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Öz
17. yüzyıl Osmanlı entelektüelleri arasında bir Ermeni aristokratı olarak varlık 
sürmüş olan Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı 
manzum eseri Yahudi Gelini, eserin muhtevası açısından Kömürciyan’ın kül-
türlerarası etkileşimini yansıtan bir nitelik taşır ve türsel olarak ara bir formun 
ürünüdür. Kömürciyan’ın beslendiği Avrupa, Ermeni ve Osmanlı kültürlerinin 
biçimsel özelliklerinin arasında bir yerde duran metin, içerik ve üslup açısından 
tam bir Osmanlı karakterine sahipken yazarının kültürel birikiminin izlerini de 
kültürlerüstü bir noktada bünyesinde taşımaktadır.
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An Attempt to Position Eremia Chelebi 
Komurjian’s The Jewish Bride in 17th 

Century Literatures

Abstract
As an Armenian aristocrat among the 17th century Ottoman intellectuals, Ere-
mia Chelebi Komurjian has used Ottoman Turkish with the Armenian alphabet 
to write the poem The Jewish Bride which reflects the poet’s intercultural inte-
raction within the given time period. The Jewish Bride has the characteristics 
of an intermediate form between European, Armenian and Ottoman cultures 
that have stimulated Komurjian’s creativity. Whereas the text’s content and tone 
strongly have an Ottoman style, it exhibits crosscultural features through the 
impact of the poet’s cultural background. 

Keywords: Armeno-Turkish, Eremia Chelebi Komurjian, poetic story, 
17th century, imperial literature.

Giriş
Ermeni harfli Türkçe metinlerin tarih sahnesine 14.yüzyıldan 

itibaren giriş yaptığı düşünüldüğünde 17. yüzyılda “çelebi” sıfatını 
almış bir Ermeni entelektüelinin bu dönemde Ermeni harfli Türkçe 
eserler vermiş olması herhalde kaçınılmazdır. Eremya Çelebi Kö-
mürciyan (ö.1695) 17. yüzyıl İstanbul’unda Osmanlı imparatorluğu 
dâhilinde kaleme aldığı tarihî, edebî, dinî eserleriyle dönemin en-
telektüel alanı içinde oldukça aktif bir kişi olarak özellikle Türkçe, 
Latince, Rumca, İbranice, Arapça, Farsça ve Avrupa dillerinde bilgisi 
olduğuna dair kayıtların yer almasıyla dikkat çeken bir şahsiyettir. 
Kömürciyan’ın kendi oğlu tarafından “şair” (Pamukciyan, 2003d, 
s.280) yakıştırmasıyla ön plana çıkması, Eremya Çelebi’nin döne-
minde nasıl bir yerde konumlandığı hakkında oldukça önemli bir 
noktaya işaret etmektedir ki kendisinin dinî aktivistliğinin ardından 
yaşamının son kırk yılını İstanbul’da geçirip yalnızca yazmakla meş-
gul olduğu bilinir. Nitekim Eremya Çelebi’nin bugüne dek varlığını 
korumuş eserlerine bakıldığında önemli sayıda manzum ürün ver-
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diği görülmektedir. Kömürciyan’ın bu eserleri ortaya koyarken bes-
lendiği kaynakların enternasyonalliği ve içinde bulunduğu Osmanlı 
toplumunun kendisi üzerinde bıraktığı etki düşünüldüğünde, Erem-
ya Çelebi’nin yazdığı eserlerin muhtevası kadar hangi ortamlarda ve 
ne gibi transformasyonlarla bu çelebinin ürün verdiği de üzerine dü-
şünülmesi gereken bir husus. Bu sebeple Eremya Çelebi’nin, üzerine 
çokça araştırma yapılmış ve söz söylenmiş 19.yüzyıl Ermeni harfli 
Türkçe metinlerin öncesinde ortaya koyduğu eserlerinin aynı mi-
nör edebî alanda nerede durduğunu tespit etmeye çalışmak hem 17. 
yüzyıla, hem kozmopolit Osmanlı’ya hem de kendisine ve eserlerine 
yaklaşmayı sağlayacaktır diye düşünüyorum.14.yüzyıldan itibaren 
halk edebiyatı bağlamında ortaya konmuş ve üretim sahası hakkın-
da fikir sahibi olunan birçok Ermeni harfli Türkçe halk edebiyatı 
metinlerinin yanında İstanbul aristokrasisine dâhil edilebilecek bu 
çelebinin onlardan farklı bir perspektiften ürün verdiğini düşünmek 
ve bu bağlamdan hareket etmek yanlış olmaz. Eremya Çelebi’nin 
eserlerini icra ettiği entelektüel ortamda nerede konumlandığı, bu 
ortamdaki yerinin şairin birikimlerinin etkisinde ne şekilde dönüş-
tüğü ve kendine has bir yorumlamayı doğuracak etkilerde bulunup 
bulunmadığını tespit etmeye çalışırken Kömürciyan’ın Osmanlı’nın 
klasik edebiyatına mesafesini tartışmaya çalışacağım. Bu bağlamda 
Eremya Çelebi’nin bir Arnavut Hristiyan genç olan Dimo ve Yahudi 
kızı Mrkada’nın aşkını anlatan Yahudi Gelini1 şiirini, şairin kimliği 
ve ürettiği koşulları tartışmaya katarak 17. yüzyıl Ermenice edebi-
yatı, Avrupa romans geleneğindeki bozulmalara dayalı bir dönüşüm 
süreci ve klasik Osmanlı mesnevi geleneğindeki kırılmalardan ha-
reketle konumlandırmanın değerli sonuçlara işaret edeceğini düşü-
nüyorum. 

1 Orijinalinde metnin bir başlığı olmayıp Tietze ve Sanjian metnin çeviriyazısını hazırladık-
ları eserlerinde “the Jewish Bride” ibaresini metni tanımlamak adına kullanmışlardır. Ben de 
bu başlığı esas kabul ederek metnimde kullanacağım. Ayrıca bu eserin kaleme alındığı tam 
tarihe dair bir bilgiye rastlanmamış olup Yunanca aslının 1668’de yazıldığı bilindiğine göre 
bu tarihten sonra olması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Bkz. Sanjian, A.K., ve Tietze A. 
(Haz.)(1981), Eremya Chelebi Kömürjian’s Armeno-Turkish Poem “the Jewish Bride”, Wies-
baden: Otto Harrassowitz: 53.
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Kömürciyan Odağında 17. Yüzyıla Bakmak
Eremya Çelebi’nin yaşadığı 17. yüzyıl İstanbul’u, Ermeni cema-

