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Yüksek Lisans Tezi 
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 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Abdullah AYDIN 

 

XIX. ve XX. yüzyıllar Osmanlı Devleti’nde sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 

açıdan büyük değişimlerin yaşandığı zamanlardır. Devlet, XVII. yüzyıla kadar bilim 

ve teknolojide büyük bir gelişme göstermiştir. Fakat yüzyılın sonunda 

kapitülasyonların yaygınlaşması, merkezî otoritenin zayıflaması,  rüşvet ve iltimasın 

artması vb. gibi yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda devlet eski gücünü 

kaybetmiştir. 

 

 XIX. ve XX. yüzyılda devletin bu kötü gidişatını engellemek amacıyla yapılan tüm 

girişimler ve yenilikler zamanla yetersiz kalmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti 

yıkılmış, bağımsız bir Türk devleti kurulmuştur. Yaşanan tüm sosyal, siyasal ve 

kültürel gelişmeler doğal olarak edebiyatı da etkilemiştir.  

 

Her sanatçı yaşadığı dönemin zihni yapısından etkilenmektedir. Yaşadıkları 

dönemdeki olaylar ve değişimler sanatçılar üzerinde olumlu veya olumsuz tesirler 

bırakmıştır. Tüm bu unsurlar, kaleme aldıkları eserlere de yansımıştır. XIX. ve XX. 

yüzyılın önemli şairlerinden birisi olan Hafız Yusuf Cemil Ararat da yaşadığı 

dönemdeki olaylardan etkilenerek bunları şiirlerine yansıtmıştır. Bu çalışmada Hafız 

Yusuf Cemil Ararat’ın hayatı, edebî kişiliği, sanatı, öğrencileri ile hatıraları ve eserleri 

üzerinde durulmuştur. Şaire ait transkripsiyonu yapılan şiirler, günümüz Türkçesine 

aktarılarak şekil ve muhteva açısından incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hafız Yusuf Cemil Ararat, edebî kişilik, sanat, eserler, şiirler, 

inceleme. 

2021, 527 sayfa. 
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Master Thesis 

HAFIZ YUSUF CEMİL ARARAT AND HİS POEMS 
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Department of Turkish Language and Literature 

Advisor: Prof. Dr. Abdullah AYDIN 

 

XIX. and XX. centuries are the times that great alterations were experienced in 

Ottoman Empire, in terms of social, economic, cultural and politic aspects. The Empire 

has made a great progress in science and technology until the XVII. century. However, 

at the end of the century, wwith the negative events such as spread of copitulations, 

weakening of the central authority and ıncrease of bribery and favoritism, The Empire 

started to lose it former power. 

 

In the XIX. and XX. century, all attemps and innouations which were made in order 

to prevent this inevitable doom of the empire have become insufficent in time. As a 

result of this situation, Ottoman Empire collapsed and an independent Turkish state 

was established. All social, political and cultural incidents that have taken place these 

times have affected literature naturally.  

 

Every artist is ınfluenced by the mentalilty of the people of this period. Events and 

alterations which are in the periyod they live had positive or negative impact on the 

artist. All these factors and elements are reflected in the works they wrote. One of the 

most important poets of the XIX. and XX. century, Hafız Yusuf Cemil Ararat was also 

influenced by the incidents of this period and he reflected them in his poems. The 

poems which belong to the poet were transcribed, they were exomined in terms of 

shape and content by being translated into today’s Turkish 

. 

Keywords: Hafız Yusuf Cemil Ararat, literary personality, art, works, poetry, 

analysis. 

2021, 527 Page.  
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ÖNSÖZ 

 

XIX. ve XX. yüzyılın önemli şairlerinden birisi olan Hafız Yusuf Cemil Ararat,  

1879’da İstanbul,  Kınalıada’da doğmuştur. Arkadaş ve dostları arasında “Hafız Yusuf” 

ve “Hafız Bey” diye tanınmıştır. Babası Karslı Mehmed Ağa, Konak 

aşçıbaşılarındandır. Annesi ise iyiliksever, oğluna çok düşkün, titiz bir çerkezdir. 

 

 Hafız Bey, eğitim hayatına Etyemez’deki Kamer Hatun İlkokulu’nda başlamış, 

Aksaray Valide Rüştiyesi ve Heybeliada’da bulunan Bahriye Rüştiyesi’nde devam 

etmiştir. Ayrıca dönemin önemli mektupçularından Ahmet Rıza ve Giritli Muhtar 

beylerin bilgilerinden yararlanmıştır. Çok iyi derecede Arapça ve Farsça bilen şair bu 

dillerde şiirler yazmış ve bunları başarılı bir şekilde Türkçeye çevirmiştir.  

 

Hafız Yusuf Bey, memuriyet hayatı boyunca altı serasker ve on Harbiye Nazırı’nın 

özel kalem müdürlüğünü yapmıştır. Emekli olduktan sonra İstanbul Kapalıçarşı’da bir 

naturacılık (cam elmasçılığı) dükkânı açmıştır. “Nahiv Özü”, “Müşkilât-ı Fuzûlî”, 

“Kur’an-ı Kerim İçin Çiçekli Elifbe”, “Arûz’a İtiraz” ve “Lâmiyyetü’l- Arab”  adlı 

eserlerin sahibi olan Hafız Yusuf Bey, İstanbul’da vefat etmiş ve Karacaahmet 

Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

 

Bu çalışmanın temel amacı,  XIX. ve XX. yüzyıllar arasında yaşamış, Arap dili ve 

edebiyatının önemli âlimlerinden Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın, hayatı, sanatı, eserleri 

hakkında kapsamlı bir bilgi vermek ve Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın şiirlerini şekil, 

muhteva bakımından incelemektir.  

 

Çalışma, “Giriş”, kısmı dışında  “Hafız Yusuf Cemil Ararat”, “Hafız Yusuf Cemil 

Ararat Şiirleri’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri” ve  “Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın 

Şiirleri” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın “Giriş” kısmında şairin 

yaşadığı dönem hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde; Hafız Yusuf Cemil 

Ararat’ın hayatı, sanatı, eserleri, öğrencisiyle yapılan röportaj, öğrencilerinden 

hatıraları ve el yazma eserde ağırlıklı olarak şiirlerine yer verdiği şairler hakkında bilgi 

verilmiştir. Hafız Yusuf Bey’in, el yazma eserde ağırlıklı olarak şiirlerine yer verdiği 

şairler arasında Çizmeci-zâde Hüseyin Hüsnî Efendi ve Adanalı Hayret Efendi yer 
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almaktadır. Y635 demirbaş numaralı el yazma eserin yeni alfabeye aktarılması 

sebebiyle bu şairlerin şiirleri, el yazma eserden ayrılmamıştır.  

 

İkinci bölümde; şiirlerin nazım şekilleri, vezinleri, kafiye ve redifleri tespit edilmiştir. 

Gazellerin beyit sayıları ve vezin kalıpları tablo halinde tasnif edilmiştir. Ayrıca nazım 

şekilleri transkripsiyonlu metinde bu şekilde “[  ]” içerisinde belirtilmiştir. Şairin 

şiirlerinde işlediği konular başlıklar hâlinde verilmiştir. Üçüncü bölümde; demirbaş 

numarası Y635 olan ve başka bir nüshası bulunmayan el yazma eserin nüsha 

özellikleri, transkripsiyonlu metnin hazırlanmasında izlenen yol hakkında bilgi 

verilmiş, transkripsiyon sistemi tablo hâlinde gösterilmiş ve transkripsiyonu yapılan 

şiirler, günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Her şiirin bulunduğu nüsha, şiirlerin üst 

köşesinde “[  ]” içerisinde verilmiş ve şiirler tarafımızdan numaralandırılmıştır. 

Şiirlerde yer alan eksik kelime ve mısralar “…....” şeklinde gösterilmiştir. Çalışma 

sonuç kısmındaki değerlendirme,  kaynakça, ekler ile son bulmuştur.  

 

Çalışmamın hazırlanması esnasında maddi ve manevi desteklerini benden 

esirgemeyen, her zaman yanımda olan aileme, tezime görüş ve önerileriyle katkıda 

bulunan nişanlım Feyyaz KIZILKAYA’ya, çalışmamda ve akademik hayatımda 

değerli düşüncelerini benden esirgemeyen, çalışmamın hazırlanmasında bana yol 

gösteren, gerekli kaynaklar hakkında bilgi veren kıymetli hocam Prof. Dr. Abdullah 

AYDIN’a ve eğitim-öğretim hayatım boyunca bana emekleri geçen tüm hocalarıma 

teşekkürü bir borç bilirim. 

 

 Burcu BEKİROĞLU 

    Kastamonu, ….., 2021  
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GİRİŞ 

XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 

Yüzyıllar boyunca farklı kültür ve inanca sahip birçok milleti bünyesinde barındırmış 

olan Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıla kadar bilim ve teknolojide büyük bir gelişme 

göstermiştir. Yüzyılın sonunda merkezî otoritenin zayıflaması, Avrupa’da yaşanan 

gelişmeler, kapitülasyonların yaygınlaşması, doğal sınırlara ulaşılması, devlet içinde 

rüşvet ve iltimasın artması vb. gibi gelişmelerden dolayı devlet eski gücünü 

kaybetmeye başlamıştır.1  

Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonucunda, birtakım değişiklikler yapılması gerekli 

görülmüştür. Batılılaşma sürecinin başlaması hakkında kaynaklar ele alındığında farklı 

görüşlerin bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu konu hakkındaki genel yargı ise sürecin 

III. Selim ile başladığı ya da Tanzimat Fermanı ile gerçekleştiğidir.2  

Bazı kaynaklara göre ise; batılılaşma evresinin Türklerin anayurtlarını terk ederek 

batıya doğru göç etmeleriyle başladığı görüşüdür. Batılılaşma ele alındığında akla 

gelen önemli dönemlerden birisi de Lale Devri olarak da bilinen III. Ahmet 

dönemidir.3  Bu dönemde Avrupa’dan örnek alınan gösterişli yaşam biçimi ve taklit 

edilen eğlence hayatı, dikkat çeken önemli ayrıntılar olarak kendisini göstermektedir.4  

Bunların dışında Batılılaşma girişimleri ele alındığında; Avrupa’ya elçi gönderilmesi 

de önemli gelişmeler arasında yer almaktadır. 1720’lerde Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet 

Efendi, Paris’e elçi olarak gönderilmiştir. Mehmet Efendi görev için Paris’e giderken 

yanında oğlu Said Efendi’yi de götürmüştür. Fransa’da kaldığı bu süre içerisinde Said 

Çelebi’nin,  matbaacılığa karşı kendisinde bir ilgi uyanmış ve matbaanın yararlı olduğu 

düşüncesine ikna olmuştur.5 

                                                           
1 Bayram Kodaman, “Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Çöküş Sebeplerine Genel Bakış”, SDÜ Fen Edebiyat 

Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.16, Aralık 2007, s. 12-14. 
2 Derya Uzun Aydın, “Osmanlı’nın Son Dönemi’nde Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatına Genel Bir Bakış”,  İstanbul 

Journal of Social Sciences, S. 4, 2013, s. 2. 
3 Uzun Aydın, a.g.e., s. 2.  
4 İlber Ortaylı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, Timaş Yayınları,  İstanbul, 2006, s. 59. 
5 Bernand Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 9. Baskı, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2017, s. 71. 
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Said Çelebi, ilk Türk matbaasının gerçek anlamda kurucusu ve idarecesi olan İbrahim 

Müteferrika ile birlikte el birliği yaparak matbaanın yararı üzerine bir risale alıp,  

sadrazama arz etmişlerdir. Bunun neticesinde 5 Temmuz 1727’de padişahın fermanı 

ile İstanbul’da Türk matbaasının kurulmasına ve Türkçe kitap basımına izin çıkmıştır.6 

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi Paris’ten dönerken yanında birkaç Fransız 

subayını da getirmiştir. Osmanlı’da bu süreçte Humbarahane-i Hümayun kurulmuştur. 

