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Bir askeri tabir olan akmcihk, bilindigi gibi Osmanli hafif süvari birliklerine
verilen isimdir. Baglangigta daimi süvari ve piyade askerlerinin te§kiline kadar Osmanli'nin temel askeri gücünü akincilar tegkil etmi§, Evrenos Bey'in
(ö. 1471) katkilari ile sistem bir ocaga dönü§mü§, Yenigeri ocagi kurulunca
da görevleri sadece hudut boylariyla sinirli kalmigür.
Akinalar, özellikle Rumeli'de serhat boylarina yakin yerlerde otururlar
ve genellikle yaz aylarinda zaman zaman dü§man topraklanna akinlar yaparlardi. Gegimleri, dügmandan aldiklan ganimetle saglanirdi. Akmci kumandanlarim devlet tayin etmekle birlikte bu görevler hemen daima Mihal,
Evrenos, Turhan, Yahyali ve Malkogoglu gibi me§hur akinci ailelerine verilmi§ti. Bu yüzden akinalar Mihalli, Turhanli ve Malkogoglu akincilari gibi
mensup olduklari kumandanlann adlanyla amlirlardi. Genellikle soylu bir
aileden gelen beylerin etrafmda toplanmij olan akmcilann üzerinde yöneticilerin nüfuzu mutlakti. Onun sevdigi sevilir, dü§maru herkesin dü§mani
olurdu.
Akmalar kale muhasarasi gibi i§lerle me§gul olmazlar, kitle halinde dü§man topraklarina dalar, yol kav§agi, gegit ve köprü gibi yerlerde bölüklere
ayrihrlardi. A k i n a fedailerinden olan serdengegtiler ku§atilmi§ kaielere girer, dalkiliglar ise dügman igerisine dalarlardi. Bunlar gogu kez bile bile
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ölüme giderlerdi. C^ünkü bu dönemde idealize edilen akina, savagta her türlü zorluga gögüs geren, icabinda gözünii kirpmadan ölüme giden savaggiydi.
ilk bakigta böyle özellikler tagiyan bir askeri sinifin edebiyatla dogrudan
dogruya nasil ilgili olabilecegi kugkuyla kargilanabilir. Oysa meselenin bir
de hemen gőze garpmayan ve bir kag bakimdan edebiyatla ilgili olan yönü
vardir.
Dogusu ve Bahsi ile Ortagag'da yaganan hayah bezm ve rezm olarak ikiye
ayirarak anlatmak mümkündür. Burada rezm kelimesini, savag ya da savaga
hazirhk, bezmin ise eglence, daha genig bir tabirle bang döneminde yaganan
rahat hayat manasina kullandigimizi ifade edelim. Bati edebiyatmdaki Romanslara kargilik bizim edebiyaümizdaki gazeller bezm dünyasmi anlatan
örneklerdir. Yaganan hayatin aksine Klasik edebiyahmizda savag halini anlatan eserlerin azligi dikkat geker. Oysa milletimizin müslüman olmadan önceki konumunü en iyi anlatan alp tipinin özelligi, rezmi gündelik hayaün en
önemli ögesi olarak kabullenmekti. Toplumumuz müslüman olduktan sonra
da alp tipini gazi tipine dönügtürerek özellikle baglangigta Battalname ve
Danigmentname gibi eserlerle bu tipi islamilegtirerek yagatmaya devam etti.
Osmanli devletinin kurulugunu izleyen yillarda özellikle Rumeli'deki akinlari anlatan eserler, türün daha sonraki devredeki devami oldu.
Meselenin bu boyutunun da ötesinde bir farkh uygulama daha vardir ki
o hususiyet akmcihgi da kültürü koruyup gözeten önemli bir müessese haline dönügtürmügtür. Bilindigi gibi Orta (^ag edebiyatlannda saray, Tanpmar'
in (1985: 5) ifadesiyle aydinligm ve feyzin kaynagi muhtegem bir merkeze,
hükümdara, onun cazibesine ve iradesine baglidir. Her gey onun etrafinda
döner. Ona dogru kogar. Ona yakmligi nispetinde feyizli ve mesuttur. igte
saray istiaresi etrafinda dönen Orta £ a g hayah, onun yaphgi hemen her geyi
kendi gartlari iginde taklit ederek yagantisini idame ettirme gayreti iginde
idi. Bu yüzdendir ki 50k eski gaglardan beri genel anlamda güzel sanatlar,
ama özellikle de giir, ölen ve öldügü igin mäbüdlar arasina kangan eski ve
yeni reislerin vasiflanni övme görevi üstlenmigtir. Yine bu yüzdendir ki en
kügük bir liderin maiyetinde bile baglangigta 50k sayida §air meveuttu.
