'ı5 , Şem-

"Animals and Culture ", 8/h Annual Workshop on Gttoman Material Culture, 3-4 
Ekim 2003 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde sunulan metnin genişletilmiş şeklidir. 
Bkz. L. Sami Akalın, Türk Folklorunda Kuşlar, Ankara, 1993; Ömür Ceylan, Kuşlar 
Dfvdnı, İstanbul, 2007; Halil Ersoylu, "Türk Dünyasının İnanç ve Yaşayışındaki Bazı 
Kuşlar", Türk Dünyası Araştırmaları, S.17, Nisan 1982, s.167-192; Halil Ersoylu, 
"Türk Dünyasının Düşünce, Dil ve Edebiyatındaki Bazı Kuşlar", Türk Dünyası 
Araştırmaları, S.11, Nisan, 1981, s.76-126; Halil Ersoylu, "Türk Dünyasının Folklar 
ve Etnografyasında Süs Unsuru Olarak Kullanılan Bazı Kuşlar", Türk Dünyası 
Araştırmalarz, S.8, Ekim, 1980, s. 83-93; H. Dilek Batislam, "Divan Şiirinin 

Mitolojik Kuşları: Hüma, Anka ve Simurg", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S.l, 
İstanbul, 2002, s. 185-208; Mehmet Özmen, "Konya'da Güvercincilik", Selçuk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.l, Konya,1981, s. 157-188; Şerif Ali 
Bozkaplan, "Türkiye Türkçesi ağızlarında kuş isimleri", TDAY-Belleten un , 
Ankara, 1992, s. 44-79; Şükrü Elçin, "Kirdeci Ali'nin Güvercin Desümı", Halk 
Edebiyatı Araştırmalarz, C. 1, Ankara, 1997, s. 267, 268; Saadet Karaköse, "XVI. 
Yüzyıl manzum eserlerinde kuş mazmunu", Prof Dr. Sadık Tural Armağanı, Haz. 
İdris Karakuş, Ankara, 2002, s. 250-274 vb. 
Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı 'nda Mesnevi, İstanbul, 1999, s. 77. 
Gülşehri, Mantıku't-tayr (tzpkzbasım), Önsöz. Agah Sırrı Levend, Ankara, 1957. 
Ali ŞiI' Lisdnü't-Tayr, Haz. Mustafa Canpolat, Ankara, 1995. 
Cemal Kurnaz, "Zaifi'nin Fal-ı Murgan'ı", Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara, 1997, 
s. 183-205. 
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si'nin Deh-Murg'ı, 6 Birri'nin Bü1bü1iyye'si7
, Münazara-i Tüti ba Zag8

, Kuş
ların Muhakemesi9 vb. eserler yanında bir tür olarak baznameler 10 

sayılabilir. 

Klasik edebiyatta kuşları ele alan eserlerden biri de Remzi'nin Kebüter
name'sidir. Hakkında kaynaklarda bilgi bulunamayan Remzi, Kebüter
name'de güvercin türlerini anlatmıştır. Sanatçı eser içerisinde on yedinci ve 
iki yüz otuz üçüncü beyitlerde olmak üzere iki beyitte adını zikreder. Şairin 
adının geçtiği ikinci beyit eserin son beytidir. Bu beyitte şair, kalem kuşunun 
hayal levhası üzerine böyle beğeniImiş bir kebüter-name yazmadığını 

belirtir: 

Remziya lev!).-i hayal üstine murg-ı hame 
Yazmadı böyle pesendlde Kebuter-name 

Millet Kütüphanesi, Ali Emiri-Manzum, 1017 numarada kayıtlı olan bu 
eser; sekiz varaktır ve şöyle başlar: 

Bareka'l-lah zihı ~aşr-ı kebuter-hane 
Ki temaşası virür şev~ u fera!). yarana 

Gıbta-ferma-yı şuver-hane-i Çın olsa n'ola 
'Arif-i ehl-i na?ar anda şafa bulsa n'ola 

Seyri her la!).za virür tab'-ı heves-kara fera!). 
Dil-i sevda-zede bir demde ider tar!).-ı tera!). 