Buradaki askerler, Fransa’dan gelen bu subaylar tarafından yetiştirilmiştir. Bu süreçte 

özellikle Fransız subay Baron de Tott, askerî konularda önemli sorumluluklar almıştır. 

Osmanlı Deniz Mühendisliği Okulu’nun kurulmasında etkili olmuştur. Bu okulda 

Fransız hocalar, Fransızca olarak ilk defa eğitim vermişlerdir. Daha sonradan okul, 

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’a dönüşmüştür. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun, 

Osmanlı askerlerinin ilk defa resimle tanışmalarına vesile olması açısından da önem 

arz etmektedir.7 

Bu dönemde eğitim sisteminde Avrupa’dan geri kalındığı düşünülerek Batılı eğitim 

kurumları örnek alınmış ve eğitim kurumları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Bunların 

dışında askerî alanda da yenileştirme çabaları devam etmiştir. Özellikle I. Mahmut, 

III. Mustafa ve I. Abdülhamid dönemlerinde yenişleme çabaları hız kazanmıştır. 

Humbaracı Ahmet tarafından Humbaracı Ocağı kurulmuştur. III. Selim ile birlikte 

Nizam-ı Cedid adı verilen yenilikler yapılmıştır. II. Mahmut zamanında Yeniçeri 

Ocağı kaldırılmıştır. Ayrıca tıp ve astronomi bilimleri öğretilmeye başlanmıştır.8  

1835’te II. Mahmut zamanında Muzika-i Hümayun Mektebi açılmış ve yine bu 

dönemde ilköğretim zorunlu hâle getirilmiştir.  

Bunların dışında önemli gelişmeler arasında; rüştiyelerin kurulması, yükseköğretim 

düzeyindeki okullar (Darülfünun) konusunun gündeme getirilmesi, okullarda fizik, 

kimya, matematik gibi bilimlerin öğretilmeye çalışılması yer almaktadır. Ayrıca 

öğretim dili ağırlıklı olarak Fransızca olmuştur. Hemen hemen her alanda Fransızlar 

örnek alınmaya başlanmıştır. 9 

                                                           
6 Lewis, a.g.e., s.72.  
7 Uzun Aydın, a.g.e., s. 3 
8 Uzun Aydın, a.g.e., s. 4.  
9 Uzun Aydın, a.g.e., s. 4. 
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II. Mahmut zamanında özellikle askerî alan başta olmak üzere giyim-kuşamda batı 

tarzı örnek alınmıştır. Bu dönemde fes kullanımı, ilk defa pantolon giyilmesi ve 

padişahın devlet dairelerine resmini astırması önemli gelişmeler arasında yer almıştır. 

Dönemin önemli gelişmelerinden birisi de Avrupa’ya öğrenci gönderilmesidir. Genel 

olarak toplumun her alanında yenileşme ve batılılaşma etkisi görülmüştür.10  

XIX. yüzyıldan sonra da, Osmanlı Devleti’nde Batı kültür ve medeniyetinin etkileri 

hayatın her alanında kendisini göstermeye başlamıştır.11 Osmanlı Devleti’nde 

yenileşmenin en yoğun olduğu dönem XIX. yüzyıl olmuştur. Bu dönemde Tanzimat 

ve Islahat Fermanı ilan edilmiş ve Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Kanun-i Esasi 

yürülüğe girmiştir. Bu büyük reformların halka benimsetilmesi için de eğitime büyük 

önem verilerek eğitim alanında yenilikler yapılmıştır. 12  

XIX. yüzyılda; devletin merkezi otoritesinin zayıflaması, askerî yapının bozulması, 

toprak ve vergi sistemindeki aksaklıklar, ayaklanmalara sebep olmuştur. Ayrıca 

yaşanan nüfus artışı, enflasyon, topraksızlık vb. gibi sebeplerden dolayı idare 

bozulmuş ve köylüler isyan etmiştir.13 Yine bu dönemde meydana gelen Fransız 

İhtilali ve Sanayi Devrimi gibi olaylar, Osmanlı’yı olumsuz yönde etkilemiştir. Fransız 

İhtilali sonucunda milliyetçilik akımı ile azınlıklar isyan ederken Sanayi Devrimi ile 

birlikte Osmanlı ekonomisi çökme noktasına gelmiştir. Osmanlı’nın son üç asrına 

bakıldığında sorun-çözüm-ıslah şeklinde ilerlemeye çalıştığı görülmektedir.14 

Tüm bu yaşanan gelişmeler dışında XIX. yüzyıldaki yenilikçilerin, Batı’yı iyi tanımak 

amacıyla Tercüme Odaları ve büyükelçiliklerde görev yapmaları dikkat çekici 

olmuştur. Eğitim, sağlık, askerî, bürokrasi ve gündelik alan gibi pek çok alanda 

yenilikler yapılmıştır. Yenilikler, İstanbul’da başlayıp, diğer illere yayılmıştır.15Ayrıca 

bu yüzyılda; eşitlik, hürriyet ve adalet gibi fikirleri benimseyen aydınlar ön plana 

                                                           
10 Uzun Aydın, s. 4.  
11 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 110. 
12 Mustafa Karabulut, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum”, 

Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, Güz 2016, s. 50. 
13 Karabulut, a.g.e., s. 50. 
14 Karabulut, a.g.e., s. 51. 
15 Karabulut, a.g.e., s. 51. 
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çıkmıştır. Bu süre içerisinde Meşrutiyet ilan edilmiştir.  Baskıcı bir dönem olarak 

bilinen II. Abdülhamid döneminde eğitim süreci gelişmeye devam etmiştir.16 

Kültürel açıdan bakıldığında; Fransızca öğrenmek, piyano çalmak, dans etmek, 

gezmek vb. gibi faaliyetler Meşrutiyet’in etkilerini göstermektedir. Ayrıca bu dönemde 

matbaanın yaygınlaşması ve Türk basının gelişmesiyle birlikte aydın sınıfın 

etkinliğinin artması da dikkat çeken önemli olaylar içerisinde yer almaktadır.17 Bu 

bağlamda XIX. yüzyılda Osmanlı’nın basın hayatındaki gelişmeleri ele alacak olursak;  

İzmir ve İstanbul’da yabancı dilde çıkan gazeteler ve Mısır’da iki ayrı gazete basılmış 

olsa da 1831’de İstanbul’da Türkçe olarak basılması ile “Takvim-i Vekayi” ilk Osmanlı 

gazetesi olarak kabul edilmiştir. Gazeteye ismini veren II. Mahmut’un asıl amacı 

yapmayı plandığı yenilikleri arada herhangi bir aracı olmadan halka iletmektir.18  

1840’tan itibaren çıkarılan yarı resmi özellik gösteren Ceride-i Havadis ise William 

Churchill tarafından çıkartılmıştır. Gazetenin çıkış amacı; İngilizlerin ekonomik ve 

siyasi çıkarlarına yönelik bir kamuoyu oluşturmaktır.19 1857’deki Matbaa 

Nizamnamesi ile basın hayatına yeni düzenlemeler getirilmiştir. Nizamnamedeki en 

önemli husus; gazetenin çıkarılmasında hükümetin izninin olması şartıdır. Bağımsız 

ilk Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahval, 1860’ta çıkarılmıştır. Gazetenin sahibi Agâh 

Efendi, başyazarı ise Şinasi’dir.20  

1862’de Şinasi tarafından Tasvir-i Efkâr gazetesi çıkartılmıştır. Bu gazetenin 

başyazarlığını Namık Kemal yapmıştır. 1872’de ise Namık Kemal ve Ebuzziya Tevfik 

tarafından İbret gazetesi çıkarılmıştır.21 Bunların dışında Hürriyet, Terakki, Mecmua-

ı Fünûn gibi yeni yayın organları çıkarılmıştır. Bu dönemde matbaa ve gazete 

sayısında ciddi bir artış olmuştur. Gazete sayısındaki artış beraberinde tartışmaları da 

getirmiştir. Dönemin aydınları padişahın halkına daha çok sahip çıkması gerektiği 

hususunda hemfikir olmuşlardır. Zamanla basına sansürler de konulmuştur. Bu 

                                                           
16 Uzun Aydın, a.g.e., s. 7. 
17 Karabulut, a.g.e., s. 52. 
18 Oğuz Han Öztay, “Osmanlı’nın Siyasal Hayatında Basının Rolü: 19. Yüzyıl Örneği”, Socıal Mentalıty and 

Researcher Thınkers Journal, 2020, S. 6 (29), s. 238. 
19 Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı 1839-2000 El Kitabı, 8. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2013, s. 