Osmanli devlet gelenegi de bu yapiyi büyük ölgüde sürdürdügü igin sanat devlet iligkisini de agagi yukan aym yapilanma iginde devam ettirmigtir
(ísen 1997: 284). Sözü edilen geleneksel yapida yöneticinin önde gelen görevlerinden biri de bilim ve sanati korumaktir. igte devlet merkezinde padigahin bulundugu saray böyle bir rol üstleniiice, ona benzemeyi ilke edinmig
daha alt düzeydeki yöneticiler de kendi konumlanyla mütenasip bagka merkezler olugturmuglardir. Bu anlamda devlet ileri gelenlerinin konaklan, is-
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tanbul difmda gehzade vali olarak görev yapan gehzadelerin saraylari, beylerin konaklari sanatin himaye edildigi yerler olagelmigtir (geni§ bilgi i gin
bk. ípekten 1996). í§te yazimizm baginda ifade ettigimiz akmci aileleri olan
Mihalogullari, Turhanhlar, Yahyalilar ve Malkogogullari birer yönetici olarak gevrelerinde daha gok §air olmak üzere gegitli sanatgilan bulundurmaya
özen göstermi§ler, böylece akincihk aym zamanda kültür ve sanati besleyen
önemli bir kaynak özelligi kazanmi§tir. Burada gözden kagan bir hususu
daha vurgulamakta yarar var: Sözü edilen bu akinci beyleri her ne kadar
serhat bölgelerinde yagamakta ve hayatlanni akinla saglamakta ise de sonug
olarak bunlarin her birinin kendi konumlanna göre birer merkezi, bir bagka
ifade ile ístanbul modeline göre tertibe edilmi§ bir bagkentleri bulunmaktaydi. Nitekim bu ailelerin önde gelenlerinden olan Evrenosogullari Vardar
Yenicesi'ni, Mihaloglullari Plevne'yi, Turhanlilar ise Mora'yi kendileri igin
merkez segmiglerdi. Segilen bu merkezler, hig ku§kusuz onlarin faaliyet alanlarina yakm yörelerdi. Beyler, akinlarda elde ettikleri ganimeti akinci gaziler arasinda paylagtirdiktan sonra önemli bir kismini da bir nevi kültürel
alt yapi olarak yatirima dönügtürmekte, bilimé ve sanata destek olacak i§ ve
ki§ilere de pay ayirmakta idiler. Bu bakimdan Evrenosogullari'run merkezi
olan Vardar Yenicesi gok dikkate deger bir ömek olarak kargimizda durmaktadir. Günümüzde Yunanistan sinirlari iginde Giannitsa adini ta§iyan ve hañzalanmizda kaybolup gitmi§ Selanik yakmlanndaki bu kügük kasaba, ilk
bakigta bilinen klasik kültür merkezi kahplariyla izah edilemeyecek farkli
bir yapi sergilemektedir. §ehir, önemli bir güzergah üzerinde degildir. Ciddi
bir medrese geleneginden de mahrumdur. Bu durumda kültür merkezi özelligi tagimamasi gerekir. Oysa §ehir Osmanli kültür cografyasi iginde en
gok §air yeti§tiren yöreler siralamasinda on be§inci sirada yer almaktadir.
Vardar Yenicesi bu özelligini sadece Evrenosogullari ailesine borgludur. Buraya 1430'lu yillarda önce kalabalik Türkmen gruplari iskan edilmif ve akincilarla §ehir, önemli bir askeri merkez haline gelmigtir. Evrenosogullari ailesi daha sonra §ehir ve gevresihde pek gok vakif kurarak burayi ayni zamanda bir kültür merkezi haline getirmeye gayret etmijlerdir. Evrenosogullari
ailesi Rumeli'nin ilk vakif kurucularindandir (Basar 1995: 541; Oztuna 1996:
655).