Satır sayısının on dokuz olduğu metin, nesihle yazılmıştır ve herhangi bir 
tarih içermemektedir. İkisi der-kenar beyti olmak üzere toplam iki yüz otuz 
üç beyitten oluşmaktadır. Eser şu beyitlerle son bulur: 

LO 

Derviş Şemseddin, Kuşların Münazarası-Deh-Murg, Haz. Hasan Aksoy, İstanbul, 
1998. 
BilTI Mehmed Dede, Bülbülfyye, İzmir, 2004. 
Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, Ankara, 1988, s. 141. 
A.g.e., s. 153. 
Ahmet Isparta, Türk edebiyatında baznameler ve İndi'nin Bazname 'si: metin-sözlük, 
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2002 (BasıImamış Yüksek Lisans Tezi); Hasan 
Kurutaş, 1 gly. 'a ait yazar ı bilinmeyen mensur bir Baz-name incelemesi, Marmara 
Üniversitesi, İstanbul, 2002 (Basılmamış Yüksek Lisans tezi). 
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Böyle mecmU' -1 nevadİrle bu ~uş-hane heman 
Dinse layı~ feral).-abad u ya ~asr-ı murgan 

Remziya levl).-i hayal üstine murg-ı name 
Yazmadı böyle pesendrde Kebuter-name 

Kebüter-name, aruzun remel bahrinden Fe'ilatün /fe'ilallin/ fe'ilatün/ 
fe'ilün kalıbıyla yazılmıştır. Mesnevi nazım şeklinin kullanıldığı eser, klasik 
bir tertibe sahip değildir. ı 06- ıı O. beyitler arasında aslında küçük mesne
vilerde pek görülmeyen bir şekil hususiyetini görmek mümkündür. Bu 
beyitler arasında sanatkar, "gerek" redifıyle ve mesneviyle aynı vezinde bir 
gazel söylemiştir. Mesneviden farklı bir nazım şekline geçen Remzl, sadece 
şekli değiştirmekle yetinmiş konuyu gazelde de aynen devam ettirmiştir. 

Eser, şairin kasra benzettiği güvercin evinin dostlara şevk ve ferahlık 
verdiği fıkriyle başlar. Bu kuşun seyredilmesiyle gönül çocuğu üzüntüsünü 
uzaklaştınr: 

Tab'-ı aşüfte nice olmasun anda hoş-hal 
Tıfl-ı dil seyr-i kebuterle ider def' -İ melal (9) ıı 

Metinde güvercinin kutsal bir kuş olduğundan bahsedilerek çeşitli 

özellikleri anlatılır. Bunu takip eden beyitlerde bu kuşun, Hz. Nuh, Hz. 
Süleyman ve Hz. Muhammed ile bağlantıları üzerinde durulur. Güvercin 
çeşitleri sayıldıktan sonra ayrı başlıklar halinde bu türlerin özellikleri edebi 
bağlantılar kurulmak yoluyla işlenir. Bu bölümlerde on sekiz güvercin çeşidi 
hakkında bilgi vardır. 

Kebüter-name'nin yazılış amacı güvercin çeşitlerini tanıtmak olduğundan 
burada birçok güvercin türüne yer verilmiştir. Bunlar sırasıyla kut, kızıl 

Mısrı, dem-keş, Bağdadi, peleng, keler, saya, Şami, boz, martoloz, Zengi, 
ceba (ciba), Mısrı, Habeşi, pal, tahtalı, Konyalı, ihramh nev-zuhür' dur. Bu 
türler hakkında şairin verdiği bilgilerin bir kısmı şöyledir: 

Kut: 
Remzi, bu güvercinin san, beyaz, siyah ve kırmızısının şöhretli olduğunu 

belirtirken, saf incinin dahi onun gagasına muadil olamayacağını, güzelliği 

ii Parantez içinde verilen sayılar metindeki beyit numarasını göstermektedir. 
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212 HANİFE KONCU 

ve şerefıyle kırmızı yakuta benzediğini söyler. Çok beğenilen ve kıymetli bir 
türdür. Güzelliğini tarif etmek mümkün değildir. 

Kızıl Mısrı: 

Hz. Muhammed tarafından beslendiği belirtilen bu mübarek kuş, 

Peygamber'in nazarını almıştır. Uğurlu, ferah verici bir kuştur. Tabiatının 
vahşiliği ülfet bilmediği gibi ahu bakışlı gözü de sevgi usulü bilmez. 