27. 
20 Karabulut, a.g.e.,s. 52.  
21 Korkmaz, a.g.e., s. 28. 
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baskılar sebebiyle Türkiye’den,  Fransa ve İngiltere’ye kaçan bazı gazeteci, şair, yazar 

ve siyasetçiler gittikleri ülkelerde de faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 22 

XIX. yüzyılda Osmanlı düşünce hayatında fikir adamlarının olduğu gibi 

edebiyatçıların da etkisi büyüktür. Tanzimat şair ve yazarları Batı’dan gelen sosyal ve 

felsefî konulara ilgi duymuşlardır. Bunları yazmış oldukları roman, hikâye, tiyatro ve 

şiirlerinde kullanmışlardır. XX. yüzyıldan itibaren konu daha bilinçli bir şekilde 

sosyolog ve fikir adamları tarafından ele alınmıştır. 23 

Türk edebiyatının, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra Batılılaşmaya 

başladığı görülmüştür. Batılı tarzda ürünler ilk olarak bu dönemde verilmeye 

başlamıştır. Ayrıca ilk defa bu dönemde hak, adalet, özgürlük, vatan vb. kavramların 

kullanılmaya başladığı görülmüştür. Bu dönemde Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, 

Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar daha çok halka yönelik eser verme 

düşüncesindeyken, Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem gibi sanatçılar ise 

daha çok kişisel konulara yönelmişlerdir.24 Yine tiyatro da ilk defa Tanzimat 

döneminde görülmeye başlamıştır. Batı tarzında yazılmış ve yayımlanmış ilk tiyatro 

örneği Şinasi’ye ait olan “Şair Evlenmesi”dir. Sahnelenen ilk tiyatro örneği ise Namık 

Kemal tarafından kaleme alınmış olan “Vatan Yahut Silistre”’dir.25  

Osmanlı Devleti’nin, son dönemlerinde birçok yönden gerilediği görülmüştür. Bu kötü 

gidişatı durdurmak için birçok yenilik yapılmaya çalışılmıştır. Modernleşme çabaları 

toplumun her alanında görülmüştür. Örnek alınan Batılı yaşam tarzı sonucunda 

zenginler/aydınlar zamanla alafrangalaşarak yeni bir tipin oluşmasına yol açmışlardır. 

Dönemdeki çağdaşlaşma fikri insan hayatının her safhasında kendisini göstermiştir.26  

XIX. yüzyıldaki bu olumsuz gelişmelerden sonra, birçok yenilik yapılarak devletin 

kötü gidişatı durdurulmak istenmişse de XX. yüzyılda da birçok kurtuluş çaresi 

aranmış fakat devletin yıkılmasına engel olunamamıştır. Dünya için önemi büyük olan 

XX. yüzyıl zaman diliminde iki adet dünya savaşı olmuş, insan nüfusu büyük ölçüde 

                                                           
22 Karabulut, a.g.e.,s. 52. 
23 Karabulut, a.g.e.,s. 52. 
24 Karabulut, a.g.e., s. 53 
25Korkmaz, a.g.e., s.70-71. 
26 Karabulut, a.g.e., s. 53. 
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azalmıştır. Bu zaman zarfı içerisinde daha önceden de belirttiğimiz gibi Osmanlı 

Devleti yok olmuş ve bağımsız bir Türk devleti kurulmuştur.  

XX. yüzyılda meydana gelen önemli gelişmelere bakacak olursak; II. Abdülhamit’in 

Parlamentonun toplanması için herhangi bir girişimde bulunmamış olması ve Kânûn-

ı Esâsî’yi uygulamamasıyla başlayan döneme karşı, bazı aydınlar gizli gizli 

örgütlenmiş ve mücadele etmişlerdir. Aralarında Abdullah Cevdet ve İbrahim 

Temo’nun da bulunduğu bir grup Askerî Tıbbiyeli, 1889’da İstanbul’da İttihad-ı 

Osmanî adında bir cemiyet kurmuşlardır. İttihad-ı Osmanî Cemiyeti, 1895’te yaşanan 

Ermeni olayları ile ilk kez gün ışığına çıkmıştır. Bu şekilde ortaya çıkan Jön Türk 

hareketi ile birlikte özgürlükçü aydınların üzerindeki baskı artmış muhaliflerin bir 

kısmı Paris’e kaçarken bir kısmı ise İstanbul’da darbe girişiminde bulunmuş fakat 

başarılı olamamıştır. 27  

Bunların dışında 1905 sonrasında Abdülhamit’e karşı muhalefet askerî çevrelerde 

hareket kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda 1906’da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca kurucuları arasında Mustafa Kemal’in bulunduğu Vatan ve 

Hürriyet Cemiyeti de etkili olmuştur. 1907’de Paris’te İkinci Jön Türk Kongresi 

toplanmıştır. Kongre sonunda alınan karara göre Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, İttihat ve 

Terakki Cemiyeti adı altında bütünleşmiştir.28 

Türkiye’de Cumhuriyet, Atatürk dönemi ile başlamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki kötü 

gidişat ve geri kalmışlığın üzerine yaşanan Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş 

Savaşı’nın getirmiş olduğu yorgunluk sonucunda bu olumsuzlukların ortadan 

kaldırılması için Atatürk döneminde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Bu kötü gidişatın 

çözümü olarak reform yerine devrim yapılması gerektiği düşünülmüştür. Bunun 

sonucunda devrimin bir çözüm olarak görülmesinin sonuçları içerisinde; monarşinin 

yıkılması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması 

ve milli egemenlik ilkesinin benimsenmesi yer almıştır. 29 

                                                           
27Temuçin Faik Ertan, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 3. Baskı, Siyasal Kitabevi, 

Ankara, Eylül 2014, s. 43. 
28Ertan, a.g.e., 45-46. 
29 Ertan, a.g.e.,s. 299. 
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Devrim hareketleri sadece siyasal alanda değil, hukuk, eğitim, sağlık, ekonomi ve 

gündelik hayat gibi hemen her alanda görülmemiş düzeyde yenilikler yapılmıştır.30 

1924’te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması, Türk Medeni Kanunu’nun ilan 

edilmesi, eğitim ve öğretim hayatını kökten değiştirmiş olan Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’nun çıkarılması, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi, gündelik yaşama dair 

düzenlemelerden olan; giyim-kuşamda değişiklik; şapka giyilmesi hakkındaki kanun, 

tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, uluslararası saat, takvim, rakam ve ölçü 

birimlerinin kabul edilmesi, Soyadı Kanunu’nun kabulü,  Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı’nın kurulması yapılan yenilikler arasında yer almaktadır.31  

Atatürk vefat ettikten sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilmiştir.  Bu dönem, Milli 

Şef dönemi olarak bilinmektedir. İnönü döneminde Türk siyasal hayatının en önemli 

gelişmelerinden birisi olan çok partili siyasal hayata geçilmiştir.32 1946 genel 

seçimleri, Cumhuriyet dönemindeki ilk tek dereceli ve çok partili seçimler olması 

sebebiyle önemli bir yere sahiptir.33  

1946 yılında kurulmuş olan Demokrat Parti, 1950’de iktidara gelmiştir. Celal Bayar 

Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise başbakan olmuştur. Böylece yeni bir dönem 

başlamıştır. 27 Mayıs 1960’ta gerçekleştirilen bir askeri müdahale ile Demokrat Parti 

dönemi sona ermiştir. 1961 genel seçimleriyle birlikte koalisyon hükümeti ortaya 

çıkmış, Demokrat Parti yerine Adalet Partisi kurulmuş ve bu geleneği sürdürmüştür. 

12 Eylül 1980’lerde yeni bir darbe gerçekleşmiş ve bu gerilimli dönem sona ermiştir.34 

Tüm bu gelişmeler sonucunda genel bir değerlendirme yapılacak olursa Türkiye’nin 

son iki yüz yılı ele alındığında; Türk modernleşmesi, demokratikleşme vb. gibi 

unsurlar Osmanlı Devleti’nin bir sorunsalı olarak Cumhuriyete de intikal etmiştir. Bu 

sorunsal, yeni kurum ve kavramlarla birlikte günümüze kadar taşınmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin modernleşme sürecinin en önemli unsurları; II. Mahmut Dönemi, 

                                                           
30 Ertan, a.g.e., s. 299. 
31 Ertan,a.g.e., s. 187-211. 
32 Ertan, a.g.e., s. 300. 
33 Ertan, a.g.e, s. 300. 
34 Ertan, a.g.e.,s. 301.  
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Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleridir. Modernleşmenin temel kırılma noktası ise 

Cumhuriyet ve Atatürk dönemi devrimleri olarak görülmüştür.35 

Yaşanan bütün bu sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeler doğal olarak edebiyatı da 

etkilemiştir. Her sanatçı yaşadığı dönemin zihni yapısından etkilenmektedir. 

Yaşadıkları dönemdeki olaylar ve değişimler sanatçılar üzerinde olumlu veya olumsuz 

tesirler bırakmıştır. Eserin yazıldığı dönemdeki kültürün, insanlar arasındaki 

ilişkilerin, sosyal ve siyasal olayların, inanç sisteminin, sürdürülen yaşam biçiminin, 

dönemin sanat zevkinin, geleneğin vb. gibi unsurların eser üzerinde de etkisi vardır. 

Bu nedenle her dönemin eseri kendi içinde bir bütünlük göstermektedir. Çünkü yazılan 

eserler döneminde hâkim olan ahlâk ve estetik değerlerle aynı çizgide yazılır, dönemin 

sanat zevkine hitap eder. Bütün bu sayılan özellikleri ele aldığımızda bir şiir 

incelenirken, şiirin bize iletmek istediği mesajı ve şairini tam olarak anlayabilmek için 

dönemin zihniyetini de iyi bilmek gerekmektedir. 

XIX. yüzyıl Türk edebiyatını “Tanzimat’tan Önce” ve “Tanzimat Sonrası” şeklinde 

iki ana bölüme ayırabiliriz.  Bu dönemde klasik Türk edebiyatının önemli temsilcileri;  

Enderunlu Vasıf, Keçecizâde İzzet Molla, Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey, Dâniş, Pertev 

Paşa vb. gibidir. Ayrıca Şeref Hanım, Leyla Hanım ve Adile Sultan gibi kadın 

sanatçılar da klasik Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sanatçılar arasında yer almıştır.  

XIX. yüzyılda toplumun her alanında meydana gelen yeniliklerle birlikte yeni edebî 

türler ve muhteva açısından yeni bir edebî anlayış ortaya çıkmıştır. Fakat bu dönem 

şairleri de eskiyi tekrarlamaktan ileri gidememişlerdir. Bu yüzyılda mahalli tarz ve 

tasavvuf şiirdeki etkisini devam ettirmiştir. Özellikle mahalli tarz eski inceliğini 

kaybetmiştir. Normalin altında bir derecede bulunan halkın dilinin kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca Hind Tarzı da tamamen gözden düşmüştür.36 

Tanzimat Edebiyatı’nın temsilcilerinden çoğu aynı zamanda divan geleneği türünde 

de eserler vermişlerdir. Fakat hayran oldukları Batı edebiyatını benimseyerek, klasik 

Türk edebiyatı ile Batılı olunamayacağına inanmışlardır. Sanattan çok ülkü peşinde 

                                                           
35 Ertan, a.g.e., s. 301. 
36 Ahmet Mermer & Sebahat Deniz  v. d., Eski Türk Edebiyatına Giriş, 13. Baskı, Akçağ Yayınları,  Ankara, 

2016, s. 561. 
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olmuşlardır. Batı tarzında roman, hikâye, tiyatro eseri ve makaleler yazmışlardır. Asrın 

sonlarına doğru yeni akımlar, yeni ekoller meydana getirilmiş ve XX. yüzyıla 

Batılılaşma hamlesini kazandırmışlardır.  