Bu vakiflar araciligi ile bölgeye yeni bir dü§ünce, hayat anlayigi ve medeniyet gelmi§, camilerin yaninda ve onlarla ig ige egitim ögretim merkezleri
tegekkül ettirilmi§, daha sonra medreseler ve tekkelerle birlikte gehrin kültürel alt yapisi olu§turulmu§tur. §ehir, cografí konumunun kendisine sagladigi olumlu imkanlar, ya da bagli oldugu uygarligin kendisine olan ihtiyaci
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dogrultusunda siyasi ve ekonomik agidan geligip serpilirken sözü edilen bu
kültürel kurumlarla da yeni kimligini kazaniru§tir.
Kugkusuz kurumlarin kendi baglarina böyle bir kimlik olu§turmalari
mümkün degildir. Onlara ruh verecek ve hayatiyet kazandiracak olanlar insanlardir. Rumeli fetihlerinde en büyük rol kendilerine ait olan ve 16. yüzyíl
sonun'a kadar Osmanli devletinin en önemli vurucu gücü akinci beyleri,
Istanbul'daki merkezi kendilerine model alarak ta§rada kendi konumlanna
uygun olarak olugturduklari kügük bagkentlerde, yukarida ifade edildigi gibi, Istanbul'daki sarayi model alan bir yapilanmaya gidiyorlardi. Serdengegti a k m a l a r yarunda, özellikle onlan gazaya tegvik edecek, gaziligin ve §ehitligin faziletlerini nakledecek, kisacasi onlari §arj edecek, morál verecek bir
bá§ka ifade ile kendilerini ruhen besleyecek kigilere ihtiyag vardi. Medreselerde yeti§mi§, igin daha gok zahiri tarafiyla ilgili bilginler bu rolü yerine getiremezdi. Bu i§i, ki§m kiglaklarda, baharla birlikte ise akincilarla birlikte co§up ta§an yan meczup ermi§ §airler, dahasi Anadolu'nun tamamlanan fethiyle artik faaliyetlerine Rumeli'de devam etmekte olan Horasan erenleri
yerine getirebilirdi. Kisacasi akincilarm nasil kendilerini gekip gevirecek komutanlara ihtiyaglari varsa, bu konumdaki insanlari yetiftirecek kurumlarda
da mihver §ahsiyetler olmaliydi. igte Vardar Yenicesi'nde dikkatimizi geken
bu nitelikteki isim, vahdet-i vücüd dügüncesini Anadolu'ya getirenlerden
biri olan §eyh Abdullah-i iláhi'dir (ö. 1491). 1 Akinci beyi Evrenoszade
Ahmed Bey'in, sözünü ettigimiz fonksiyonlan yerine getirmek üzere ísrarla
Yenice'ye getirdigi íláhi, bu §ehirde ya§ayan aydinlari tesiri altma alip hepsine ortak özellikler kazandiran bir merkez gahsiyet olmu§tur. Alem-i tekliften bile ázáde tavirlar, samimi ve derinligi olan bir ruh, hep yükseklerde gézén ve kayit tanimayan bir aldirmaz tavirla yetigtirilen bu fairler, hür bir
dervig duyarhhgi iginde bu kez sahip olduklan birikimi, gaza heyecaruni
akmalara aktanyor, böylece bu tasavvufi hava hepsine kaynaklik ediyordu.
Beyin himayesi ve §eyhin himmetiyle Yenice, 16. yüzyíl sonuna kadar gogu
Osmanli devletinin asirlar boyu da oldukga taninmig gairlerini yetigtiren önemli bir beldesi oldu. Hatta Yenice'de yeti§en gairler, bir fabrikadan gikmi§
standart mamuller gibi benzer özellikler ta§imaktaydi. Din birligi üzerine
kurulan büyük medeniyetlerde bu manzara kar§ila§ilan bir özellik olmakla

1.