Dem-keş: 

Yeri, tarikat ehlinin dergahıdır. Gece ve gündüz Allah'ın birliğini anar. 
Nağmesi kutsal meclise ahenk verir. Nakşibendiyye tarikatında şerefı bul
muştur ve her zaman gizli zikir yapmaktadır. Dem-keşin nağmesini duyan 
genç ve yaşlı kimseler ona meyl eder. Hakim Farab dahi ona mest olur. Tane 
kaydında dahi olmayıp devamlı zikir ile meşguldür. Beyaz, siyah ve çeşitli 
renkleri vardır. Halkın beğendiğidir. 0, Hüma gibi devlet kuşudur. 

Bağdadi: 

Şam, Halep ve Bağdat'ı dolaşır. Onun gagası acayip bir revnak bul
muştur. Sanki Hakk'ın kudreti bu gagayı iki parçalı hilal şeklinde 

yaratmıştır. Dünyanın dörtte biri onun uçuş sahasına dar gelir. Yedi iklim 
kanadının altındadır. Altı ciheti dolanır yine merkezde bulunur. Bir anda 
dokuz feleği gezer ve süratine insanlar ile melekleri tutkun eder. Simurgla 
yarış etse, Sımurg o Bağdadi güvercinin gölgesini göremez. Aşıkların mek
tup götüreni ve şahların habercisi de odur. Uçtuğu zaman alemin tepesini 
dolanır. Sanki Tayyar'ın ruhu onunla aynı kanattadır. 

Peleng: 
Kimin çatısında peleng gorunurse o kimse sarığının tepesine çelenk 

takınsa uygundur. Başındaki taçları güzeldir. Bacaklarındaki çakşırlar ise iç 
açıcıdır. Üzerindeki tüyleri adeta Keşmir kumaş1 gibidir. Feleğin gözü, onun 
benzerini görmemiştir. 

Keler: 
Nev'i şahsına münhasır bir türdür. Üzerindeki küçük nakışları müstes

nadır. Sarı ve kırmızı renklileri vardır. Ama kırmızısı daha çok tercih edilir. 
Göğsü nakışlı zencİrelİsi ise az bulunur. 
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Saya: 
Şekli, diğer güvercinlere benzemeyen bir türdür. Hakim olan Allah'ın 

sanatı, onun şeklini garip ve diğer bir çeşitte meydana getirmiştir. 

Şami: 

Onları görünce sabır ve sükun gider. Başı, gagası ve ağzı kara alaya 
benzer. Gözünü ise la'l ve Yemen'in akiki kıskanır. Ayakları kırmızıdıf. Si
yahını seyredince başa sevda düşer. Şimdi Mısrı ve Şami'nin adı bulunmaz. 

Boz: 
Boya çekilmiş gibi olan (rastıklı) gözleri dünyaya değer. Kırmızı göz

lerinin çevresinde siyah halka vardır. Bu gözler gayet büyük ve şahanedir. 
Bozun, siyah ve kırmızısı naziktir. 

Martoloz: 
Martolozun kırmızısı, yaratılmışların velvele vericisidir. Güzellik da

ğında makam tutmuştur. Tüylerinin güzelliğine alem hayrandır. Kolu kanadı, 
sonsuzluk şevkinin sermayesidir. Sarı martoloz pek ele geçmez. Eğer ele 
geçerse renk ve letafette onun siması bir başkadır. Hiç kimse martolozun bir 
yerine kusur bulamaz. Cilveleri gönül kapar. Siyah renklisi, sürıneli göz
ıüdür. Sürmeli gözlerine Hoten ahu~;u köledir, en uzun tüyüne de nur-ı siyah 
denirse acayip olmaz. Siyah renklilerin taçlısı da bulunmaktadır. 

Zengi: 
Kırmızı, sarı, siyah, beyaz ve mavi renklileri vardır. Kırmızısının Şı

veleri, siyahının çakır gözleri güzeldir ve kıya bakışlıdır. 

Ceba (Ciba): 
Bu tür güvercinler başkalarına benzemez, letafetleri vardır. Zevrak, sarı, 

siyah nazik olan türleridir. Kırmızısı hepsinden aladır. Çocuklara güvercin 
yetiştiriciliğinin şevkini veren bu türdür. Bunların bir kısmının başında taç 
vardır. 