atine mensup bu şahsiyetin Osmanlı aristokrasisiyle iç içe bulundu-
ğu bir ortam olarak Kömürciyan’ın hayatında önemli bir yer tutar. 
Bir batı Ermeni’si olarak yaşamını İstanbul’da sürdüren ancak pat-
rikhanedeki başkâtiplik ve danışmanlık görevinden ötürü hem Ana-
dolu, hem Ermenistan hem de Levant bölgesinde hareketli bir yaşam 
geçirmiş Eremya Çelebi’nin entelektüel ortamının, 17. yüzyılda özel-
likle Ermeniler için dinî mevzular odağındaki gezileri vasıtasıyla bir 
kültürlerarası ağın içinde seyahatlerde bulunduğu Kudüs, Sivriada, 
Bursa, Edirne, Tekirdağ, İzmit, Halep, Eçmiyadzin, Şam, Kars ve Er-
zurum şehirlerinin izlerini taşıyarak şekillendiğini düşünmek yan-
lış olmaz (Pamukciyan, 2003a, s.3). Kömürciyan’ın bu görev ağında 
hareketiyle birçok manastır, patrikhane ve kilise gezdiği ve bunların 
yazılı birikiminden de faydalandığı düşünüldüğünde entelektüel 
olarak kendisini özellikle Ermenice kaynaklar açısından bu ağdan 
beslediği akla gelen ilk düşüncedir. Bunların dışında ailesinin2, yakı-
nında bulunduğu kişilerin şahsi arşivlerinin ve Ermeni cemaatinin 
etkileşimleri de göz önünde bulundurulduğunda entelektüel biriki-
minin çok çeşitli kollardan beslendiğini hesaba katmak daha geniş 
bir perspektiften bakmayı olanaklı kılacaktır. Öte yandan kendisine 
hamilik ettiği bilinen Fazıl Ahmed Paşa’nın (ö.1676) bezirgânbaşısı 
Abro Çelebi (ö.1676) vasıtasıyla da dönemin İstanbul’unda Müs-
lüman Osmanlı ileri gelenleriyle canlı ilişkileri olması önemli bir 
noktadır (Pamukciyan, 2003b, s.2-3). Abro Çelebi’nin mali işlerinin 
Eremya’nın elinde oluşu, Abro’nun ise Sultan İbrahim’in (ö. 1648) 
vergi toplayıcılığını üstlendiği düşünüldüğünde bu Müslüman Os-
manlı unsurlarıyla devamlı iletişim halinde kaldıklarını düşünmek 
yanlış olmaz. Abro Çelebi sahip olduğu nüfuzlu pozisyon sayesin-
de kendisiyle benzer statülerdeki birçok kişi ile Osmanlı geleneği 

2 Kömürciyan ailesinin Pamukciyan tarafından detaylıca ortaya konan şeceresi dikkate 
alındığında Eremya Çelebi’nin dedesinden itibaren ailenin çoğunluğunun kilise dâhilinde 
ruhban sınıfına dâhil olduğu ve görevleri dâhilinde İspanya, Sicilya, Ermenistan, Viyana 
gibi birçok yerde bulunduğu bilinmektedir. Kömürciyan’ın kardeşleri, oğulları ve amcala-
rının görevleri ve yaşamları için ayrıca bkz. Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, 
s.276-283.
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dâhilinde kültürel anlamda da alışverişte bulunmuş bir kişi izleni-
mi yaratır ancak yaşamına dair bu konuda ulaşılabilen bilgi sınır-
lıdır. Yine Abro Çelebi ile bağlantısından dolayı Eremya hakkında 
varılacak bir başka nokta ise zengin ve prestijli bu tüccar Osmanlı 
Ermeni’si sayesinde Avrupa ile de iletişim içinde olduğu Venedik, 
Mora, Belgrad ve Girit’e sık sık gittiği ve bu kanaldan da beslenmiş 
olabileceği fikridir (Tietze, 1981, s.17). Zira bu dönemde eserler 
kaleme almış bir kişinin çelebi3 unvanı alabilecek kadar entelektü-
el kabul edilmesi aynı zamanda bir hami tarafından himaye edile-
cek ölçüde dönemin sosyal, siyasal ve kültürel konjonktürüne göre 
yazdığını kanıtlamaktadır. Eremya Çelebi’nin yazdıklarının kimler 
tarafından ve ne kadar okunduğunu tespit etmek oldukça güç olma-
sına rağmen, dönemin entelektüelleriyle kendisini aynı ağda tutacak 
ölçüde aktif aynı zamanda da başarılı olduğu ortadadır. Bu dönem-
de özellikle Abro Çelebi yardımıyla bir matbaa kurmuş olduğu (Pa-
mukciyan, 2003d, s.278) ancak bu matbaanın iki kitap dışında bir 
şey basamadan kapandığı bilinmektedir ki matbaayı kurmuş olması 
dahi entelektüel anlamdaki etkinliğini tahayyülde Eremya Çelebi’nin 
aktifliğine vurgu yapar. 

Tüm bahsetmiş olduğum varlığı bilinen ya da en azından akıl 
yürütülerek var olduğu düşünebilecek ağlarla beslenmiş bu güçlü 
entelektüel aktörün şüphesiz ki kendi yazılı literatürünü oluşturur-
ken bunların etkisinde kalmış olduğunu düşünmek tercüme yoluy-
la yaptığı katkılara bakılarak daha net anlaşılabilir. Öğrendiği diller 
doğrultusunda Eremya Çelebi’nin kimi eserlerini tercüme olarak 
kaleme almış olması eline ulaşan eserlerin bu dönemde en azından 
kendi bulunduğu topluluk içinde dolaşımda olma ihtimaline işaret 
eder. Böyle bir ihtimal olmasa dahi kendi kaleme aldığı varyantlar 
sayesinde kültürel çevrede dolaşıma sokulmuş bu metinlerden ör-
neğin Yahudi Gelini’nin Yunanca’dan tercüme olarak ortaya kondu-
ğu bilinmektedir (Tietze, 1981, s.57). Hikâye-i Faris ve Vena, Kitap 
Hikâye-i Cihangir-i İskender Zülkarneyn eserleri ise Avrupa’da dola-

3 Bilindiği gibi çelebi unvanı, “XIV. yüzyıldan XVIII.yüzyıla dek kültürlü yüksek tabakaya 
mensup olanlar, ilmiye ricâli, divan şairleri, kalem erbabı, Divan-ı Hümâyun kâtipleri gibi 
genel olarak okumuş, bilgili kimselere, hatta bazı gayrımüslimlere” de verilmiştir. Ayrıca 
bkz. Mehmet İpşirli, “Çelebi”, İslam Ansiklopedisi, c.8 s.259. 
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şımda olan klasik şövalye romanslarının etkisiyle kaleme alınmıştır4. 
17. yüzyılda her ne kadar Ermeni harfli Türkçe eserler de kaleme alsa 
Kömürciyan’ın Ermenice de yazdığı aşikârdır. 

Bu dönemde Ermeni edebiyatının icra edildiği alanlara bakıl-
dığında kültürel ağın genişliği dikkat çekicidir. Nitekim dönemin 
Ermenistan’ı 16.yüzyıl sonu 17. yüzyıl başı Osmanlı Safevi ilişkile-
rinden yüksek oranda etkilenmiş ve bölgedeki Ermeni nüfusunun 
Moğol istilasından bu yana süren Avrupa gibi bölgelere yayılımına 
sebep oluşturmuştur. Devamlı Ermenistan bölgesiyle kontakta bu-
lunulması Avrupa’da ya da İstanbul’daki bir Ermeni’nin bu edebi-
yata farklı perspektiflerle yaklaşmasının ve formların, konuların ve 
janrların bir dönüşüme tâbi olmasının da önünü açmıştır. 15.yüzyıla 
değin Hristiyan kilisesinin edebiyat üzerindeki etkisi bu dine men-
sup tüm gruplar için geçerli olduğu gibi kutsal şiir yazımını Ermeni 
kaynaklarında da benzer bir şekilde etkilemiştir. 16. ve 17. yüzyıllara 
gelindiğinde ise kilisenin etkisinde bir yumuşama olduğu fark edilir 
ki bunun en büyük örneği o döneme dek icra edilen klasik form-
daki şarakan5 denen türdeki ürünlerin gittikçe azalmasıdır (Haira-
petian, 1995, s.441). Bu süreçte bir eksen çağının etkisini Ermenice 
bağlamında da kabul etmek yanlış olmaz. 17. yüzyıl ile sekülerleşen 
anlatılar çoğunlukla şiir formunda kendilerine icraat alanı bulmuş-
tur ki Ermenice edebiyat da bundan nasibini almıştır. Toplumsal ve 