XIX.-XX. yüzyıllar arasında yaşamış olan, Arap dili ve edebiyatının önemli 

âlimlerinden ve Mehmet Âkif Ersoy’un da yakın dostu olan Hafız Yusuf Cemil Ararat, 

bu dönemlerde yazmış olduğu şiirlerle dikkat çekmiştir. Çalışmada,  Hafız Yusuf 

Cemil Ararat’ın, hayatı, sanatı, eserleri, öğrencileri ve öğrencileriyle hatıraları 

hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca şaire ait olduğu tespit edilen, Türk Tarih 

Kurumu’nda yer alan Y635 demirbaş numaralı el yazması, şekil ve muhteva 

bakımından incelenecektir. 

 

  



I. BÖLÜM 

1. HAFIZ YUSUF CEMİL ARARAT (1879-1963) 

1.1. Hayatı 

Arap dili ve edebiyatının önemli âlimlerinden birisi olan Hafız Yusuf Cemil Ararat 

1879’da İstanbul, Kınalıada’da doğmuştur. Arkadaş ve dostları arasında “Hafız Yusuf” 

ve “Hafız Bey” diye tanınmıştır. Babası Karslı Mehmed Ağa, Konak 

aşçıbaşılarındandır.37  

Mehmed Ağa, tevazu sahibi ve aynı zamanda çok ağırbaşlı biridir. Yusuf Cemil 

Ararat, kendisini okutturduğu için babasını her zaman rahmet ile yâd etmiştir. Annesi 

ise iyiliksever, oğluna çok düşkün, titiz bir Çerkez’dir.  Hafız Bey, rahatsızlanıp yatağa 

düşen annesine senelerce bakmıştır. Annesinden başka hiçbir yakını kalmadığı için her 

zaman hatrını hoş tutmuş hem annesinin hatrı hem de geçim sıkıntısından dolayı 

evlenememiştir. Annesi yüz yaşında vefat etmiştir.38  

Hafız Bey, annesinin ölümü üzerine uzun bir mersiye yazmıştır. Bu mersiyeden örnek 

olarak verebileceğimiz iki beyit ise şöyledir: 

Anneciğim devlet idin sen bana 

Anneciğim rahmet idin sen bana 

 

Subha kadar el dikişiydi işin 

Öyle velinimet idin sen bana39 

Hafız Yusuf Cemil Ararat, Etyemez’deki Kamer Hatun İlkokulu’nu bitirmiştir. Hıfzını 

da tamamladıktan sonra tahsiline Aksaray Valide Sultan Rüştiyesi’nde devam etmiştir.  

Hafız Bey, Heybeliada’da bulunan Bahriye Rüştiyesi’ne devam ederken bir taraftan 

                                                           
37Ahmet Kahraman, “Ararat Yusuf Cemil”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1991, C. 3., s. 

332. 
38 Mahir İz, Yılların İzi, 2. Baskı,  Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1990, s. 262. 
39  İz, a.g.e., s. 262. 
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da Harbiye Nezareti’nin önemli mektupçularından olan Ahmet Rıza ve Giritli Ahmed 

Muhtar beylerin bilgilerinden yararlanarak kendisini yetiştirmiştir.40 

Henüz on dokuz yaşındayken girmiş olduğu bir sınavı kazanarak, Kuleli Askeri İdadisi 

edebiyat öğretmenliğine tayin edilmiştir. Ayrıca Hafız Bey’in öğretmenlik yaptığı bu 

süre zarfında kendisine Harbiye Nezareti’nde şifre amirliği görevi de verilmiştir. 

Bunun dışında Hafız Yusuf Bey, Arapçasını geliştirmek için Darülfünun’da Arap 

edebiyatı muallimi olan Mostar müftüsü Ali Fehmi Cabiç Bey’den ders almıştır. 

Farsçayı ise Beyazıt Camii dersiamlarından olan Abdürrahim Efendi’den 

öğrenmiştir.41 

Arapça edebi metinleri daha iyi anlayabilmek için ise Babanzade Ahmed Naim, 

Mehmet Âkif ve Necati Lugal gibi önemli kişilerle birlikte Şirvanlı Halis Efendi’den 

Harîrî’nin “Makâmat” adlı eserini okumuşlardır. Ayrıca Cahiliye devri şairlerinin 

muallakalarını da okuyarak bunları okutabilecek kabiliyette olduğuna dair icazetname 

almıştır.42 

Kendisini Arapça ve Farsça konusunda o kadar iyi yetiştirmiştir ki bu dillerde şiir 

yazabilecek kadar hâkim bir hale gelmiştir. Ayrıca Arapça ve Farsça şiirleri birçok kez 

aynı vezinlerle başarılı bir şekilde Türkçeye çevirmiştir. Hafızlığı o kadar kuvvetlidir 

ki Kur’an’da bulunan bir kelimenin manasını açıklamak için neredeyse o kelimenin 

yer aldığı bütün ayetleri sıralayabilecek kadar iyidir. Bunun dışında binlerce kelime ve 

örnek beyitleri (şevahid) kullanışlarına ait tüm özellikleriyle birlikte ezbere 

bilmektedir.43 

Hafız Yusuf Bey, kimi zaman görevi dolayısıyla kimi zaman da seyahat etmeyi çok 

sevmesi sebebiyle çeşitli şehirlerde bulunmuştur. Bu şehirler; Balıkesir, Sivas, 

Trabzon, İzmir vb.dir. Hafız Yusuf Bey, dönemin önemli âlimlerinden hocası Halis 

Efendi tarafından Balıkesir’e gönderilmiştir. Şair, Mutasarrıf Ali Bey’in teravih 

                                                           
40 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
41 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
42 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
43 Zafer Bilgi, Bayezid Devlet Kütüphanesi Müdürü Kedili Kütüphane’nin Bilge Hâfız-ı Kütübü İsmail Saib 

Sencer Ayaklı Kütüphane, 1. Baskı, Mihrabad Yayınları, İstanbul, 2017, s. 188-189. 
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imamlığını yapmak münasebetiyle bu şehirde bulunmuştur.44 Bunun dışında şairin,  

öğrencisi Bekir Topaloğlu, yakın dostu Necati Lugal ile birlikte bir gemi ile Trabzon’a 

seyahat ettikleri de bilinmektedir. Burada Yakup Gürsoy ile birlikte şehrin turistik 

yerlerini gezmişlerdir.45 Hafız Yusuf Bey’in incelemiş olduğumuz bir şiirinde şairin 

Sivas’ta da bulunduğu tespit edilmiştir (Ma.27). Burada tanışmış olduğu şair Galib 

Bey’in intihar etmesi üzerine şiirini kaleme aldığı belirtilmektedir. Seyahat etmeyi çok 

seven şair İzmir’e de gitmiştir. İzmir gezisi sırasında bölgenin önemli tarihî 

eserlerinden biri olan Efes Harabeleri’ni ziyaret etmiştir (M.220).  

Hafız Yusuf Bey, memuriyet hayatı boyunca altı serasker ve on Harbiye Nazırı’nın 

özel kalem müdürlüğünü yapmıştır. Bu görevden emekli olduktan sonra kendisine 

İstanbul Kapalıçarşı’da bir naturacılık (cam elmasçılığı) dükkânı açmıştır. 

Kınalıada’daki evi istimlak edildikten sonra çeşitli semtlerde oturmuştur. Yakın 

arkadaşı olan Süleyman Süleymangil, kendisine Altunizade’deki evini tahsis etmiştir. 

Hafız Bey vefatına kadar bu evde yaşamıştır.46  15 Nisan 1963  Pazartesi sabahı saat 

07.30’da vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir; kabir numarası  ise 

45/6’ dır.47 

Hafız Yusuf Bey’in ölümü üzerine şair Halis Erginer vefat tarihi yazmıştır.  Yazmış 

olduğu vefat tarihi ise şu şekildedir: 

Dehr-i dûn böyle bir allâmeyi artık göreme 

Yeridir halk-ı cihan girye-künan olsa müdâm 

Kilk-i rengîne sünûh etdi güher tarihi 

Yusuf-ı Hafız’a Rabbi kıla Firdevsi makam48  

Hayatı boyunca ders verdiği öğrencilerinden hiçbir maddi beklentide bulunmamış, 

hatta hediye bile kabul etmemiştir.49 Çalışkan, kanaatkâr, kimsenin bildiğinden geri 

kalmayan, tevazu sahibi, denizi çok seven, balığa meraklı, çok güzel yemekler yapan, 

                                                           
44 İz, a.g.e., s. 260. 
45 Bekir Topaloğlu, “Trabzon Seyahati”, s. 48;  21.11.2019 tarihinde http://nesilvakfi. org.tr/ yusufararat /ararat 

25.html adresinden erişilmiştir. 
46 Bilgi, a.g.e., s. 188. 
47 İz, a.g.e., s. 282. 
48 İz, a.g.e., s. 282. 
49 Kahraman, a.g.e., s. 332. 



13 

 

kültürlü birisi olan Hafız Yusuf Bey, döneminin önemli bilginleri tarafından her zaman 

takdir edilmiştir.50 

Hafız Yusuf Bey’i takdir edenler arasında döneminin önemli bilginlerinden olan; 

Mehmet Âkif Ersoy, İsmail Saib Efendi, Elmalılı Küçük Hamdi Efendi, H. Ritter ve 

Oscar Rescher de (Osman Yaşar) gibi seçkin kişiler yer almaktadır. Bu isimler 

arasında yer alan Oscar Rescher, Hafız Bey’den büyük ölçüde yararlandığını sık sık 

dile getirmiştir.51 

1.2. Öğrencileri 

Arap edebiyatının önemli âlimlerinden birisi olan Hafız Yusuf Bey, yaşadığı dönem 

içerisinde birçok öğrenci yetiştirmiştir. Ahmet Kahraman, Hayrettin Karaman, Bekir 

Topaloğlu, Mahmud Esad Coşan, M. Nazif Şahinoğlu ve Uğur Derman yetiştirdiği 

öğrenciler içerisinde yer almıştır. 

1.2.1. Ahmet Kahraman52 

Ahmet Kahraman Mart 1936’da Boyabat Keseköy’de dedesi Osman Bey’in evinde 

doğmuştur. Yedi sekiz yaşlarında Köy İmamı Hafız Hasan Efendi’den Kur’an 

öğrenmiştir. Eğitmenli köy ilkokulundan mezun olduktan sonra Hafız Ali Rıza 

Efendi’den hıfzını bitirmiştir. Aynı yıl içinde Kurrâ Hafız Yusuf Çaylı’dan kıraat 

okumuştur. 