Abdullah Ilähi, Simav'da dogdu. Ögrenimini ístanbul'da tamamladiktan sonra hocasi Ali
Tusi ile birlikte Horasan yöresine gitti. Orada t a s a w u f a yöneldi. A n a d o l u ' y a dönerek Simav'da irjat faaliyetlerine ba§ladi. Sonra istanbul'a ardindan Vardar Yenicesi'ne gitti. N a k gibendi tarikatmi Anadolu ve Rumeli'de yayilmasina öncülük etti. Vardar Yenicesi'nde öldü.
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birlikte, íláhi ile Vardar Yeniceli §airlerde bu ortak tavir, daha belirgin bir
özellik kazanmigti. Sözü edilen bu gairler gunlardír: Abdülgáni, A g e h i (ö.
1577), A§kí (ö. 1592), Derűní (ö. 1650), Garibi (ö. 1547), Günáhí (ö. 1670),
Hayreti (ö. 1535), Hayáli (ö. 1557), íláhi, Mehmed, Rázi (ö. 1617), Rázi, Sídkí,
Selmán (ö. 1564), Sirrí (ö. 1585), §ání, Tábí, Usűli (ö. 1538), Yusuf-i Sinegák
(ö. 1564) ve Zári (ö. 1517). 2 Görüldügü gibi bu gairlerin tamairuna yakini 16.
yüzyilda ya§ami§tir. Nitekim gehrin bu konumu, ayru yillarda ya§ami§ biyografi ve seyahat yazarlarimn da dikkatini gekmigtir. §airlerin özei hayatlarina, sosyal ve psikolojik yönlerine dair degerli bilgiler veren A§ik (Jelebi (ö.
1572), dogrudan olmamakla birlikte o dönem Yenicesi'ni bize tamtacak malumatlar sunar:
Rivayet ederler ki Prizren'de oglan dogsa adindan önce mahlastni korlar. Yenice'de
dogan oglan baba (veya papa yani ebnek) deyecek vakit fárisí söyler. Pri§tine'de oglan dogsa dividí belinde dogar (K1I15 1994: 482).

Bu bilgiler bize §ehrin §iir ve edebiyat tarihi agisindan önemli bir merkez
oldugunu gösteriyor. Nitekim akmciligin fonksiyonunu yitirmesiyle beslenme noktalari hkanan §ehir, kültür §ehri olma özelligini yitirmig ve adeta edebiyat tarihinden silinmi§tir. Bu durum sadece Vardar Yenicesi'nin de bacina gelmi§ degildir. Akinciligin özellikle onlann faaliyet alani olan Rumeli'de
kültürel geligmelere ne denli önemli katkida bulundugunu daha iyi tespit
edebilmek igin Rumeli gehirlerinin yetigtirdigi §air kadrosuna bir 16. yüzyila
kadar, bir de bu yüzyildan sonra §öyle bir gőz atmak kafidir. Mesela Serez,
yeti§tirdigi 2 1 §airin 1 5 kadanni; Üsküp, yine yetigtirdigi 1 8 §airin 15'ini;
Filibe ve Selanik 16'nin 11'ini; Prizren ve Prigtine nerédeyse tamamim 16.
yüzyíl sonuna kadar yeti§tirmi§lerdir. Bu rakamlar, bize, Rumeli'de her §eyin yolunda gittigi dönemlerde devlet ileri gelenlerinin, bu arada akmci
beylerinin kültür ve sanata ne denli katkida bulunduklarini da agikqa göstermektedir.
ístanbul'da saray di§inda bazi üst düzey devlet görevlilerinin saray ve
konaklan da gairlerin korunup gözeüldigi yerler olmu§tur. Tagrada ise bu
görevi beylerbeyi ve sancak beyleri ile u? beyleri veya her merkezde hali
vakti nispeten yerinde olan tagranm üst düzey görevlileri yerine getirmigti.
Fakat burada unutulmamasi gereken en önemli nokta, her konumdaki görevin farkli seviye ve konumda §air ishhdam etmesi hadisesidir. Kendi gagmin
birmci sinif fairleri, sarayda himaye edilirken, devletin diger önemli kültür
merkezlerinde ya ikinci simf, ya da önemli bir §air olmakla birlikte merkeze

2. Daha fazla bilgi i^in bk. ísen 1992.
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ula§ma imkam bulamamif dikkate deger §airler himaye edilmi§lerdir. Ta§rada ise daha до к a§ik edebiyah mensuplan ile mahallinde önemli görülen
ama merkez iginde kendilerine yer bulamayan adlar degerlendirilmiglerdir.