4 Eremya’nın bu metinleri kaleme alırken hangi dili kaynak alarak yazdığı net değildir. Nite-
kim, Ermeni edebiyatı bağlamında dolaşımda olan eserlere bakıldığında geç ortaçağ olarak 
adlandırılabilecek bir dönemde tarihî, dinî ve serüven anlatılarında çevirilerin yüksek oran-
da Fransızca yoluyla gerçekleştirildiği bilinir (Hairapetian, 1995, s.457). Bu konuda daha de-
taylı ve karşılaştırmalı bir inceleme gerekliliğini burada vurgulamakta fayda var. Avrupa’da 
Story of Paris and Vienna ve Alexander Romance  olarak birçok farklı dilde yüzyıllar boyunca 
kaleme alınmış hikâyelerin bir Osmanlı varyantını Eremya’nın oluşturmuş olduğu bilini-
yor ancak ne bu hikâyelerin dolaşımı hakkında ne de Eremya’nın Kitap Hikâye-i Cihangir-i 
İskender Zülkarneyn metni hakkında yeterince bilgiye ulaşılabilmekte. Hikâye-i Faris ve 
Vena ile ilgili sınırlı da olsa bir çalışmayı ise 17. yüzyıl Osmanlısında bir Romans Tercümesi: 
Hikâye-i Faris ve Vena ismiyle metnin transliterasyonu ile lisans bitirme tezi olarak ortaya 
koydum. 
5 “Şarakan” olarak ifade edilen bu tür kutsal anlatıların içinde yer aldığı şarkı türünün Er-
menice adı diye bilinir. Bunun dışında gazel formunun ve daha birçok Osmanlı formunun 
Ermeni edebiyatında da belki de Doğu edebiyatları adı altında genellemeye imkân verecek 
şekilde, gül, bülbül metaforlarını kullanması dikkat çekicidir. Bkz. Hairapetian, S.(1995), A 
History of Armenian Literature: From Ancient Times to the Nineteenth Century, New York: 
Caravan, s.357.
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kültürel dönüşümlerin bu çağda birçok devlette birbirleriyle paralel 
dönüşüyor oluşunun izlerini her birinde görmek mümkündür. 

Benzer özelliklerde eserlerin Avrupa edebiyatında da var oluşu 
Kömürciyan’ın tercüme yapacak kertede bu edebiyatın etkisini taşı-
yan edebî alanı içinde değinilmeyi hak eden bir başka husustur ki 
aynı özellikleri görmeyi imkânlı kılar. Alegorik anlatım odaklı bir 
çağın ardından gelişen yeni seküler ortamda ironik ve güldürü nite-
liği yükselen metinlerin Ermenice edebiyatta bu dönemde daha yay-
gın görülüyor oluşu bir rastlantı değildir (s.452). Ne var ki 17. yüzyıl 
entelektüeli, ana dili Ermenice olan Kömürciyan için yalnızca bes-
lendiği Ermenice edebiyatla sınırlı değildir. “15. ve 16. yüzyıllardan 
beri Batı dünyasının rotası modernite dediğimiz şeye doğru evrilir-
ken ‘birey’in ortaya çıktığı, (...)insanların cemaat ya da klan içinde 
erimektense kendilerini birey olarak idrak etmeye yöneldikleri, bu-
nunla birlikte mesela hatırat ve günce yazımının serpildiği” (Kafadar, 
2010, s.20) göz önünde bulundurulduğunda dönüşümlere daha ge-
niş ölçekten bakmak imkânlı olacaktır. 15.ve 16.yüzyıllarda başlayan 
kırılmaların 17. yüzyılda daha geniş bir alanda daha geniş biçimde 
yayılmış oluşuyla sanatın biçimsel değişimlere girişi gözlemlenir. Bu 
dönemi alegorik anlatıların yaygın olduğu daha katı kurallarla örül-
müş ortaçağ dönemlerinden ayırmak gerekir. Şehirleşmenin gittikçe 
yükseldiği, kamusal ve özel alanların ayrımlarında farklılaşmaların 
yaşandığı, ticaret ve para kazanma yollarının kolaylaştığı bir süreçte 
18.yüzyıl ve 19.yüzyıla değin gidecek olan büyük ölçekli toplumsal 
değişim göz ardı edilmeden kültürel bağlam değerlendirilmelidir. 
Artan’ın Aries’ten yaptığı alıntı göz önünde bulundurulduğunda “bi-
rinci olarak 15.yüzyıl sonrasında devletin rolünün sürekli olarak de-
ğişimi; ikinci olarak okuryazarlığın ve kitap yayının artışı (tek başına 
okuyabilmek ve fikir üretebilmek, ampirik bilgi edinebilmek); üçün-
cü olarak da 16 ve 17. yüzyıllardaki dinsel reformlar (içe dönük din-
darlık ama daha kolektif cemaatler, bireylerin vicdanlarıyla başbaşa 
kalışı)” (s.100) temelde Batı toplumunun tetikleyicilerine işaret eder 
ki ortaçağın şövalye romanlarındaki klasik yapı dahi artık Don Quijo-
te’deki gibi ironik bir başkaldırı karşısında eskisi gibi kalamayacaktır. 

 Korunaklı bir yaşam alanının gitgide azalışı, mahrem anlatım-
ların ön plana çıktığı, bununla birlikte alegorik dünyaların yerine 
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gerçek yaşama dayanan ve kaynaklarının günlük yaşantıya dayandı-
rılmaya başlandığı 17. yüzyıl sanatında Kömürciyan’ın yaşadığı Os-
manlı da benzer değişiklikler geçirmiştir. Müslüman ve gayrimüslim 
yazarların kendilerinden bahsettikleri ve yerel olaylara yer verdikleri 
yeni edebî ürünleri, yazarların öncesinde kendilerini ve toplumları-
nı eserlerde geriye çekmelerine imkân tanıyan bir başka dünyanın 
ardından ortaya çıkmaz artık (Artan, 2011, s.380). Bireysel üslubun 
kendini hissettirdiği bu süreçte günlük yazan, seyahatnamelerle şe-
hir anlatılarını parlatan 17. yüzyıl yazarlarının var olan belirli bir 
kültürel dönüşümün parçaları oldukları görülür 6. “Devrin toplum-
sal ifadesi olarak, topyekün bir tarihi kaynak olarak incelediğimizde, 
belirli bir toplumsal gerçeklik ve gerçekçilikten söz edebilmek müm-
kün olmaktadır” (Artan, 1993, s.92). Dahası bu tip etkiler Osmanlı 
bağlamında halk edebiyatından klasik edebî ürünlere değin geniş bir 
skalada gözlemlenir: 

O dönemin toplumsal yaşamı, haksızlık ve düzensizlikler, kişisel ve 
resmi ilişkiler içinde halkın gerçek tavrını, toplumsal bir gerçekçili-
ği, belirgin bir gerçekçilikle yansıtmaktadır. Dolayısıyla olaylar artık 
(halk hikâyelerinde olduğu gibi) yalnızca ahlakî ders verici değil, bu-
ruk da olsa oldukça gülünç ve düşündürücüdür. Bir anlamda, seçilen 
konular alaycı tavırlı bir eleştiriyle toplumsal hoşgörünün öğütlenme-
sini/ örgütlenmesini amaçlamaktadır. (s.93).   