Mısrı: 

Kimi ak kimi kesme kuyruktur. Bunun kula, sarı, kara ala, gök ala, zevrak 
ala, kula kesme, siyah kesme vb. türleri vardır. Şair bunların özelliklerini 
verirken mesela, kula Mısrı hakkında şöyle der: Ondaki haletİn tasvir 
edilmesi mümkün değildir. Allah vergisi gönül araştıran güzelliği yazılamaz. 
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Çok değerli kaftanı, yani tüyleri cennet sündüsünün kaftanı gibi yaz ve kış 
tazedir. 

Habeşı: 

Şöhreti bütün §Jemi tutmuş bir güvercindir. Cihan halkı onu görmeden 
güzelliğine aşık, Leyla suretini gören Mecnun olmuştur. Onun kursağı adeta 
neye benzemektedir. 

Pal: 
Onun cinslerini saymanın ve tayin etmenin imkanı yoktur. Seçkini ele 

geçmez ve bulutların üstünde uçar. Yuvasında fazla kalan bir tür değildir. 

Tahtalı: 

Yaban güvercini olan tahtalı, yurdunda durmayıp yabancı yerlere giden 
bir türdür. Kimi çölde kimi mescitte kimi de Kabe'de bulunur. 

Konyalı: 

Kılıç kuyruklu olan Konyalı, güvercin grubunun arkasında gideni yani 
"düm-dar"ıdır. Lacivert ve beyazı süzülmeye başlayınca kimse kuyruklu 
yıldıza bakmaz. 

İhramh Nev-zuhur: 
Köy ve şehre velvele veren bir güvercin türüdür. Vedud olan Allah, onu 

diğer bir surette yaratmıştır. 

Metinde Yer Alan Güvercinle İlgili İnanışlar 
Mesnevide bu kuşla alakalı olmak üzere birkaç inanış vardır. Bunlardan 

ilki Kabe'de güvercin avlanılmamasıdır (10). Abdülbaki Gölpınarlı, Mevla
na'nın Divan-ı Kebir'ine yaptığı tercümede, "Kabe'nin muayyen sınırı için
de avlanmak, hayvan kesrnek, kısas yapmak haramdır. Bu bakımdan 
dokunulmaması gereken güzeller Harem'deki yani Kabe'nin sınırı içindeki 
güvercinlere benzetilir" 12 şeklinde bilgi verir. Metinde de bu inanışa atıfta 
bulunulmuştur. Yine metinde yer alan bir başka husus, güvercinin Kabe'ye 
konmamasıdır (ll)."Rivayete göre Ka'be'ye güvercin konmadığı gibi uçar
ken de Ka'be üstüne gelince derhal yönünü değiştirerek sağ ve sola uçar-

12 Mevlana Celaleddin, Divan-ı Kebfr, Haz. Abdülbaki Gölpınarlı, C. VII, Ankara, 
2000, s. 689. 
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larmış.,,13 Güvercinlerin olduğu yere cinlerin gelmemesi (38) inancı da 
Kebüter-name'de yer almıştır. Eserde özellikle kut güvercinin bulunduğu 
yere cin taifesİnİn gelemediği belirtilmiştir. Bu bilgiyi doğrular mahiyette bir 
bilgi Evliya Çelebi Seyahat-namesi'nde yer almaktadır. İfade şöyledir: 
"Ednne kavminin sevmediği kuşlar bunlardır: Evvela an(g)ıt ve beyaz çatal 
ibikli ibiksiz horos ve ayağı çakşırh kırmızı kut güvercin, İmam Hüseyin 
beslemişdir ve ayağı çakşırh demkeş kebüter bu güvercini İmam Hasan 
beslemişdir. Bu murgan olan yerlere asla ecinne girmez". 14 

Metinde Geçen Diğer Hayvanlar 
Kebüter-name'de güvercin dışında bazı kuşlar ve hayvanlar da söz 

konusu edilmiştir. Bu hayvanların bir kısmıyla mitoloji ve efsanelerde bir 
kısmıyla ise tabiatta karşılaşılır. Aşağıda bunlara örnek verilmiştir: 

Hüdhüd (150): Bu kuş, çavuşkuşu, ibibik kuşu diye de anılır. Süleyman 
peygamber ve Seba melikesİ Belkıs arasında elçilik yapan bir kuştur. Çok 
uzakta bulunan suyu görebilme özelliğine sahiptir. LS Ayrıca Klasik edebiyatta 
aklı sembolize eden bir kuştur. 