1950’de İstanbul’a gelmiştir. Önce Fatih Camii Başimam ve hatibi aynı zamanda 

“Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyeti Reisi” Kurrâ Hafız Ömer Aköz’den Kıraat 

ve Arapça dersleri almıştır. Hafız Ömer Efendi’nin vefatı üzerine Beyazıt Camii 

Başimam ve hatibi Kurrâ Hafız Abdürrahman Gürses’ten hıfız ve kıraat diploması 

almıştır. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri almıştır.  

                                                           
50 İz, a.g.e., s.260-262. 

51 Kahraman, a.g.e., s.332. 
52 Çalışmanın bu bölümünde yer alan bilgiler, Ahmet Kahraman tarafından verilmiştir. 
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1952 yılında İstanbul İmam-Hatip okuluna girmiştir. Yedi senenin sonunda 1959 

yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne kaydolmuştur. Mezuniyetinden sonra eski 

okulunda on iki sene öğretmenlik yapmıştır. Ayrıca Ahmet Kahraman Bey, Yüksek 

İslam Enstitüsü’nde öğrenciyken Mahir İz hocanın vasıtasıyla Hafız Yusuf Bey ile 

tanışarak ondan Arapça ve Farsça dersleri almıştır. Bunun dışında Ahmet Bey, 1975-

1980 yıllarında Kadıköy İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü’nde bulunmuştur. 

1980’de görevli olarak Londra’ya gitmiştir. Londra’da kültür ataşeliğinde çalışmış ve 

İngiliz okullarında okuyan Türk ve Müslüman çocuklarına öğretmenlik yapmıştır. 

1983 yılında İstanbul’daki öğretmenlik görevine dönmüştür. Kasım 1983 yılında 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Fakülte Genel Sekreteri olarak atanmıştır. 

2001 yılında dinler tarihi öğretim görevlisi sıfatı ile emekli olmuştur. Halen “Nesil 

Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi” olarak görev yapmakta olan Ahmet Kahraman evli olup, 

bir oğlu ve iki torunu vardır.  

1.2.2. Hayrettin Karaman53 

Hayrettin Karaman, 1934’te Çorum’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Çorum’da 

bitirdikten sonra Arapça ve İslami ilimler hakkında öğrenim görmüştür. 1959’da 

Konya İmam Hatip Okulu’na girerek ikinci dönem mezunları arasında yer almıştır. 

1963’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde okumuş ve enstitünün ilk mezunlarından 

olmuştur. Hayrettin Karaman Bey, Hafız Yusuf Bey ile yakın dostu ve o dönem 

Altunizade Camii’nin İmam Hatibi olan Ahmet Kahraman Bey’in vesilesiyle 

tanışmıştır. Hayrettin Bey, Hafız Yusuf Bey’i tanıyıp bir hazine olduğunu keşfederek 

hocadan ders almıştır. 

Bunların dışında Hayrettin Bey, İstanbul İmam Hatip Okulu’nda meslek dersleri 

öğretmeni olarak çalışmıştır. İstanbul İmam Hatip Okulu’ndaki görevinden sonra 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne fıkıh asistanı olmuştur. 1971’de “Başlangıçtan 

                                                           
53 Bu bölümde yer alan bilgiler, Recep Şentürk, Türkiye’de Fıkıh Düşüncesi Temsilcisi Hayrettin Karaman 

(D.1934-), s. 4202; https://www.academia.edu/35266047/Tu_rkiyede_f%C4%B1k% 

C4%B1h_du_s_u_ncesi_temsilcisi_Hayrettin_Karaman_D_1934_ ve Hayrettin Karaman, “Yusuf Cemil Hoca”, s. 

23; http://nesilvakfi.org.tr/yusufararat/ararat12.html adreslerinden 21.11.2019 tarihinde derlenmiştir. 

 

  

https://www.academia.edu/35266047/Tu_rkiyede_f%C4%B1k%25%20C4%B1h_du_s_u_ncesi_temsilcisi_Hayrettin_Karaman_D_1934_
https://www.academia.edu/35266047/Tu_rkiyede_f%C4%B1k%25%20C4%B1h_du_s_u_ncesi_temsilcisi_Hayrettin_Karaman_D_1934_
http://nesilvakfi.org.tr/yusufararat/ararat12.html
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Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İçtihad” isimli teziyle fıkıh öğretim üyesi 

olmuştur. Aynı yıl içerisinde İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’ne tayin edilmiştir. 1975 

yılında yeniden İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne geri dönmüştür.  

Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakültelerine dönüşmesinden sonra gerekli olan 

akademik çalışmalarını tamamlamış, sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını 

almıştır. 2001 yılında üniversite ortamındaki baskılara karşı çıkmış ve Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevinden ayrılmıştır. Daha sonra Avrupa 

Uluslararası İslam Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam 

etmiştir.  

1963’te İslam’ın İlk Emri Oku dergisinde ilk yazılarını yayımlamıştır. Makaleleri, 

Oku, Tohum, Türkiye Günlüğü, İslam Araştırmaları, İzlenim vb. gibi birçok farklı 

dergide yer almıştır. 1976- Eylül 1980 yılları arasında Nesil Dergisi’ni çıkaran isimler 

arasında yer almıştır. Hayrettin Karaman, meslek hayatı boyunca yurtiçi ve yurtdışında 

çeşitli yerlerde binlerce konferans, panel, vaaz, hutbe, seminer, kurs ve eğitim 

programında yer almıştır. 1982’de Türkiye Millî Kültür Vakfı Özel Jüri Ödülü’nü 

almıştır. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yerlerde birçok ilmî toplantıya konuşmacı olarak 

katılarak bildiriler sunmuştur. Bunun dışında Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir. 

Hayrettin Karaman evli olup, üç çocuğu, yedi torunu ve dört torun çocuğuna sahiptir. 

Ayrıca 50 civarında basılmış eseri bulunmaktadır.  

1.2.3. Bekir Topaloğlu54 

Bekir Topaloğlu 1932’de, Trabzon Dernekpazarı İlçesi’nin Taşçılar Köyü’nde 

doğmuştur. Babası o dönemin tüccarlarından Hacı Hüseyin Efendi’dir. Annesi ise 

Trabzon’un önemli âlimlerinden birisi olan Muhammed Hanefi Kutluoğlu’nun kızı 

Emine Hanım’dır. 

Bekir Topaloğlu küçük yaşta Muhammed Hanefi’den hafızlık yapmış ve hafızlıktan 

sonra İslami ilimleri okumaya başlamıştır. Bekir Bey, köylerinde bulunan ilkokulun 

                                                           
54 Çalışmanın bu bölümünde yer alan bilgilere,  M. Yahya Kutluoğlu, “Bekir Topaloğlu”,  s. 2-4; 20.12.2019 

tarihinde http://nesilvakfi.org.tr/pdfdosya/Topaloglu.pdf ve https://www.yeniakit.com.tr/biyografi/bekir-topaloglu  

adreslerinden erişilmiştir. 

http://nesilvakfi.org.tr/pdfdosya/Topaloglu.pdf
https://www.yeniakit.com.tr/biyografi/bekir-topaloglu
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üçüncü sınıfına sınavla girerek 1948 yılında bu okuldan mezun olmuştur. 1949’da 

Muhammed Hanefi’den okuduğu İslami ilimleri bitirerek icazet almıştır. 1950-1951 

yılları arasında Trabzon merkeze bağlı “Zankarya” şimdiki adı “Yeşilova” Köyünde 

imamlık yapmıştır.  

1959 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan okul birincisi olarak mezun olmuştur. 

O zamanların İstanbul valisi ve belediye başkanı olan Fahrettin Kerim Gökay 

kendisine, birincilik ödülü olarak, değerli bir altın saat hediye etmiştir. 1959 yılında 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) de her 

yıl okul birincisi olmuştur. Bekir Topaloğlu, İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda okuduğu 

yıllarda Türkçe öğretmeni Mustafa Sabri Sözeri vasıtasıyla Hafız Yusuf Bey ile 

tanışmıştır. 1960-1963 yılları arasında kendisinden Arapça ve Farsça derslerini 

almıştır.55 Bekir Bey, 1963 yılında “birincilerin birincisi” olarak İstanbul Yüksek 

İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Ayrıca öğrenciliği sırasında imam-hatiplik 

yapmıştır.  

 Bunun dışında İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yapmıştır. Bu 

süre zarfı içerisinde ilk eseri olan “İslam’da Kadın” kitabını yazmıştır. 1971’de 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Kelam öğretmenliğine atanmıştır.1983 ‘de Marmara 

İlahiyat Fakültesi’nde doktor unvanını almıştır. Aynı yıl içerisinde yardımcı doçent, 

1986’da da doçent olmuştur.  

1988’de İslam Felsefesi Ana bilim Dalı’nda profesör olmuştur. 1993’te ise Kelm Ana 

bilim Dalı’nda porfesör olmuştur. Bunun dışında Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi’nde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelam-Mezhepler Tarihi ilim heyeti 

başkanlığı yapmıştır. Ayrıca telif ve redaksiyon görevlerini de yürütmüştür.  

Bekir Topaloğlu, yoğun ilmî çalışmaları sebebiyle beyin kanaması geçirerek 

10.03.2016’da vefat etmiştir. İslamda Kadın, Dinî Sohbetler, İslam Kelamcıları ve 

Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, İnsan Kâinat ve Ötesi (A.C.Morrison’dan 

Tercüme), İslam Tarihinden Yapraklar, Nesillerin El Kitabı,  Kelile ve Dimne: Metin-

                                                           
55 Bekir Topaloğlu, “Hâfız Bey Hakkında”, s. 42-43; 21.11.2019 tarihinde http://nesilvakfi.org.tr/ yusufararat 

/ararat22 .html adresinden erişilmiştir. 

 

http://nesilvakfi.org.tr/%20yusufararat%20/ararat22%20.html
http://nesilvakfi.org.tr/%20yusufararat%20/ararat22%20.html
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Tercüme (Hayrettin Karaman ile birlikte), Kelâm İlmi-Giriş, Arapça Dilbilgisi, I-IV 

(Hayrettin Karaman ile birlikte), Arap Dili ve Edebiyatından Tercüme (H. Karaman 

ile birlikte), Cumhuriyet Devrinde Yayınlanan Dinî Eserler Bibliyografyası (O. Öztürk 

ile birlikte), Nesillerin El Kitabı, Mâtüridiyye Akâidi (el-Bidâye’nin Tercümesi), 

Nureddin es-Sâbûnî ve el-Bidâye fî Usûli’d-din (biyografi ve ilmi neşir), Arapça -

Türkçe Yeni Kamus (H. Karaman’la birlikte) eserleri arasında yer almaktadır.  