Osmanlı edebiyatında görülen bu dönüşümlere bu yüzyılda 
rastlanması bir tesadüf değildir. Bilhassa anlatısal düzlemde dönü-
şüm gösteren ve bu dönüşümlerin tahkiye özelinde başkalaşması-
nı esas almak daha kuvvetli bir argümanı beraberinde getirecektir. 
Mazmunlarla kurulu bir anlam dünyası içinde lirik nitelikli gazel 
formundan ziyade mesnevi gibi tahkiyeye dayanan ve uzunluğu ol-
dukça fazla bir anlatıda kırılmaları gözlemlemek daha mümkün ola-
caktır. Kullanıla kullanıla seyrelmiş incelmiş ve dallanıp budaklan-
mış bir anlatı geleneğinin içinde özellikle mesnevi türünün odağında 

6 Bu noktada Kafadar’ın yeniçeri, tüccar, derviş ve hatun odağında incelediği 16. ve 17. 
yüzyıl kişileri o dönem için birer numune olmaktan çok kendileri gibi birçoğunun var olabi-
leceğine işaret edebilen bir tavırla kayıtlara geçmiş ve dönüşümlerin üzerlerinden okunma-
sını olanaklı kılan “karakter”lerdir.



95

Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Yahudi Gelini’ni 17. Yüzyıl Edebiyatlarında 
Konumlandırmaya Çalışmak

monograf 2016/6

geçirilen dönüşümler edebiyattan başka birçok kişisel ve literatürsel 
dönüşümün de temsilcidir. Özellikle aşk anlatısının hâkim olduğu 
mesneviler “XV.yüzyılda birkaç eserle başlayıp XVI.yüzyılda en üst 
noktaya ulaşmış, XVII.yüzyıldan itibaren giderek azalmış” olarak 
yorumlanmaktadır (Ünver, 1986, s.461). Bu dönüşümün bireysellik 
ile ilişkisi üzerine düşünmek en temelde farklılaşmanın sebebini an-
lamak adına faydalı bir sorgulama olacaktır. Nitekim, 16.yüzyıldan 
sonra özellikle aşk konulu mesnevilerde kadının ön plana çıkması, 
ilişkilerin daha detaylı biçimde ele alınması ve en önemlisi de her 
kahramanın kendi fikir ve hislerini aktarımının daha çok kuvvet-
lenmesi bireysel bir tutumun diğer örnekleridir (Kuru, 2016, s.572). 
Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun gibi klasik dokudaki hikâyelerin 
her ele alan şairin kaleminde görülen “resimde gördüğü kıza tutulan 
delikanlıların kızı bulmak için çıktıkları yolculuklar, aşktan yatağa 
düşme, ölümle sonuçlanan umutsuz aşk yerine eğlence, gizli ka-
dın-erkek ilişkisi, eşcinsellik, paranın ve çıkar gözetmenin duygusal 
ilişkileri yozlaştırıcı niteliği, kavga, gizlenme, dalkavukluk, kötü ar-
kadaşlar edinme, suç işleme, öç duygusu, tövbe etme temaları”nın 
(Ünver, 1986, s.463) işleniyor oluşu bu değişimin temel temsilidir. 
Özellikle bu dönemde eser vermiş olan Kömürciyan’ın tüm bu çizil-
meye çalışılan eksen içindeki yerini tespit etmeye çalışırken bireysel-
liğin arttığını örnekleyen bir günlük ele almış olması, manzum bir 
Osmanlı tarihi kaleme alışı, şehir anlatısına odaklandığını kanıtla-
yan İstanbul tarihi ve yangınlar tarihi ürünleriyle tam bir 17. yüzyıl 
entelektüeli olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Kaleme aldığı bu 
türlerdeki eserlerin yanında Yahudi Gelini, bir aşk anlatısını bambaş-
ka şekillerde yoğurmuş, hem içinde yaşadığı Osmanlı edebî geleneği 
hem de kendisine tesir edebilecek Ermenice ve Batı kültürlerindeki 
klasik anlatılardaki kalıpların kırılışını örnekleyebilecek bir metin 
olarak dikkat çekicidir. Bir etkileşimin ve dönüşümün örneği olarak 
okunabilecek bu esere eleştirel bir gözle yaklaşırken sahip olduğu 
özellikler çerçevesinde pozisyonunu belirlemek tüm bu 17. yüzyıl 
aksını anlamak açısından önemli noktalara işaret edecektir. 
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Bir Amalgam Olarak Yahudi Gelini 
Eremya Çelebi’nin eserlerini birçok etkileşimin altında yazıyor 

oluşu onun metinlerde kültürlerin birbirine geçtiği ve kaynaştığı 
bir amalgamın varlığını andırır. Birçok kültürden beslenerek kendi 
eserlerini icra eden Eremya Çelebi’nin 17. yüzyıl transformasyon-
ları göz önünde bulundurulduğunda tahkiye içerikli müstakil üç 
tercümesinde romans, Ermeni şiirleri ve Osmanlı mesnevi kültürü-
ne dair özelliklerinin var olduğu kanaatindeyim. Bu başlık altında 
özellikle Osmanlı mesnevi kültürüne Yahudi Gelini’nin mesafesini 
tespit etmeye çalışırken bahsettiğim diğer iki kültürü de göz önünde 
bulundurduğum unutulmasın. Osmanlı şiirinin üretiminde yer alan 
hamilik sisteminin Eremya Çelebi için de geçerli sayılabiliyor oluşu 
meseleye bu icraatin ortaya çıkışına dair sorularla yaklaşmayı olum-
lu kılar. Eremya Çelebi’nin hamisi olan Abro Çelebi’yle arasındaki 
ilişkiler henüz tam olarak bilinmese de kendisine sunduğu methi-
yeler vardır ve bunlar 17. yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda yaşayan bir 
çelebinin elinden çıktığı aşikâr metinlerdir. Abro Çelebi7 ile arasında 
bir himaye ilişkisinin varlığı patronajın birçok kültürde var oluşuyla 
koşut okunabilir ancak bu metinlerin ihtiva ettiği Osmanlı karakte-
ri Eremya Çelebi hakkında da çok şey söylemektedir. “Patron için 
şöhretini ve mevkiini yüceltmek, kul için hayatta kalmak, ilerlemek 
için bu bağlılık esastı. Bu patrimonyal prensip, patron-kul ilişki-
si, Osmanlı devletinin temel yapı ve menşeinde görülür” (İnalcık, 
2003, s.16). Abro Çelebi gibi dönemin sadrazamıyla yakın ilişkileri 
olduğu bilinen bir şahsiyetin mevkiinin yüceltilmesine hem kendi 
cemaati hem de Osmanlı ileri gelenleri içinde bir ihtiyaç duyduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Abro Çelebi’ye akrostiş kullanarak beyitler 
biçiminde düzdüğü methiyede Eremya’nın ona “sultanım” ifade-
siyle hitap edişi, telmihlere başvuruşu, Allah’a hamisi için niyazı ve 
kendisi için dua talep etmesi önemlidir; övgü odaklı metinlerin Os-
manlı düzleminde tanrı-sultan-sevgili üçgenindeki icrası göz önün-

7 Abro Çelebi’nin Osmanlı entelektüel camiası içinde ne kadar etkili bir karakter olduğuna 
kanıt olarak belki de mezar taşına bir beyit yazdırmış olması gösterilebilir: 
“Belirğadlı koca Abro Çelebinindir bu mezar
 Görince hâk ile yeksan işdir ruzigâr” (Pamukciyan, 2003c  s.2).
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de bulundurulduğunda Kömürciyan’ın bu düzlemden yazdığı ve bu 
literatüre hâkim olduğu kanısına varılabilir8. Ayrıca Kömürciyan’ın 
hamisi Abro Çelebi dışında Murat Çelebi, Krikor Çelebi, Mardiros 
Papazade gibi şahsiyetlere de methiyeler ve kendi deyimiyle de “ka-
saidler” düzdüğü görülür. Bu şiirler hamilik minvalinde el değiştir-
miş olabileceği ya da birçok hamisinin olabileceği fikrini akla getirir 
ki ancak bahsettiği şahsiyetlerin ince bir araştırması sonucunda bu 
mesele netleştirilebilir. Kaside formunun genellikle hamilik ile para-
lel okunuyor olmasının yanında mesnevilerin de hamilere sunuldu-
ğu bilinmektedir (Kuru, 2016, s.566) . Bu noktada bir hamilik kuru-
mu içinde eserlerini icra eden Eremya Çelebi’nin tıpkı mesnevi gibi 
tahkiyeye dayanan ve manzum biçimde kaleme alınan Yahudi Gelini 
eserini bir hamiye sunup sunmadığı bilinmemektedir. 