Bu anlamda degerlendirildiginde akina beylerinin yaninda istihdam edilen §airlerin de belli bagli özellikleri olmak gerekir. Bu sorunun cevabi igin
konuyla ilgili divan ya da mesnevilere göz atildiginda ilging örneklerle kar§ila§maktayiz. Akmci beylerinin hayat hikayeleri ile ilgili elimizde dogrudan
dogruya yazilmig yegane eser Súzí'nin Mihaloglu Ali Bey Gazavatnamesi
adli eseridir. Nakfibendi tarikah mensubu olan Sűzí (ö. 1524), Prizren'de
dogmu§ ve ögrenimini tamamladiktan sonra tasavvufa yönelmigtir. Daha
sonra Mihalogullan'ndan Plevne kolunu temsil eden Gazi Ali Bey (ö. 1500)
ile tani§mi§ ve onun maiyetine kahlmi§hr. Kaynaklarda on be§ bin beyit old u g u söylenen eserin elimizdeki kismi 1795 beyittir (Levent 1956). §air, ilging benzetmelerle akmcilar hakkinda dikkate deger bilgiler verdigi bu eserindé normál fairleri,
Egergi her kemal issi keremden
Konn§ bir nahl-i ter bág-i íremden
Kimi zülf-i Ayaza §áne urmi§
Dil-i Mahmüda miskin dám китщ
Kimi zeyn eylemi§ Azra izáriu
Tagitmi§ Vamikun sabr ü kar&rin
Kimi virmi§ ruh-i Leyliye tábi
Dü§ürmi§ taga Mecnün-i harábi
Ki hüsniyyát ü t$kiyyát gokdur
Veli diike§ gazavatname yokdur
§eklinde tarumlar ve eseri türünde őrnek yazilmadigiru belirtirken (Baymak
1998: 75), а к т а §airleri ele aldiklan konulari da §öyle tarif eder:
Hevesden ben de bir giilzára irdüm
Gül ii nesrin dirürken am gördiim
Bu yotda nágehan bir капа irdiitn
Aceb geneine-i pinhána irdüm
Tolu yáküt и la'l ii diirr ü mercan
Dururdi mühriyiie dahi pinhan
El urdum düreine küflin götürdüm
Cihana damenin pür verd getürdüm
Nedür dirsen bu kan vasf-i gazádur
Delili rű§en-i necm-i Hudüdur
Nedür emr-i gaza hühn-i liahi
Nedür báb-i gaza dinün penáhi
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Nedür kavl-i gaza Ji'l-i peyember
Nedür vasf-i gaza ásár-t Haydar
Tirdz-t ráyeti innáfetehná
Tarik-i meslegi inná hedeyná (Baymak 1998: 75-76)
§air, akmcilarin bagka özelliklerini de eserinde uzun uz'un anlatmakla birlikte bizi asil ilgilendiren f e y , fair olarak kendisme b a f k a meslektaflarindan
farkli bir rol bigmif olmasidir. §airin burada nakfi tarikatina bagli o l u f u n u n
da özellikle altiru gizmek gerekir. Vardar Yenicesi'nde yetigen ve Evrenosogullari'run kahramanliklanni anlatan bu §ehir dogumlu fairlerin de tamami tasavvufa mensup kifiler olup bir kismi nakfi, bir kismi ise bu yüzyilin
cofkun tabiatli tarikatlanndan biri olan gülfenilige mensup idiler. Nitekim
Gazavatname'de gazanin öneminden, bir b a f k a ifade ile gazileri gazaya hazxrlayan fairin konumundan bahs eden yüzlerce beyit vardir. Mesela,
Yöneldifi sebililláh gazaya
Tevekkül kddi cán ile hudáya
Ne cán endi§esi ne nán ümtdi
Iki álemde bir cánán ürnidi
Zihí á§ik zihi gází-i sádik
Bu gazidür olan dídára láyik
Gel iy gázt bu fániden güzer kii
Hemáti evvel kademde terk-i ser kii (Baymak 1998:114)
beyitleri böyledir. Yani daha önce ifade edilmeye galifildigi gibi akinci beyinin yarundaki fair, bezmin degil, rezmin §airidir. O, savafi ve sava§giyi ululayan, onu ruhen besleyen, gaza ve fehadetin ne kadar önemli oldugunu
yann gazaya gikacak olan gaziye nakleden fairdir. Bu yüzdendir ki akincilarin da fairlere ihtíyaci vardi ve yine bu yüzden yanlarinda onlan akina tefvik edecek fairler barmdirmiflardi. Buna bir hususu daha eklemek gerekir
ki özellikle beylerin gergekleftirdikleri akmlari daha genif kitlelere anlatmak agismdan da fairlere ihtiyag duyulmaktaydi.