Simurg (77): Elburz dağında bulunduğuna inanılan bu kuşa, üzerinde her 
kuştan eser olduğu için otuz kuş denmiştir. 16 Zümürrüdü Anka veya Anka 
olarak da bilinir. Yüzünün insan yüzüne benzediğine inanılır. 

Hüma (68): Devlet, ta1ih kuşu olarak bilinir. Gölgesi kimin başına düşerse 
padişah olacağına inanılır. Kaf dağında veya Çin'de yaşadığı rivayet edilir. 
Kemikle beslenir. Sarı gagalı, yeşil kanatlı ve ayaksız olduğu düşünülür. 
Klasik Türk Edebiyatında talihin, refahın sembolü olmuştur. 17 

Bunların haricinde bülbül (36), akbaba (39), kumru (65), tavuk (90), şahin 
(221), nesr (39), ahü-yı Huten (120) vb. hayvanlara da yer verilmiştir. 

13 

14 

15 

16 

17 

Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Haz. Cemal Kurnaz, 
Ankara, 1992, s. 227. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, 4. Kitap, 
İstanbul, 2001, s. 340. 
İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözıüğü, Ankara, tarihsiz, s. 237. 
A.g.e., s. 44 ı. 
A.g.e., s. 238. 
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Kebfer-name 'de Yer Alan Peygamberler 
Remzi, uzun yaşaması, Tufan hadisesi gibi konularla metinlerde yer 

verilen Nuh peygamberi (22), rüzgara hükmetmesi, Belkıs ve Hüdhüd'le 
münasebeti, karıncalarla konuşması gibi özellikleriyle anılan Süleyman 
peygamberi (23), Semud kavmine gönderilen ve en önemli mucizesi kaya 
içinden gebe bir deve çıkarmak olan Salih peygamberi (der-kenar) metinde 
kullanmıştır. Hz. Muhammed ise fahr-ı cihan (47), nazar-ı peygamber (48), 
hace-i levlak (49) gibi ifadelerle mesnevide yer almıştır. 

Metindeki Dinf Şahıslar 
Metinde Klasik Türk Edebiyatında adı çok sık anılan Hz. Ebu Bekir ve 

Hızır yanında nadir olarak rastlanılan Ebi Tayyar, Temım-i Dar! vb. gibi 
şahıslar. da bulunmaktadır. Mesnevide iki yerde adı anılan Ebi Tayyar 
(12,81), Cafer bin Ebi Talib'in lakabıdır. 0, sahabeden bir zat olup, Hz. 
Muhammed'in amcasının oğlu, Hz. Ali'nin de kardeşidir. Hz. Muhammed'in 
getirdiği dine iman eden otuz ikinci kişidir. Hayber gazası sırasında 

sancaktar Zeyd Bin Harise şehit olunca, Hz. Cafer sancağı alarak düşmana 
saIdımııştır. Sağ eli kesildiğinde sancağı sol eline almış, o da kesilince 
dişiyle tutmuştur. Bu muharebede şehit olan Hz. Cafer'in vücudunda pek 
çok yara izi görülmüştür. Hz. Muhammed bu haberi alınca çok üzülmüş ve 
Medine'de genel bir yas olmuştur. Sonra Allah tarafından Hz. Cafer'e iki 
kanat bağışlandığı ve onun cennete uçtuğu bildirilmiştir. Bu itibarla o, Tay
yar olarak anılmıştır. IS Metinde bir yerde adı geçen Temim-İ Dar! (210) de 
sahabedendir. "O bir cinni tarafından geceleyin evinden alınıp götürülmüş ve 
birbiri arkasından, her çeşit hayali varlıklarla meskun, meçhul ülkeleri 
dolaşmış ve sonra, bir dizi garip ve tehlikeli maceraları (onun Deccal ve Cas
sasa ile karşılaşması sadece bunların bir safhasıdır) aştıktan sonra, bir melek 
tarafından bir bulut üzerİne kaldırılıp, evine götürülmüştür. Onu ölü zan
nedip yeniden evlenen karısı, son derece büyük bir güçlük içinde bulunur; 
Halife Ömer' e götürülmüş olan mesele, Ömer tarafından Ali 'ye tevdh 
olunur; Ali, Tamim'in başına gelecek olanların hepsinin, Peygamber'e 
önceden malum olduğunu beyan eder ve kadını iki kocasından biriniseçmek 
hususunda serbest bırakır; kadın, Tamım'e dönmeyi tercih eder.,,19 