Bu yazıda temel alınan metin neşri New York Halk Kütüp-
hanesi ve Yerevan kayıtları karşılaştırmalı olarak Andreas Tietze 
ve Avedis K. Sanjian tarafından 1989 yılında kaleme alınan şekli 
üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Metin 1032 satırdan oluşur ve 
dörtlük formuna göre kafiyelenmiştir. Bu bakımdan mesnevinin 
beyitlerle örülü yapısıyla benzerlik taşımaz ancak romans ve Erme-
ni şiirlerinde alışkın olunan bir biçimi takip eder. New York Halk 
Kütüphanesi’nde kayda alınması kolaylaştırılsın diye Yahudi Gelini 
ismiyle kaydedilmiş bu eserin Ermenice bir üst başlık ile eserin adını 
ve gerçeklik atfedilen metin kahramanı din değiştiren Mrkada’ya du-
asıyla başladığı görülür :“Vasn ekmekji arnavud Dimoyi umemn, or 
sireats zaghjik mi hreyi Mrkada anun ev surb khorhrdov karoze nma 
zKristos ev aghjikn khostana ertal end nma ur ev kamitsi manukn” 
(alıntılayan Tietze, 1981, s.39). (Bakire Yahudi Mrkada’nın-İsa onu 
kutsasın ve bakirenin gençliğini ona bağışlasın- aşkına düşen Ar-
navud ekmekçi Dimo’nun hikâyesi)9. Klasik anlatıların birçoğunda 
aşina olunduğu üzere metinlerde bu tip dinî ibarelere yer verilir. Şi-
irin başlıkları konuyu takip etmeyi imkânlı kılan bir nitelik taşır. Bu 

8 Kömürciyan’ın Pamukciyan tarafından 4 methiyesinin transliterasyonu Ermeni Harfli 
Türkçe Metinler kitabının 234-5 sayfalarında mevcuttur ancak daha fazla sayıda şiirinin bu-
lunduğu ve bunların yazarın Ruznamesinde mevcut olduğu bilinmektedir, bu araştırmayı 
tamamlamak için Pamukciyan’ın ömrü yetmemiştir. (Pamukciyan, 2002, s.233.)
9 İngilizceden çeviri bana ait.
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anlamda Doğu ve Batı geleneklerindeki tahkiyeye dayalı şiirlerle ko-
şutluk içerisindedir. Eserin böyle bir ana başlıkla ortaya konuşu ise 
Hristiyan dinî anlatılarında sıkça görülen bir forma işaret eder ancak 
benzer bir formun Osmanlı mesnevi başlıklarında da var olduğu göz 
ardı edilmemelidir10. Bu başlıkların Ermenice kaleme alınmış olması 
ise Türkçe mesnevilerde sıkça karşılaşılan Arapça ve Farsça başlık 
tercihleriyle (Ünver, 1986, s.457) paraleldir. 

Eremya’nın metninin özelliklerine bakıldığında Yunanca’dan 
tercüme olarak sınıflandırılıyor oluşu günümüz çeviri mantığıyla dü-
şünüldüğünde aynı şeyi ifade etmez. Ancak 17. yüzyılda birçok eserin 
tercüme sırasında yeni nitelikler kazanacak şekilde revize edildiği de 
unutulmamalıdır. Nitekim Osmanlı edebiyatı bağlamından bakıl-
dığında tercüme “kaynak metne bir ölçüde bağlı kalarak ama aynı 
zamanda terceme edenin kişisel görüşlerine ya da başka kaynaklara 
dayanarak genişletilmesini, ya da eksiltilerek üretilmesini, bir başka 
deyişle bir yeniden yazım geleneğini kapsıyordu” (Paker, 2014, s.42). 
Bu bağlamda Kömürciyan’ın eseri Osmanlı tercüme geleneğine ol-
dukça yakın bir muhteva teşkil eder. Eremya Çelebi tarafından 16 
başlıkla bölümlenmiş eserin tercüme olunduğu Yunanca edisyonu 
810 satırlık bir ana giriş sayfasının devamında 3 başlıkla ayrılmış 3 
bölümle kaleme alındığı bilinen 1668 yılında Venedik’te basılmış 
olan esere dayanır (Tietze, 1981, s. 39). Orijinal metnin Yunanca bir 
esere dayanıyor olması, Eremya’nın bu metni hem Ermenice hem 
de Türkçe kaleme alırken tercümeyi kendine özgü bir biçimde ge-
nişletmesini Osmanlı bir tavırla olanaklı kılmıştır. 810 satırlık met-
ni Ermenice kaleme alırken 560 satırı yeterli gören Kömürciyan’ın 
Türkçe metinde 1032 satıra yer verişi Eremya’nın kişiliğini şiirin ya-
pılanmasında görmeyi mümkün kılar. Ünver’in aşk mesnevilerine 
dair çizdiği şema örnek alınacak olursa Yahudi Gelini’nin Yunanca 
aslının aşağı yukarı aynı formda kaleme alındığı bunun yanında bu 
kısımların Kömürciyan’ın şiirinde daha kısa da olsa aynı akış içinde 

10 Mesnevilerin ayrıca giriş kısmı olarak nitelendirilen bölümlere ayrılmış dua ve dinî lite-
ratürün açımlandığı kısımların varlığı klasik edebiyatta uzunca bir geleneğin ifadesidir. Bes-
mele, Tevhid, Münacat, Na’t gibi bölümlerin sıklıkla her mesnevide var oluşu giriş kısmının 
belirli bir form içinde kullanıldığının göstergesidir. Ayrıca bkz. Kartal, A.(2001), “Türkçe 
Mesnevilerin Tertip Özellikleri”, Bilig 19:69-117.
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aynı iskeletin varlığı görülür: “Kahramanların aşık olması, sevgiliye 
ulaşmak için çıkılan yolculuk, sevgililerin buluşmaları ve ayrı düş-
meleri, kavuşmayı engelleyen olaylar, savaş, mutluluklarını kutlama, 
son” (Ünver, 1986, s.451-2-3). Yapıda benzerliğin yanında üretim 
aksı da benzerdir.Tıpkı Eremya’nın Ermenice-Yunanca-Türkçe ak-
sında yaptığı gibi Osmanlı coğrafyasında birçok metin yıllar boyu 
Farsça ya da Arapça var olan bir mesnevinin Türkçe yeniden kaleme 
alınışı şeklinde çeşitli örneklerde uzamış ya da kısalmış, bireysel ya-
pılandırmaları bünyesinde barındırmıştır. 