1.2.4. Mahmud Esad Coşan 

Mahmud Esad Coşan, 14 Nisan 1938’de Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Dini 

eğitimini ilk olarak annesi Şadiye Hatun ve babası Halil Necati Efendi’den almıştır. 

İlkokulu, Eminönü Vezneciler İlkokulu’nda okumuştur. Bu süre içerisinde Serezli 

Hasib ve Kazanlı Abdülaziz efendilerle tanışarak, sohbetlerine devam etmiştir.56 1956 

yılında Vefa lisesinden mezun olmuştur. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Arap-Fars 

Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. Aralık 1960’da Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Klasik-Dinî Türkçe Metinler Kürsüsü’nde asistanı olmuştur.57  

Mahmud Esad Coşan, 1961 yaz tatilinde hocası Necati Lugal ile birlikte İstanbul’a 

seyahat etmiştir. Hocası Necati Bey, İstanbul’a geldiği zamanlarda yakın dostu olan 

Hafız Yusuf Bey ile sık sık görüşmektedir. Mahmut Esad Coşan, hocası Necati Lugal 

Bey’in vasıtasıyla Hafız Yusuf Bey ile tanışmış ve kendisinden el-Mütenebbî 

Dîvânı’nı okumuştur. Mahmut Bey’in bu yaz tatili içerisinde çeşitli vesilelerle Hafız 

Yusuf Bey ile görüştüğü bilinmektedir.58 

Mahmut Bey, 1965’de XV. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri adlı 

çalışmasıyla “İlahiyat Doktoru” unvanını almıştır. 1972’de Hacı Bektâş-ı Velî ve 

Makâlât adlı tezi ile doçent olmuştur.59 1973 yılında fakültenin Türk-İslam Edebiyatı 

Kürsüsü öğretim üyeliğini, bir yıl sonra da aynı kürsünün başkanlığını emekli olduğu 

1987 yılına kadar yürütmüştür. 1982 yılında Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve 

Risale-i İslamiyye adlı teziyle profesör unvanını almıştır. İyi derece Arapça, Farsça, 

                                                           
56 M. Esad Coşan, Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler, 5. Baskı,  Server Yayınları, İstanbul, 2017, s.7. 
57 Coşan, a.g.e., s. 7. 
58 Coşan, a.g.e., s. 375-376. 
59 Coşan, a.g.e., s.7. 
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İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ayrıca Türk-İslam Edebiyatı, Osmanlıca, Türkçe 

Kompozisyon, Farsça ve Arapça derslerini okutmuştur.60  

Bunun dışında doktora çalışmaları yönetmiştir. 1980’de hocası ve aynı zamanda 

kayınpederi olan Mehmed Zahid Efendi’nin vefatı üzerine tebliğ ve irşad vazifelerini 

üstlenmiştir. 1987’de sosyal ve kültürel çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilmek 

için kendi isteğiyle emekli olmuştur.61  

1980’de Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı’nın çalışmalarına hız vererek, 

İlim Kültür ve Sanat Vakfı’nı kurdurmuştur. Ayrıca sağlık alanında hizmet edenlerin 

bilinçlendirmek adına Sağlık Vakfı’nı kurdurmuştur. İlim, ahlâk, kültür ve çevre 

dernekleri ile kadın derneklerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasını da teşvik etmiştir. 

Yazılı ve görsel medya alanlarında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmesine önayak 

olmuştur. Bu amaçlarla; İlim ve Snat Dergisi, Kadın ve Aile Dergisi, Gülçocuk 

Dergisi, Panzehir Dergisi, İslam Mecmuası ve günlük gazete olarak Sağduyu 

Gazetesi’ni yayınlatmıştır.62  

AKRA (Ak Radyo)  ile Ak Tv ( Ak Televizyon) kendisinin teşvikiyle kurulmuş olan 

medya kuruluşlarıdır. Aile Eğitim Programları tertip ettirmiştir. Yurt içinde ve yurt 

dışında birçok eğitim ve hizmet faaliyetlerinde bulunmuştur. Afrika, Amerika, 

Uzakdoğu, Avustralya gibi pek çok yeri dolaşmıştır.63  

Hayatı boyunca kitap ve sünnete bağlı bir âlim olmuştur. Hoca, vaiz, mürşid ve 

mübelliğ olarak insanlara Allah’ı sevdirmeye çalışmıştır. 4 Şubat 2001’de 

Avustralya’da, mevcut camiileri teftiş etmek amacıyla yaptığı bir seyahatte hayatını 

kaybetmiştir. Naaşı İstanbul’a getirilerek Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmiştir.64 

                                                           
60 Coşan, a.g.e., s. 7. 
61 Coşan, a.g.e., s. 7. 
62 Coşan, a.g.e., s. 8. 
63 Coşan, a.g.e., s. 8. 
64 Coşan, a.g.e., s. 8. 
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1.2.5. Mehmet Nazif Şahinoğlu65 

Mehmet Nazif Şahinoğlu, 1936’da Trabzon Vakfıkebir Güney (Esentepe) Köyü’nde 

doğmuştur. Hayatı boyunca çok sıkıntı çekmiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, 

annesi ise babasının vefatından sonra evi terk etmiştir. Bütün bu sıkıntılar içerisinde 

yumurta, fındık vb. şeyler satarak hem kendisinin hem de kız kardeşlerinin geçmini 

sağlamaya çalışmıştır. Bu dönem içerisinde bir taraftan da hafızlığına başlamıştır. 

Annesi ise birkaç yıl sonra kucağında bir erkek kardeşle geri dönmüştür. 

Babası vefat etmeden önce M. Nazif Şahinoğlu’nu köyde hocalık yapan birine emanet 

etmiştir. Hafızlığını tamamladıktan sonra ise çalışkanlığı ve büyük gayretinden dolayı 

hocası onu ilim öğrenmesi için İstanbul’a göndermiştir. Bu dönemde hafız olması 

sebebiyle Mahmud Paşa Camii’nde hem yatılı olarak kalmış hem de müezzinlik 

yapmıştır. Ayrıca Musa Kasım, Hüsrev Efendi, Abdülaziz Bekkine, Mahmut Bayram, 

Bekir Hâki Efendi ve Mehmet Âkif Ersoy’un yakın dostu olan Hafız Yusuf Cemil 

Ararat gibi dönemin önemli âlimlerinin sohbetlerine ve derslerine katılarak eski 

usulde icazet almıştır. 1952 yılında ilkokulu dışarıdan bitirmiştir. 1959’da Pertevniyal 

Lisesi’nden, 1960’da İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuştur. 1963’te 

İstanbul Üniversitesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü’nü birincilikle bitirmiştir. Yüksek 

İslam Enstitüsü’nde de derslere devam etmiştir. 

1963’te Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktoraya başlamıştır. Doktoradaki hocası 

Prof. Dr. Ahmet Ateş’tir. 1964’te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Farsça 

asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. 1966’da doktor unvanını almıştır. İki yıl 

askerliğini yaptıktan sonra ilmî çalışmalarını devam ettirerek bilgisini artırmak için bir 

yıl İran’da, yirmi ay Fransa’da kalmıştır.  

1973’te doçent, 1983’te profesör olmuştur. M. Nazif Şahinoğlu, akademik hayatının 

yirmi dokuz yılını Erzurum’da geçirmiştir. Kırıkkale Üniversitesi’nde rektör olan 

arkadaşı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın daveti üzerine Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri 

ve Edebiyatları Bölümü’ne geçmiştir. 28 Şubat 1997 süreci ile başlayan baskılardan 

                                                           
65 Bu bölümde yer alan bilgiler,  Hüseyin Elmalı, “ M. Nazif Şahinoğlu Hocamın Ardından”, İslam Araştırmaları 

Dergisi, 2019, S. 42, s. 181-183’den ve https://www.haksozhaber.net/prof-dr-m-nazif-sahinoglu-hoca-vefat-

etti105669h.htm  adresinden 20.12. 2019 tarihinde derlenmiştir. 

https://www.haksozhaber.net/prof-dr-m-nazif-sahinoglu-hoca-vefat-etti105669h.htm
https://www.haksozhaber.net/prof-dr-m-nazif-sahinoglu-hoca-vefat-etti105669h.htm
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dolayı Prof. Dr. Beşir Atalay görevden alınmıştır. Beşir Atalay’ın görevden alınması 

sebebiyle kendisi de istifa etmiştir.  

2004 yılında emekli olmuştur. Emeklilikten sonra ailesinin İstanbul’da olması 

sebebiyle İstanbul’a dönmüştür. 11 Haziran 2018’de vefat etmiştir. İstanbul 

Beylikdüzü Gürpınar’daki eski mezarlığa defnedilmiştir.  

1.2.6. Uğur Derman66 

1935’de Balıkesir Bandırma’da doğmuştur. 1953’de Haydarpaşa Lisesi’nden mezun 

olmuştur. Uğur Derman, 1950’li yıllarda Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça dilleri ve 

edebiyatı üzerine verilen eğitimlerin kısıtlı olduğunu belirtmektedir. Bu eksikliği 

gidermek adına lise son sınıfı okurken hocası Mahir İz’in düzenlemiş olduğu 

seminerlere katılmıştır. Mahir İz Bey, Uğur Bey’in Arapça ve Farsçaya olan ilgisini 

görünce onu, Arap ve Fars edebiyatını memlekette en iyi bilen âlimlerden Hafız Yusuf 

Cemil Ararat ile tanıştırarak hocadan ders almasını sağlamıştır. Uğur Bey, Hafız Yusuf 

Cemil Ararat’dan almış olduğu dersler sayesinde harfleri üç ay içerisinde öğrenmiştir. 

Hafız Yusuf Bey, Uğur Derman’a vermiş olduğu bir dersinde Osmanlı Türkçesinin 

okuyarak değil yazarak öğrenilmesi gerektiğini söylemiştir. Hocasının bu tavsiyesi 

üzerine kendini geliştirmiş ve Osmanlı Türkçesini öğrenmek isteyenlere de bunu 

tavsiye etmiştir.   

1960’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu’ndan mezun olduktan 

sonra bir süre İstanbul’da serbest eczacılık yapmıştır. 1977’de Türk Petrol Vakfı’nın 

yönetimini üstlenmiştir. 1955’den itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 

emekli hocalarından Hezarfen Hattat Necmeddin Okyay’dan hat sanatı üzerine ders 

almıştır. 1960’da tâlik hattından icazet almıştır. Bunun dışında alanlarında uzman olan 

Macit Ayral, Halim Özyazıcı ve Prof. Dr. Süheyl Ünver gibi önemli isimlerden de 

çokça istifade etmiştir. Ayrıca Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine 

                                                           
66 Bu bölümde yer alan bilgiler, https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-ugur-derman, 23.12.2019 ve 

https://www.haberler.com/parayla-sanat-ogretilemez-11393015-haberi/, 12.12.2020 sitelerinden belirtilen 

tarihlerde derlenmiştir. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-ugur-derman
https://www.haberler.com/parayla-sanat-ogretilemez-11393015-haberi/
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kabul edilen Uğur Derman’a 1997’de üniversite tarafından fahrî profesör unvanı 

verilmiştir. Türk hat sanatının önemli isimlerinden olan Uğur Derman, hat sanatının 

tanıtılması amacıyla T.C. Kültür Bakanlığı tarafından Kahire, Cidde ve Chicago’ya 

gönderilmiştir. 