18 

19 
Şemseddin Sami, Kdmitu'l-A 'ldm ,C. 3, Ankara, 1996, s. 1821. 
G. Levi Della Vida, "Temımü'd-Oarı ", İA, C. 12/1, İstanbul, 1979, s. 156. 
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Dini Unsurlar 
Metinde kullanilan dini unsurlar arasında Harem (10), zühd-İ barid (16), 

zühhad (41), nebi (23), hayr-ı dua (22), taife-i cin (38), leyle-i ka dr (184), 
kaza (217), hulle-i sündüs-i cennet (178), me'va (13) vb. unsurlar sayılabilir. 

Hadis 
Metinde tespit edilebilen iki hadis bulunmaktadır. Biri Hz. Muhamıned 

için söylenmiş olan "Leviak" (47)'tır. Aslı "Levlake levlak lema halaktü'l
eflak"şeklinde olan bu hadis-İ kudside Allah, Hz. Peygamber için "Sen 
olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım." buyurmuştur. Diğer 
hadis de "hubbü'l-vatan" (27)'dır. Hadisin tamamı "Hubbü'l-vatan mine'l
iman"dır. "Vatan sevgisi imandandır" manasına gelmektedir. Metinde 
güvercin başka bir iklime atılsa da vatanını sever manasına kullanılmış, 
böylece güvercinlerin yaşadıkları yeri ne derece benimsediIderi anlatılmak 
istenmiştir. 

Tarihi ve Mitolojik Şahıslar 
Şair, eserinde Haman, Nuşirevan, Bihzad, Tatar Han gibi şahıslardan da 

bahsetmiştir. Haman (73), "Firavun'un vezİri adıdır. Bina-yı sarah ile memur 
olmuştu.,,2o Şiirde adaletiyle yer alan Nuşirevan (138), "Adil, dadger 
manasınadır. Ekasire-İ Acem'den bir maruf padişah ismidir. Cenab-ı fahr-i 
ka inat aleyhi salatu's-salavat onun zamanında piraye-bahş-i saha-yı vücud 
oldular. Münsedi' olan eyvan-ı Kisra ona mensuptur. Mejdek nam mülhidi 
bu katl ve idam eyledi.,,21 Yine mesnevide geçen Tatar Han (125) hakkında 
Kamusu'l-A'laın'da, "Tugluk Şah'un ahiret oğlu ve Sultan Mehemmed Şah 
Tugluk'un vezirİ olup 'Fenavi-İ Tatar Haniye' ve 'Tefslr-i Tatar Hani' 
ünvanlarıyla meşhur iki muteber eseriyle şöhret bulmuşdur. Sultan Firuz Şah 
Barbek'in zamanında vefat etmişdir. Hindistan'da Gücerat hükümdar
larından birinci Muzaffer Şah'un oğlu ve birinci Ahmed Şah 'un pederi 
olmak üzere bu isimle bir zat dahı gelmişdir".22 şeklinde bilgi vardır. Bihzad 
(72) ise kesin olarak bilinmemekle birlikte 14S0'den sonra doğduğu 

zannedilen, Emir RuhuHah'ın veya Tebrizli Pir Seyyid Ahmed'in öğrencisi 
olduğu kaynaklarda belirtilen ressamdır.Yine kaynaklar onun şöhretinin 

artmasında Ali Şir Nevayi'nin büyük etkisi olduğunu belirtirler. Hüseyn-i 

20 

21 

22 

Mütercim Asım Efendi, Burhdn-ı Katı, Haz. Mürsel Öztürk-Derya Örs, Ankara, 
2000, s. 3 ı 7. 
A.g.e., s. 57L. 
Şemseddin Sami, a.g.e., s. 1605. 
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Baykara döneminde de sanat hayatının başarılı bir dönemini geçirmiştir. Son 
derece zarif fırça kullanışı, gerçeğe yakın ifadelere yer vermesi, tasvir 
sanatını çok etkilemiştir. En fazla mavi tonlarını sevmiş ve bunlar etrafında 
çalışmıştır. Çiçek açmış ağaçlar da onda çok başarılı olarak resmedilmiştir. 23 

Hikaye Kahramanları 
Kebuter-name'de aşk konusunda çok meşhur olmuş kahramanlar da söz 

konusu edilmiştir. Bunlar arasında ölümsüz aşkın sembolü olarak Leyla ve 
Mecnun (204) ile bir başka aşık sembolü olarak da Ferhad (72) sayılabilir. 