Bu tercümeye dair Tietze ve Sanjian’ın düştüğü notlar ise ol-
dukça ilginçtir. Metin orijinali ile arasında tercümeye dayalı konu 
farklılıkları da barındırmaktadır. Metnin Yunanca orijinali Yahudi 
ve Hristiyan iki gencin zorluklara göğüs gerek ve sonunda mutlu 
sona ulaşan aşkını konu edinen bir anlatı iken Eremya’nın kaleme 
aldığı Türkçe varyantta anlatıya Mrkada’nın annesi bir karakter ola-
rak eklemlenmiş ve bu karakter üzerinden dönemin önemli siyasî ve 
dinî olaylarından biri Sabetay Sevi meselesi ironik bir biçimde konu-
ya dâhil edilmiştir. Yunanca metin iki âşığın birbirine kavuşmasıyla 
sonlanırken Türkçe metnin asıl bu noktadan sonra genişler ve şiirin 
büyük bir kısmının Mrkada’nın annesinin bulunduğu bölümlerden 
oluşur. Romans ve klasik mesnevi formunda sıkça görüldüğü gibi 
iki âşığın birtakım engeller sonucunda bir araya gelemediği an-
cak olayın kavuşmaları ya da kavuşamamaları şeklinde bir sonuca 
bağlandığı yapının aksine Yahudi gelin hikâyesinin gerçek hayatta 
ve İstanbul düzleminde ilerliyor oluşu (Tietze, 1981, s.41)  onu bu 
noktada 17. yüzyıl kırılmalarının odağına taşır. Günlük anlatılar, 
toplumsal meseleler Eremya’nın şiirinin temel konusu olmuştur ve 
bu şiir 17. yüzyıl anlatılarında görülen, daha çok günlük olayların şi-
ire sızdığı, kemikleşmiş ve sürekli yeniden kaleme alınmış -Yusuf ile 
Züleyha gibi- konuların artık popülaritesini yitirdiği bir dönemde, 
farklı bir tutumun ürünü olduğunu yansıtır. Üstüne üstlük işin içine 
o dönemde yaşanmış bir yalancı Mesih meselesini Eremya’nın şiiri-
ne konu ediyor oluşuyla metin, 17. yüzyılın ahlakî bozulmaları öne 
çıkarıp eleştiren ve bunu yaparken ironiyi kendine bir araç haline 
getirebilen esnek yapısıyla da örtüşür. 17. yüzyılda Osmanlı toprakla-
rında Müslüman ve Hristiyan cemaatlerini ayağa kaldıracak biçim-
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de Yahudi bir kişinin Mesih iddiasıyla ortaya çıkışı hem siyasi hem 
de toplumsal birçok meseleyi beraberinde getirmiş, Eremya Çelebi 
dönemin tanığı olaraksa bu meseleyi şiirine kurduğu olay örgüsü 
dâhilinde arada kendi sesini duyurarak yedirmiştir (s.44-5). Olay 
örgüsüne dikkat edildiğinde temel çerçeve şu şekildedir:

Dimo’nun Mrkada’ya aşkını ilan edişi, ardından din farklılı-
ğı sebebiyle âşıkların bir araya gelememesi, sonrasında Dimo’nun 
türlü çareler düşünerek abisine başvurması, abisinin verdiği akılla 
Mrkada’nın Hristiyan olması için ikna edilmesi ve din değiştirmesi 
için İstanbul’dan kaçmaları, ardından Mrkada’nın annesinin kızının 
yokluğunun farkına varıp din değiştireceğini öğrenerek Edirne’ye 
gelip Osmanlı ileri gelenlerinden yardım istemesi, yardım çağrıları-
nın sonuç vermemesi ve annesinin sonunda ölmesi. Metin, barındır-
dığı aşk hikâyesi sebebiyle lirik bir yapıya işaret edecekken Kömür-
ciyan ironik ve toplumsal meseleleri odağına alan bir anlatıyı tercih 
etmiş ve bu şiirin Sabetay Sevi meselesini diğer Ermenice şiirlerinde 
kaleme aldığı gibi gündeme getirmiştir.

Başlıklar altında incelenen kimi bölümlerde anlatımın gücünü 
etkileyecek yahut anlatılan olayla uyum sağlayacak bir kurgu içeri-
sinde metnin başka metin-içi formlara dönüştüğü görülür. Sevgilile-
rin mektuplaşması mesnevi ve romans geleneğinde sıkça görülen bir 
motifken ayrı bir lirizm içerecek biçimde anlatının mektup formuna 
dönüşerek yazılması burada dışarıdan bir başka biçimle müdaha-
lenin etkisini içerir.11 Mesnevi formunda bu başka unsurların 17. 
yüzyılla birlikte metne daha çok dâhil edilmelerinde şairlerin lirik 
tonu değiştirme gibi kimi kaygıları vardır ki özellikle gazel formu 
birçok mesnevide bu kaygılardan ötürü yaygınlık kazanmıştır (Dan-
koff, 1984,  s.9). Mesnevilerde kendi muhtevalarının dışındaki form-
ların (terci-i bend, rubai, tardiye, kıt’a gibi) metnin içine yedirilişi 
Andrews’a göre “gazeller mesnevilerde en yüksek duygusal gerilim 

11 Mesnevi içinde mektup formunun kullanılması tıpkı gazel formunun kullanılması gibi 
bir işleve işaret eder. “Mesnevilerde bulunan mektup bölümleri yazıldığı dönemin mektup-
laşma geleneğine ait bilgiler, inançlar ve çeşitli halk kültürü öğeleri konusunda bilgi verme-
leri açısından ayrıca değerlendirilmeleri gereken bölümlerdir. Bu bölümlerde kullanılan dil 
ve üslup da bilinen mektup dili ve üslubuna benzer nitelikler taşıması ve mesnevilerin diğer 
bölümlerinden farklı anlatım özelliklerine sahip olması dolayısıyla ilgi çekicidir” Batislam, 
H.D., (2002), “Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım”, İlmi Araştırmalar 13, s.18.
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noktalarına” yerleştirilmiştir ve lirik patlamaları başkalaşan biçim 
içinde yeni bir dramatik işlevle kullanılır (s.139). Bunların fark edi-
lişi kimi zaman bir başlık kimi zamansa kafiye ve mısra düzenindeki 
farklılıklarla gözlemlenir. “Pek azı mesnevi veznine uyar, çoğunun 
vezni mesnevide kullanılan vezinden farklıdır” (Ünver, 1986, s.437). 
Eremya Çelebi’nin metninin mesnevi gibi beyit değil kıtalar biçi-
minde yazılıp kafiyelendiğini yeniden zikretmek gerekirse, mektup 
formu içinde Dimo’nun karşılaştıkları engelin karşısından abisin-
den yardım almak amacıyla, yahut tıpkı gazel gibi başka bir işlev-
le Mrkada’nın annesinin kızının kaçırılıp din değiştirmesi üzerine 
söylediği şiirler şekilsel bakımdan metnin içinde farklılık gösterir. 
Bu tip bölümlerde lirik tonun bir yükselme yaşadığı, tıpkı mesnevi-
lerdeki işlevlerinde olduğu gibi formun değiştirdiği bu bölümlerin 
işlevsel bir amaçla kullanıldığı söylenebilir.

İlk kısmında olayın metnin 10’lu hece ölçüsü içinde kendi için-
de kafiyelenen dörtlüklerden oluştuğu görülür:

İsdambulde bir Chfud kızi
Fener kurbinde idi evleri
Kapuden tashre ki denur Yali
Vatanleri ol kadim ezeli (s.1)12

Bir iki dörtlükle anlatılan ve çabucak din değiştirme mevzuna 
gelinen şiirde Mrkada din değiştirinceye dek ciddi biçimde Hristi-
yanlık övgüsü yer alır ki metne yedirilmiş bu kısımlar mesnevilerin 
giriş bölümlerindeki dinî içerikli başlıkları anımsatır. Özellikle bu 
kısımda metnin kafiyelenişi kendi içinde değil, artık bu konu bitin-
ceye dek her dörtlüğün son mısraının bir önceki ve sonrakiyle ka-
fiyelenişi şeklinde 10 dörtlük içinde gerçekleşir. Bölümler içi özerk 
kafiyelenme metinde, mesnevi içine yerleştirilen gazelin ya da mek-
tubun kendi içinde kafiyelenişi ile benzer bir özellikte yer almıştır. 