Bunun dışında İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Merkezi 

(IRCICA) da aynı amaçla Uğur Derman’ı, Bağdat, Kuveyt, İslamâbâd, Kahire ve 

Tunus’a gönderilmiştir. 2009’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 

“Geleneksel Sanatlar” alanında Kültür ve Büyük Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür. 

2010’da ise kendisine UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi Ödülü verilmiştir. 

Eserleri; Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, Türk 

Sanatında Ebru, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, 

Letters in Gold (New York 1998); Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, Doksandokuz 

İstanbul Mushafı ve Medresetü’l-Hattâtîn Yüz Yaşında. 

1.3. Ahmet Kahraman ile Röportaj 

Röportajı gerçekleştirmek için yapmış olduğum araştırmada öncelikle Hafız Yusuf 

Bey’in öğrencisi Hayrettin Karaman Bey’e ulaştım. Hayrettin Karaman Bey, sormuş 

olduğum birkaç soruya cevap verdikten sonra Hafız Yusuf Bey’in kendisine hediye 

etmiş olduğu eserlerinin fotoğrafını e-mail ile tarafıma göndermiştir. Kendisi çok 

yoğun olduğu için Ahmet Kahraman Bey’in de Hafız Yusuf Bey’in öğrencisi olduğunu 

belirterek sorularıma cevap verebileceğini belirtmiştir.  

Hayrettin Karaman hocanın vermiş olduğu telefon numarasından Ahmet Kahraman 

hocaya ulaştım. Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde kendisi çok yoğun olduğu 

için bu röportajı telefonda yapabileceğimizi belirtmiştir. Röportajı 17 Aralık 2018 

saat:15.59’da gerçekleştirdik.  
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Hocam, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İzin verirseniz, öncelikle 

Hafız Yusuf Cemil Ararat ile nasıl tanıştığınızdan bahsedelim. 

Efendim, Yüksek İslam Enstitüsü’nde talebeyken merhum Mahir İz hocamız vardı 

ismini duymuşsunuzdur. O zat bir gün;“ Nerede oturuyorsun” dedi. Altunizâde’de 

dedim. Altunizâde’de bir maden var dedi. “Kim o?” dedim. “Hafız Yusuf Bey” dedi. 

“Peki ne diyeceğim hocam” dedim. “Benim gönderdiğimi söyle” dedi. Başka kimseyi 

kabul etmez dedi. O şekilde hocaya gittim durumu anlattım. Ondan sonra da hocadan 

okumağa başladım. 

Peki hocam, Hafız Yusuf Bey’den hangi dersleri aldınız? Aldığınız derslerin 

içeriğinden de biraz bahseder misiniz? 

Arap edebiyatı dersini aldım. Muallakat’ül Seba’a yedi askı diye Türkçeye çevrilmiş. 

Yedi şaire ait Cahiliye Devri’nde onu okuduk.  Sonradan Hayreddin Bey, rahmetli 

Bekir Bey (Bekir Topaloğlu’ndan bahsediyor) daha başka arkadaşlar da geldi. Ondan 

sonra haftanın belirli günleri Hafız Divanı’nı okuyorduk. Farsçadan, Arapçadan da 

Mütennebbi Divanı. Mütenebbi Divanı muhteşem bir Arapça eserdir. Hafız Divanı da 

Hafız-ı Şirazî Farsça. Bir hafta ondan bir hafta ondan okuyorduk. Sonra da bana dedi 

ki sen burda oturuyorsun biraz tutuksun boş olduğun zaman gel ben sana ayrı ders 

vereceğim falan dedi. O zaman İmam Bu’sırî’nin beş yüz beyitlik Kaside-i 

Hemziye’sini okudum. Bu şekilde farklı konularda dersler okumağa devam ettik. 

Size göre Hafız Yusuf Cemil Ararat nasıl biriydi? Derslerinde size karşı tutumu 

nasıldı? Biraz bahseder misiniz?  

Çok iyiydi. Şimdi bir lügat geçerdi bu yanlış olacak derdi. Bunu nerden biliyorsunuz 

diye sorardı Hayreddin Bey. Benim zihnimde böyle bir lügat yok derdi ve ertesi derste 

doğrusunu bulur getirirdi İbn-i Fârız’dan.  
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Şairin, Mehmet Âkif Ersoy’un yakın dostu olduğunu biliyoruz. Size Mehmet Âkif 

Ersoy’dan nasıl bahsederdi?  

O konuda yakın… Mehmet Âkif değil de damadı vardı o sık sık gelirdi Mehmet Âkif 

Bey’in. Hatta bir defasında Ankara’ya kaçırmışlardı. Birkaç ay kaldı orda. Onu çok 

severdi Muhyiddin Bey, Âkif Bey’in damadı Muhyiddin Bey. Ondan sonra Âkif Bey’den 

çok az bahsederdi beyit falan nakledecekse. Bir de o zamanlar derse konu olmazdı 

yani.  

Hafız Yusuf Bey size derslerinde şiir okur muydu? 

Kendi şiirleri vardı. Onları okurdu. Hayreddin Bey’e de bazılarını vermiş. O, 

Hayreddin Bey ile hazırladığımız Hafız Yusuf Bey hakkındaki yazıda örneği vardır. 

Hoca bekârdı hiç evlenmemiş. Karslı bir konak aşçısının oğluydu. Heybeliada Askerî 

Rüşdiyesi’nde okumuş. Ondan sonraki hocaları hep özeldir yani şahıs şahısdır.  

Peki Hafız Bey, hocalarından size hiç bahseder miydi? 

Pek bahsetmezdi. Onu biz bilirdik. Etraftan Mahir Hoca vasıtasıyla. Ondan sonra tek 

başına yaşar, hediye kabul etmezdi. İyi bir çilingirdi. Aslında hoca bir süre Beyazıt’ta 

Kapalı Çarşı’da cam elması yapmış. Cam kesmek için elmas tazelediler bir şey vardır 

alet onu yapmış. Hatta verirmiş gelene, “torununa selam söyle, güle güle kullansın” 

dermiş. 

Hocam, şairin eserleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Eserleri 

hakkında bilgi almak için sizin yönlendirebileceğiniz bir yer ya da kişiler var 

mıdır? 

Efendim, eserleri Nahiv Özü var. Nahiv Arapça bir bölümdür. Kelimenin cümledeki 

yerini belli eder. Nahiv Özü diye küçük nazım hâlinde yazılmış bir eseri var hocanın. 

Lamiyetü’l-Arab diye bir kitabı tercüme etmiş. Ondan sonra… rahmetli Orhan Şaik 

Gökyayla beraber Müşkilât-ı Fuzûlî diye bir eser hazırlamışlar beraber… ondan 

sonra zati Orhan Şaik Gökyay da Kastamonu Lisesi hocalarındandır. Sonra onu Milli 

Eğitim’e göndermişler. Milli Eğitim Orhan Bey’e cevap verdi diye kızmış çekilmiş 
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ordan. Ona ulaşamadık yani Müşkilât-ı Fuzuli’ye ulaşamadık. Çözümü zor, 

anlaşılması güç olan beyitleri açıklamışlar. Fakat o, Mahir hocanın verdiği numarada 

bulunmuyor. Başka kitaplar var ona bir türlü ben ulaşamadım yani.  

Sizde Hafız Bey’e ait şiirler var mıdır hocam? 

Valla şu anda bilmiyorum bir karıştırmam lazım. Olabilir mi olmayabilir mi onu da 

bilmiyorum. Sanıyorum Yaman Dede hakkında bir şiiri var onu biz paylaştık. Bir de 

Yaman Dede’yi tanıyor musunuz? Yaman Dede aslında bir Türk. İslam’dan önce 

Anadolu’ya gelmiş aile yerleşmiş. Rumlaşmış ve Hristiyan olmuşlar. Ortodoks 

Hristiyanıydı. Yaman Dede, Kayseri Talas’da doğmuş. Kastamonu’ya babası tayin 

edilmiş. Baba hem memurluk yapıyor hem de iplik ticareti yapıyor. Kastamonu’ya 

tayin edilmiş. Kastamonu’da Ortodoks ilkokulunda okumuş. Sonra imtihan etmiş. 

Kastamonu Lisesine girmiş, Rüştiye kısmından itibaren orada dikkat çekmiş. Ondan 

sonra hocalar ilgilenmişler. Ve ben hiç kiliseye gitmedim derdi sonradan ihtida etmiş 

ama bunu uzun yıllar gizlemiş. Bu yüzden ailesini terk etmiş onları ikna edemediği 

için. Muhteşem bir insandı yani Allah rahmet eylesin.  

Şairin hiç evlenmediğini biliyoruz. Size hiç ailesinden bahseder miydi? 

Annesinden başka kimsesi var mıydı sizin tanıdığınız yıllarda? 

Biz Mahir hocadan öğrendik. Kendisi anlatmazdı. Annesi bir Çerkez. Biraz da huysuz 

bir kadınmış. Titizmiş daha doğrusu titiz bir kadın olduğu için o yüzden evlenemedi 

derdi Mahir İz Bey. Ondan sonra hatta Hayreddin Bey’in şimdi Medeniyet Üniversitesi 

Rektörü olan bir oğlu var İhsan Karaman. O doğduğu zaman dedi ki; “hocam bir 

oğlum oldu” dedi. “Adını ne koydun” dedi. “Muhammed İhsan” koydum. “Adıyla bin 

yaşasın” dedi. Arkasından da; “ah aile ah” diye böyle bir ah çekti. Yalnız yaşayan bir 

adamdı. Vaniköy Mısırözü sahiplerinden Süleyman Bey vardı. Altunizâde’de eskiden 

kahve olan bir yerini ona tahsis etmişti. Orası hem yatak odası hem çalışma odası her 

şey oraydı yani çok da büyük değildi. Kitapları da ordaydı. Kendisine sık sık Rescher 

gelirdi. Bu bir Alman.  Rescher  Osman Reşat adını almış ama din değiştirmemişdi. O 

sıkıştığı zaman hocaya gelip beyitleri sorardı. Ona da çok kızardı. Nadide şiirleri 

Almancaya çeviriyor ve satıyor derdi. Bir defasında yanımda kovdu onu; “yeter artık” 
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dedi “bir daha gelme” dedi. Fakat laf dinlemedi tabi. Tekrar geldi. Hoca vefat edince 

bana geldi. Ben de dedim ki; “ya ben kendime göre not alırdım”. “Hocanın verdiğini 

size ben veremem” derdim. Çok üzüldüğünü söyledi ve gitti.  