Mitolojik Unsurlar 
Eser küçük bir mesnevi olduğundan hemen her gruptaki unsurların sayısı 

fazla değildir. Bu grupta da ölümsüzlük verici su olan Ab-ı hayvan 
(159)'dan, Firavun'un veziri olan Haman'ın yaptığı yüksek kuleden kinaye 
olan Kuh-ı Haman (73) ve Nahşep şehrinde İbni Mukanna'nın sanatla 
kuyunun içinden çıkardığı bir aydan yani Mah-ı Nahşeb (28)24'den 
bahsedilmiştir. 

meler, ş ehirler 
Eserde, Şam, Halep, Bağdat (69), Huten (120), Acem (151), Aden (223), 

Ma-Çin (64), Keşmir (83) gibi yer adlarına tesadüf edilmektedir. 

Değerli Taş ve Madenler 
Bu grup içerisinde la'! ü akik (93), la'l-İ rümman (104), la'l-i müzab 

(144), mercan (95), zer-i halis (116), zer-peyker (142), dür, yakut (144), 
simin-ber (166), kürre-i sim (147), elmas (213), yakut-ı kebud (171) gibi 
kelime ve kelime gruplarında geçen değerli taş ve madenler sayılabilir. 

Felek Sistemi 
Şair, felekle ilgili birçok kelime ve terkip kullanmıştır: Nesr-i felek (39), 

hilal (70), encümen-i çarh (74), çarh-ı felek (76), çarh-ı kebud (167), gerdiş-i 
nüh-peymane (95), felek-i devvar (210), meşşata-i gerdun (145), kevkeb 
(228), mihr ü meh (161), şeb ü nlz ( 161) vb. 

23 

24 
Filiz çağınan, "Bihzad", DİA, C. 6, İstanbul, 1992, s. 147, 148. 
Bkz. Hanife Koncu, "Klasik Türk Şiirinde Kuyu, Zindan, Mağaranın Bazı 

Kullanıınları", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXX, İstanbul, 2003, s. 306-329. 
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Giyim-Kuşam 

Peşmine (165), kaba-yı dibac (175), pemiyan-ı tuhaf-ı akmışa-i rengini 
(177), tügme (194), giriban-ı libas (80), destar (82), püşiş (83), şah (83), keç 
küleh (125), sarı came (133), zerrin şalvar (143), came-İ zer-beft (131), libas 
(212) gibi unsurlar bu grup içinde sayılabilir. 

Klasik Türk Edebiyatı, kendine özgü bir mazmun ve benzetme sistemi 
meydana getirmiş, kendine mahsus bir hayal dünyası oluşturmuş, yüzyıllar 
boyunca hayatın pek çok unsurunu ele alıp işlemiş bir edebiyattıf. Bu 
edebiyatın sanatkırları, yaşamın kıyısında kalmamışlar, tabiata, sosyal ve 
gündelik hayata ait birçok konuyu ele alıp işlemişlerdir. Ancak bunları 
doğrudan doğruya değil de farklı bağlantılarla, unsurlara edebi bir hüviyet 
katarak ve teşbih, tenasüp, telmih, hüsn-i ta' IiI vb. sanatlardan da istifade 
ederek anlatmışlardır. 

Kebüter-name, güvercin çeşitlerinin birçok yönünü ele alan bir 
mesnevidir. Eserde, asıl konunun yanında dini unsurlardan sosyal hayata, 
değerli taşlardan yer ve mekan adlarına, tarihi ve efsanevi karakterlerden 
mitolojik unsurlara ve daha birçok hususa temas edilmiştir. Bu sebeple 
küçük hacimde bir mesnevi olmasına karşılık Remzi'nin Kebüter-name'si, 
ihtiva ettiği kuş isimleri, kullanılan benzetme unsurları ve içinde 
bulundurduğu kültür malzemesiyle bu konuda yazılmış eserler içerisinde 
önemli bir yere sahip olabilecek mesnevllerden biridir. 
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