12 Tietze’nin 73-158. sayfalar arasında numaralandırdığı sayılar metin alıntıları için kulla-
nılacaktır. Şunu belirtmekte fayda var, transliterasyonu yapılmış olan metnin orijinalini gör-
mediğim için Tietze’nin yaptığını aynen İngilizce harf kullanımıyla alıntıladım. Bu durumda 
ş yerine sh, c yerine j, ç yerine ch vb. kullanımlarla karşılaşıldığını eklemeliyim.
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Başlıklar arasında yer alan bölümlerde yapılan bu değişikliklere ba-
kıldığında, ilk başlığın bittiği bölümde yeniden kendi içinde kafiye-
lenen iki dörtlük ile bir sonraki başlığa geçiş aşaması yaratılmıştır. 
Tüm bunlar arasında hece ölçüsünün 10’dan 8’e düştüğü görülür. Şe-
kilsel bu değişimin yanında söylem de değişir. Abisinden gelen mek-
tubun yer aldığı kısımda lirik tonun arttığı gözlemlenir ki bunu aile 
özlemi bağlamında Dimo’nun abisi ortaya koyar. Diğer bütün lirik 
unsurların hat safhaya çıktığı kısımlarda, kendi içinde kafiyelenen 
bu dörtlüklerde tonun ve söylemin devamlı değiştiği ve bunu yapar-
ken Kömürciyan’ın estetik bir kaygı güttüğünün izleri sürülebilir. Bu 
kasıtlı tavrın Osmanlı klasik geleneğiyle olan benzerliği ise dikkate 
şayandır. 

Yadler gelırler ulfet iderler
Sen juda dushub bunja zemanler
Gyonlumuz teshne didarın uzler
Hosh sitem degil sen insaf eyle (s.24)

dediği dörtlükle metnin sonlanan bu kısmından sonra metnin akı-
şı Dimo’nun gönderdiği mektupla abisine evlilik durumunu açması 
meselesiyle sürdürülür. Ancak arada anlatı unsurunu ayırmak adına 
şairin eklediği 2 dörtlükten oluşan bir başlık ana hikâye akışını dış-
ta bir çerçeve çizerek seyreder. Abisine mektubunda Dimo’nun lirik 
coşkuyu arttıran bir söyleyişte aşkından söz ettiği ve kafiye düzeni-
nin yeniden değiştiği gözlenir:

Deli gyonlumız eshki merdane
Mayil olubdır bir Zhit kızıne
Kaflet dilbendem onın damıne
Mubtelayi ghark sevdalarile (s.36) 

Bu mektup üzerine Dimo’nun bir mektup daha gönderdiği gö-
rülür ki bu başlığın kendine has, her dörtlüğün sonunda “Agham 
sen yar pasham sen yar” cümlesiyle nakarat görevi teşkil eden bir 
yapısı vardır. Lirik tonu sağlamak adına bu nakarat işlevli kısımları 
kullanılmasının yanında Eremya Çelebi’nin sevgili/güzel tasvirinin 
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de klasik Osmanlı şiirindeki servi boylu, inci dişli, lal dudaklı, gamze 
bakışlı sevgili tasviriyle paralellik gösterdiğini görmek mümkündür:

Ah lebleridir gevherbar 
Kan döküji gülnar didar
Okun atar yayın saklar
Agham sen yar pasham sen yar (s.46)

Al u fendidir ishvebaz
Gyah mutidır gyah oghratmaz
Chemenzarde bir servinaz
Agham sen yar pasham sen yar (s.47)

Metnin ilerleyen kısımlarında bu kez “dostum” redifli bir bö-
lüm gelir ki bu bölümde kahramanların evlilikleri ve kavuşmaları 
temsil edilmiştir. Mazmunlara ve telmihlere yer verilen bu bölüm-
de Kömürciyan’ın edebî kaygılarının hat safhaya çıktığını düşün-
mek yersiz olmaz.  Gülşenler, misk-i amberler, sim bedenlerden 
söz eden Eremya’nın Hz. İsa’ya methiye düzdüğü birkaç dörtlük 
bu bölümde yer alır. Yine kilisenin yedi kutsal yeminine üstü ka-
palı biçimde değinişi, devamında Hristiyanlığı öven bir başlığın al-
tında dinî güzellemelere gidişi ve bu noktada coşku yaratacak bir 
lirizmi tercih ettiği görülür. Âşıkların kaçacağı bölümün gelişi ile 
artık ikisine dair anlatımların son bulduğu görülür ve bu noktada 
Eremya Çelebi’nin Mrkada’nın annesini olay örgüsüne dâhil ederek 
ironik bir ton verdiği 6 bölüm başlar. Bu kısımda özellikle “arzu-
hal” isimlendirilmesine yer verilmesi ilginçtir. Arz-ı haller, mesne-
vi geleneğinde karakterlerin kendi bireysel seslerinin duyulmasına 
adeta yazar tarafından müsaade edilmiş bölümlerdir ve burada da 
Mrkada’nın annesi bireysel sesi duyulması beklenen kahramandır. 
“Özellikle kişilerin kendi durumlarını anlattıkları örneklerinin ger-
çek hayatla” (Batislam, 2010, s.821) ilgili bilgiler içermesi mesnevi 
geleneğinde yaygın biçimde arz-ı hal ve hasb-ı hallerde yer almıştır 
ve Kömürciyan’ın bu başlık altında din dışı evlilik meselesini vur-
guladığı görülür: Bireysel ton burada şikâyet içeriklidir. Daha ken-
dine dönen bir anlatımdan dışa doğru açılan, bir kadının kamusal 
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alan içinde bostancılar, subaşılarla didişmelerinin konu edildiği bu 
bölümlerde 17. yüzyıl anlatısının gerçekçi muhteva kazanan, şeh-
rin sokaklarına inen, toplumsal anlamda yanlış bulunan ya da il-
ginç olan olayları konu edinen bir minvalde örneklendiğini görmek 
mümkündür. Dil ve söylemde biçimsel değiş tokuşlar tıpkı önceki 
bölümlerdeki gibi sürer. Ne var ki Kaymakam Paşa’ya çıktıktan son-
ra arzuhalini sunan kadının melodramik söylemi ve tasvir edilişi 
oldukça dikkat çekicidir. Bu bölümde annesinin dışında Yahudi bir 
grubun Türk topraklarında yaşadıkları sıkıntılara dair kendi arzu-
hallerini veriyor olmaları da yine lirik bir patlamanın toplumsal 
izlekteki yansımasıdır. Yahudilerin kendilerini rezil ettiklerini ima 
eden bir tondan Geldi Geldi diyerek Sabetay Sevi’ye işaret etmekte-
dir Kömürciyan:

Bu havadis ki izhar olunub 
Bu shehrisdanın khalki ishidub
Chifud kavmıni mezeye alub
Unudub bu dem Geldi Geldiyi (s.132)  

Bir grup Rum’un bu meseleyi duyması üzerine bir başka bölümü 
başlatan Kömürciyan’ın yine lirik bir havayı aynı rediflerle tamamla-
dığı ancak ironik tonu ise anlatıdaki kişiler ağzından ağır ithamlarla 
sürdürdüğü görülür. Cadı yakıştırması yaptıkları Mrkada’nın an-
nesine karşı adeta bir nefret söylemi geliştiren Rumların dörtlükler 
boyunca aslında annesinin gölgesinde Yahudilere en çok da Sabetay 
Sevi’ye tepki gösterdikleri görülür:

Bu Geldinin vakisıni
Ashub dakhi dastan oldi
Kızın eglenjemiz oldi
Unut kirli kera jadı (s.152) 

Kızın Dimonın koynunde
Murad uzre zefklerınde 
Sen pashaler kapusunde 
Var otur hey mühmel jadi (s.153)
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Bu kısımda özellikle daha önce bahsetmiş olduğum klasik an-
latıların olay akışlarında görülen eğlence kısmının temsil edildiği de 
söylenebilir ki Mrkada’nın annesine karşı nispet dolu bir tutumla 
kızının bulunduğu duruma dair zevk ü sefa sahneleri çizilir. Anne-
sinin “trajik” olarak nitelenen kendini paraladığı bölümde mısra sa-
yısında değişikilik olur; beşliklerden oluşan bu bölümde adeta ağıt 
yakan bir anne görülür. 