16. yüzyíl Rumelili fairlerin divanlari gözden gegirildiginde akina ve
akinalara ait epeyce malzeme bulunmaktadir. Bu fairlerden bir kisminin
hangi beyin maiyetinde bulundugunu da kaynaklar bize belirtiyor. Bu agidan kültür ve edebiyat tarihimize en gok katkida bulunan beylerin b a f i n d a
Evrenosogullari gelmektedir. íláhi'den b a f k a Vardar Yenicesi'nde yetifen
pek gok f a i r de onlann maiyetinde bulunmuftur. Bu fairlerden Hayreti (ö.
1535), divaninda özellikle Evrenosogullan'ndan Abdí Bey'e bir kaside sunm u f , bununla da yetinmeyerek aynca bir muhammes methiye ile yine ayni
kifiyi ö v m ü f t ü r . Kirk dört beyitlik kasidesinde fair, fiirine bir mizansenle
baflar: Bir gece sayisiz belalanyla nasil b a f a gikacagirun hesabiru yapan ga-
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resiz §airin kar§isina akilli bir ihtiyar gikar ve A b d i Bey'e siginmasiru ister.
Sonra da §aire u z u n uzun Bey 7 in yigitligi, vakari, cömertligi, bu konulardaki
§öhreti, himmet ve nusret sahibi olugu anlatihr. M u h a m m e s ise adeta ba§tan
ba§a bir alki§ ve ululama giiridir. Vardar Yeniceli fairlere gok yakigan samimi
ve yigit eda, bu §iirin en önemli özelligidir (£avu§oglu 1 9 8 1 : 42).
Evrenosogullari ile alakali dikkate deger bir kaside kaleme alan §airlerden biri de Usűli'dir (ö. 1538). O da Vardar Yenicesi'nde dogmu§ ve Evrenosogullan'nin alakasini görmü§ bir gairdir. Kirk dokuz beyitlik kasidesi yine
Abdi Bey'e adanmigtir. Nesib bölümü bahariyye oían bu kasidesinde §air,
Abdi Bey'i özellikle cömertlik ve adilligini ön plana gikararak över. 16. y ü z yil §airlerinin göge gikardiklan ve ailenin övüncü oían A b d i Bey, 1534'ten
sonra vefat etmi§tir.
Evrenosogullari'ndan sonra Mihalogullan da §airlere kol kanat geren
a k i n a ailelerindendir. Süzi di§inda Niháli Cafer (^elebi (ö. 1542) de onlann
maiyetinde bulunan §airlerden biridir. Plevne'de Mihalogullan ailesinin
yaphrdigi medresede müderris olmu§, bu görevde ike'n beye musahiplik de
yapmi§tar. Daha sonra Galata kadisi oldu. ígki dügkünü olan Niháli, bir ara
Mehmet Bey'e akirun yasaklanmasiru kendisiyle birlegtirerek §öyle elegtirmi§tir:
Mihaloglu'na uqta sancak verip ug i§leme diyii yasak etmek, bana Galata'yi virüp
§arap igine dimege benzer (Levent 1956:196).
Bir ara Yavuz Sultán Selim'in huzuruna kábul edilen M u a m m á y í Ali de
Mihailli, Turhanli ve Yahyali Beylerinin maiyetinde bulunmugtur.