Kimdır ki yavrusın Gharib bıraghe
Ghurbetile ghurbetlıge iture
Evinden chıkarub yabane ate
Sizde yakdınız ah elden ziyade
Sokhunlerile Sokhunlerile (s.176)

Bu bölüm içinde yine lirizmin doruğa çıktığı ve telmihlere baş-
vurulduğu görülür. Eser boyunca Eremya Çelebi’nin Jeremia pey-
gambere telmihte bulunuşu kendi adının da aynı olmasından dolayı 
kimi zaman tevriyelere de başvurduğu bir örnektir. Bir sonraki bö-
lümde, tıpkı ona yapılan nefret söylemi gibi kendisinin de Arnavut-
lara dair benzer bir dile başvurduğu görülür ki bu bölümde de zul-
meden Timur, Tituş, Freng ve Asur krallarından firavuna, Ferhad’a 
dek birçok benzetme Dimo’nun zulmüyle özdeşleştirilir, bu yapılır-
ken de telmih sanatı icra edilmiş olur. 

Sonunda Edirne’ye ulaşıp Kara Mustafa Paşa’nın huzuruna çı-
kıp bir çare isteyen annenin kızın kaçırılması mevzusunu ispat et-
mesinin istenmesi, bunun mümkün olamayışının üzerine annenin 
bu müracatının boş olması Sevi’nin olayına yine bir göndermede 
bulunur, Edirne’de yargılanan ve Mesihliğini ispat etmesi istenen 
Sevi’nin bu olayın altından kalkamaması üzerine artık misyonerlik 
faaliyetlerinin bittiği bir pozisyonda yazar tarafından annenin de 
susturulmuş oluşu anlamlıdır. Şiirin sonlarında yer alan aşağıdaki 
beyitler ise Eremya Çelebi’nin bu meseleyi niçin metne dâhil ettiğini 
açığa çıkaracak niteliktedir:

Jemi ishinden mesrur oldiler
Ve ummeti Isa ruhi buldiler
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Kizb Mehdinin intikamın aldıler
Zafer bulub kavm Arnavud divane (s.248)

Konan gyochen bu dünyevi divane
Her kes bir eglenje ile divane
Tahriki sevdanın joshub divane
Egler bu İrimya gyonlun divane (s.253)

Eğlence amacıyla bu şiiri yazdığını söyleyen Eremya Çelebi’nin 
metin boyunca özellikle annenin şiire girişiyle ulaştırdığı güldürü-
cü/alaycı ton, 17. yüzyıl zihniyetinde toplumsal olaylara kimi zaman 
aşırı melodramatik hüviyet kazandırılarak yaratılan bir hicvin örne-
ğidir. 

Sonuç
Eremya Çelebi Kömürciyan’ın neşredilmiş nadir eserlerinden 

olan Yahudi Gelini üzerinden bir 17. yüzyıl edebiyat ağını yazarın 
entelektüel duruşunu ve eserinin bu bağlamdaki yerini tespit etmek 
amacıyla Osmanlı, Ermenice edebiyat ve Avrupa romans kültürü 
üçgeninden Osmanlı klasik mesnevi geleneğine yakınlığı nokta-
sında ortaya koymaya çalıştım. Osmanlı imparatorluğunda çelebi 
unvanını almış bu Ermeni entelektüelinin beslendiği ağlara dikkat 
çekmeye çalışırken aslında satır aralarında Eremya’nın zihnini şe-
killendiren ve kendi üslubunun oluşumuna katkı sağlayan noktaları 
işaret etmeye gayret ettim. Kömürciyan’ın Ermeni cemaati içindeki 
dinî görevinden kaynaklı pozisyonu, hamisi olan Abro Çelebi vası-
tasıyla dâhil olabildiği Osmanlı ileri gelenleri ilişkilerinin etkisinde 
tercüme geleneğinde hem Ermenice hem de Türkçe’ye çevirilerinin 
bulunuşuyla ayrı bir konuma işaret eder. Bu bağlamda eline geçebi-
len ve dolaşımda bulunan 17. yüzyıl Ermenice edebiyat, o dönemde 
bozulmaya başlamış romans ve kırılmalar yaşanan Osmanlı mes-
nevi geleneğine referans verilebilecek noktaları Yahudi Gelini eseri 
odağında okumaya çalıştım. Özellikle gerçekçi anlatıların alegorik 
dünyaları yıkmaya başladığı, klasikleşmiş anlatı sıralamalarının dı-
şına çıkılarak toplumsal alanda sivrilen meselelerin metinlere konu 
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olabildiği, bunlar gerçekleşirken hiciv ve ironinin gittikçe yükseldiği 
bir edebiyatlar kanonunda Eremya Çelebi’nin Yahudi Gelini eseri bu 
kırılmaların örnekleyicisi olacak nitelikler taşımaktadır. Metnin an-
latı yapısında bir aşk hikâyesini konu alışının yanında tercümesinin 
yapıldığı esere anne kahramanını ve onla bağlantılı olarak Yahudi, 
Rum ve Arnavut cemaatlerini ekleyerek dinler arası yeni bir toplum-
sal meseleye işaret eden Kömürciyan’ın 17. yüzyıl karakterine yapısal 
anlamda yakınlığı gözlenebilir. Biçimsel olarak yaklaşıldığında ise 
eserin dörtlükler biçiminde hece ölçüsüyle Ermenice edebiyat janr-
larında olduğu gibi kaleme alınıyor oluşunun yanı sıra başlıklandır-
malarda bir başka dilde, Ermenice’de tercih edilişi, başlıkların mes-
nevi geleneğine çok benzer bir biçimde konumlandırılışı, başlıklar 
vasıtasıyla lirik gerilim noktalarının birbirinden ayrıldığı ve biçimin 
de bu gerilimlerde metne eşlik ettiği düşünüldüğünde klasik edebi-
yata yaklaştığı noktalara dikkat çekilmiş olur. Dilsel kullanım açısın-
dan metnin Osmanlı geleneğinin içinden kendi Hristiyan kültürel 
bağlamına işaret edecek telmihler içerişi, bu telmihlerin ise oldukça 
Osmanlı bir karakterde terkiplerini ve sentaksını kuruşu, sözcük se-
çiminde mazmunlara yer verilişi metnin ne kertede Osmanlı oldu-
ğuna işaret eder. Bunun dışında şehir anlatısının metne sızmış oldu-
ğu, Sabetay Sevi ile ortaya çıkmış yalancı Mesih meselesinin eserin 
hiciv oklarını Yahudi cemaatine Kömürciyan kaleminden yönelttiği 
ve farklı dinlere ve etnisitelere mensup bu grupların gerilimini yan-
sıtmak adına dönem Osmanlı’sını ortaya koyuşu şüphesiz ki metnin 
özerkliğine vurgu yapar. Tüm bu tespitler göz önünde bulundurul-
duğunda farklı etkileşimler de içerse Osmanlı karakterini barındı-
ran, bu toplum içinde Türkçe kaleme alınan eserin, 17. yüzyıl edebî 
kırılmalarını örneklemeyi mümkün kılan yapı ve söylemi, Eremya 
Çelebi ve metinleri odağında daha derinlemesine araştırmalarla bu 
minör edebî alanı aydınlatmanın gerekliliğine işaret etmektedir.
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