Y u k a n d a sözü edilen §airlerden Hayreti, Yahyalilarm yamnda da bulunmu§ olmali ki onlar hakkmda yazdigi bir murabba'da h e m mükerrer misra
olarak
Cáua ba§a kalmazuz alemde Yahy&hlaruz
ifadesini kullanmi§ hem de biz zamirini §iirine redif yaparak kendini de bu
ocagin mensuplarindan biri sayrrug, ya da bizzat a l o n a ile kendini özde§le§tirmi§tir.
Feyzi adli bir §airin de Mitrovitsa'da Bayram Beg adli bir yöneticiye musahiplik yaptigi kaynaklarda belirtilmi§tir (Isen 1994: 259). Bu beylerden bir
kismi ayru zamanda gairdir. Bunlardan biri olan Yahyalilardan Mehmed
Bey, §iirde Vusüli mahlasini kullaniyordu. Kaynaklar onun her iki konumunu da §u ifadelerle dile getiriyorlar:
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Yahyali beglerinden nám-i §erífi Mehemmed ümerá-yi mücáhidín miyánmda námi
sermed ve lutfu kerem ü sehá vii hímem tarikmda biizürkvdr-i ser-dmed bír emir-i
námddr ve dilir-i gazd-girdár idi. Ddimü'l-evkdt kapusmda üq dört yüz ddem eksik
olmazdi. íqlerinden be§ on nefer §dir bulunmamasim cáiz gőrmezdi. Ya'ni muttasd
ragbeti hiinerverlere ve iilfeti ma'rifetle námverelere masrüf idi. Dem olurdi meveűdm bah§i§le hebd ve egninde vü haztnesinde bulinan edmeleri bah§ idiip uryán ü bikabd kalurdi... Mükemmel dívanlari var idügi tyandur. Belki sahib-divan olmalart
iki cihetden ma'lűm-i tyandur (Isen 1994:259).
Mihalogullarindan A h m e d Bey de §airdi.
Sanat, insamn tabii ihtiyaglari kargilandiktan sonra yakindan ilgilenebilecegi bir alandir. Bu yüzdendir ki telif ücreti dedigimiz ve ancak yakin dönemlerde kismen uygulamaya konulan hak edifler gündeme gelinceye kadar sanat ve sanatgilar ancak toplumun. varhkli kesimlerinin gevresinde tutunabilmiflerdir. Bu alaka dogu ve bahda aynidir. Yöneticiler sanatgilari,
kendi yapip ettiklerini hem qagdaglarina hem de gaglar ötesine anlahp tanitacak isimler, adlariru ölümsüzleftirecek unsurlar oiarak görürken, bulund u g u konum geregi hem qagma söyleyecek sözü olan hem de bunu -hpki
saltanat mensubu gibi- gelecek nesillere de iletebilme gayreti igindeki sanatgi, saltanat sayesinde sanatini icra edebilecegi bir ortam bulabilmek umuduyla devlet yöneticileríne yakla§mi§, böylece sözünii etmeye galigtigimiz
ilifki ortaya gikmigtir. A m a burada ihtiyag, bu ilifkirtin konumunu da belirleyen gok önemli bir ögedir. Bu baglamda sanatla ilgisiz gibi görünen akincilik da özellikle Rumeli'de pek gok sanatginm desteklenmesine vesile olmu§, yine bu yüzdendir ki bu topraklann fethedildigi yillardan itibaren akincihgin bitigine, yani 16. yüzyíl sonuna kadar yöredeki canli kültür sanat
hayatinda akinciligin ciddi katkilan olmugtur. Bunu akincihgin gökmesiyle
birlikte yörede f a i r sayismin azalmasindan anhyoruz. Rumeli'deki boy vérén klasik Türk edebiyatinm dilinin diger yörelere göre sade olugunun sebeplerinden biri de akincilar gevresindeki gairlerdir dense mübalaga edilmig
sayilmaz. (Jünkü daha az egitimli ve hayatlari büyük ölgüde harekete dayali
gazilere yönelik bu rezm edebiyatimn dili, elbette biraz daha sade olacakh.
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