Şairden size kalan herhangi bir belge, şiir ya da hatıra var mıdır hocam? 

Şimdi Bekir Topaloğlu’nu duymuşsundur. O, rahmetli oldu arkadaşımız. Ona yazdığı 

bir mektup var. Trabzon’a giderdi o her sene. Madensuyu’nda kalırdı. Ordan gelince 

bir teşekkür mektubu yazmış. Orada yüksek seciyeli İmam Ahmed Kahraman beni 

karşıladı diyor. Bir o var. Bir de şey kabul etmezdi dedim hediye. Bir gün 

kayınpederimin büyük bir bahçesi vardı. Bir dalda bir şeftali olmuş ama küçük kavun 

kadar var onu bağlamış rahmetli. “Nereye gidiyorsun oğlum” dedi. “Derse 

gidiyorum”. “Şunu Yusuf hocaya gönder, benden selam söyle afiyet olsun” dedi. 

Götürdüm. “Bu ne dedi?” “Böyle böyle kayınpederimin size selamı var size gönderdi 

hocam” dedim. “Hiç hediye kabul etmedim ama bunu reddedemeyeceğim” dedi. Evet.  

1.4.  Öğrencilerinden Hatıralar 

1.4.1. Ahmet Kahraman’ın Hafız Yusuf Bey ile İlgili Hatıraları67 

Çalışmamızın bu bölümünde Ahmet Kahraman ile yapmış olduğumuz röportaj 

dışındaki hatıralarına yer verilmiştir: 

“….Son derece alçak gönüllü bir ilim adamı idi. Arapça Farsça şiirleri çok defa aynı 

vezinlerle başarılı bir şekilde Türkçe’ye çevirebiliyordu. Hafızlığı Kur’an’da bulunan 

bir kelimenin manasını açıklamak için nerede ise o kelimenin yer aldığı bütün ayetleri 

sıralayacak kadar kuvvetliydi. Ayrıca binlerce kelimeyi (lugatı) örnek beyitler 

(şevâhid) ve kullanılışına ait özellikleriyle ezbere bilirdi.  

Derste Mütenebbî Divanı okurken hoca bir beyitte geçen bir kelimeye takıldı ve: “Bu 

yanlış” dedi. Hayrettin Bey “Niçin yanlış?”diye sorunca; “Benim zihnimde böyle bir 

                                                           
67Ahmet Kahraman, “Bir Yıldız Kaydı Hocam Hafız Yusuf Cemil Ararat”,  24.12.2019 tarihinde http://nesil 

vakfi.org.tr/yusufararat/ararat2.html adresinden erişilmiştir. 
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kelime yok” dedi. Hayrettin Bey:“Sizin zihninizde olmayan bir kelime yanlış 

mıdır?”diye sorunca; “Eh biraz öyledir” dedi. Bir sonraki derste: “Silin o kelimeyi, 

oraya bu söylediğim kelimeyi yazın!”dedi. İbni Fârız’dan kelimenin doğrusunu 

bulmuştu.  

Örnek: kelime ve beyitlerin (Nazmen terceme ve kelime örnekleri (şevahid): 

 a.)Havl kelimesi: 

 1. Güç ve kuvvet demektir.  

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh… “Bütün güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur. 

 2. Cihet ifade etmektedir.  

“…bâreknâ havlehû…”Kur’an âyetidir, “Onun (Mescid-i Aksa’nın) etrafını mübarek 

kıldık” manasındadır. 

 3. Zaman gösterir. 

“…Ve’l vâlidâtü yurdı’ne evlâdehünne havleynî kâmileynî…” Kur’an âyetidir. 

Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler” manasındadır. 

 b.) Müdâm: 

Devamlı, aralıksız demeketir. Aşağıdaki beytin tam tercümesi ile bunu şöyle ifade 

etmiştir: 

 “Şeribnâ alâ zikri’l-habîbi müdâmeten,  

 Sekirnâ bihâ min kabli en yaklük’al-kermü” 

 

      (İbni Fârız) 
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“Bağ-ı hılkatte eser yoktu üzümden o zaman, 

 Öyle bir şarâb içti ki gönlüm, meze: bâd-ı cânân” 

      (Hafız Yusuf Bey) 

 c.) Nakcîr: 

Farsça dersinde “nakcîr” kelimesi geçti. (nakcîr, av demek) Bu kelime ile ilgili olarak 

şu kıtayı yazmıştı, bize okudu: 

 “Ezdâd iledir bu âlemin tedvîri 

Takdîre zebundur beşerin tedbîri 

 

 Bir arslan olur sivrisinek nakûrî 

 Bir saç teli bir padişahın zinciri” 

 

Ahmet Kahraman Bey, Reşer’in Hafız Yusuf Bey ile tanışıklığının nasıl başladığını ve 

Hafız Bey’in ona karşı olan tutumunu ise şöyle anlatmıştır: 

 “…Vaktaki biz Hafız Yusuf Hoca’ya derse başladık, Reşer tekrar karşımıza çıktı. 

İsmail Saib Efendi vefat edince Reşer ortada kalmış, Mahir Bey onu Hafız Beyle 

tanıştırmış. 

Bir gün, sanırım cumartesiydi. Sabah onda Altunizâde’ye bakkala gitmiştim. Reşer 

kahvenin önünde oturuyordu. Kendisinden öğrendim ki hoca onu kabul etmemiş, 

müsait bir anı bekliyordu. Üç dört hamleden sonra, saat dört civarında içeri girmiş. 

Ben dört buçuk gibi hocaya gittim. İtişerek ders okuyorlardı. Bir beyitte müşkilim var 

demiş, hoca da bir beyit okumasına razı olmuş. (Reşer’in âdeti öyleymiş, bir beyitte 

müşkilim var diyerek oturur, okuyabildiği kadar okurmuş.) Bana döndü: “Sen 

gideceksin?” Hoca atıldı: “Hayır, o akşama kadar burada, ders okumaya geldi” 

derken hoca bir anda celallendi, zira tam on dört beyit okuduğunun farkına varmıştı 

bir anda : “Pis…y defol!” dedi  ve sille tokat iterek kapının ağzına varınca bir de 

tekme attı ve kapıyı kapattı. 
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“Bu herif benden öğrendiği beyitleri Almancaya tercüme ederek oraya gönderiyor, 

çok az miktarda bastırıyor, burada onları büyük paralara satıyor” dedi. Reşer’e 

bunun için kızar, Raif Yelkenci’ye de; “Nadîde eserleri el altından Batılı müşteşriklere 

(Şarkbilimci) satıyor, onun için onu da hiç sevmem, bunlar hain adamlar” derdi. 

Reşer, Hafız Bey’in vefatından sonra bazı müşkillerini halletmek üzere arkadaşımız 

Bekir Topaloğlu’na gitmiş. Bekir Bey: “Ben hocadan okurken hiç not almazdım. 

Ahmet Kahraman arkadaşımızın bazı notlar aldığını biliyorum” demiş. Reşer bana 

geldi. Bana bazı beyitler gösterdi, ben de: “Aldığım notlar bana ait bilgilerdir, sizin 

işinize yaramaz” dedim. Döndü gitti. (Reşer’in yaptığı hayırlı bir iş Kaside-i Bürde’yi 

Almancaya çevirmiş olmasıdır.) 

Ahmet Kahraman, Hafız Bey’in nükte ve hicivleri hakkında şunlardan bahsetmiştir: 

“Yusuf hoca kızdığı herkesi, bilhassa hainleri hicvederdi. Fakat hicivlerini kimseye 

vermez ve onları göstermezdi. Onları bazen öğrencilerine ve dostlarına okurdu.  

Hoca nüktedan bir insandı. Onun için dersler çok neşeli geçerdi. Bir akşam ders 

okuyorduk. Şair öyle bir göz tasviri yapıyordu ki hayran olmamak mümükün değil. 

Hoca: “Bu göz kime ait?” dedi. Herkes bir şey söyledi. Ben tek başıma okuduğum 

derslerden sorunun cevabını biliyordum. “Bakar-ı vahşi (çöl ceylanı) gözü” dedim. 

Hoca: “Evet, bakar sözü doğru” dedi. 

Başka bir gün tek başıma derse gitmiştim, Hoca yemek yiyordu. Yediği kuru fasulyenin 

nasıl yapıldığını anlattı. Yakınlarından hocanın çok güzel yemekler yaptığını 

duymuştum. Yemek iri taneli dermeson fasulyesinden yapılmıştı. İçinde kıyma falan da 

yoktu. Bir miktar soğanla iri kesilmiş domates koymuş ve sade yağla yapılmıştı. 

Rahiyası ve görünüşü nefisti. “İster misin?” dedi. “Tokum Efendim” dedim. Yemeği 

yedi, bir gazete kâğıdı ile güzelce tabağı sildi. “Bulaşık da yıkandı” dedi ve tabağı 

yerine koydu. Fakat odada çok karasinek vardı. Bu sineklerden hep şikâyet ederdi. 

Masa üzerine konan sinekleri yakalamak için bir avlama tekniği geliştirmişti. Uzun 

bir bardağı vardı. Sinekleri ürkütmeden bardağı, bir kenarı açık olarak sineğin hemen 

yanına usulca koyar, sinek bardağın içine girince biraz yükselir, bundan sonra onu 
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masa üzerinde çok hızlı bir şekilde çevirir, sonra da bardağı çeker. Sinek bardağın 

içinde eriştiği hızla boşlukta döner ve düşer ölürdü. “Hocam ben de bir sinek 

avlayabilir miyim?” dedim.  “Avla avla, zaten sinek avlıyorsun”dedi. 

Hafız Bey’in vasiyeti ve vefatı hakkında ise şunlardan bahsetmiştir: 

“Hoca vefatına tekaddüm eden günlerde bir akşam dersinde hislenmiş olmalı: 

“Çocuklar sizden iki ricam var, vefat ettiğimde beni cenaze imamlarının eline 

bırakmayın, bir de definden önce kabrimin başında bir Sûre-i Mülk (Tebâreke) 

okuyun, başka bir şey istemiyorum sizden” bize bir vasiyette bulunmuştu. Bu vasiyetini 

yerine getirdik, hatta Mehmet Nazif Şahinoğlu arkadaşımız kabrin içine inerek orada 

okudu Sûre-i Mülkü. Zira onun aklında öyle kalmıştı.  

15 Nisan 1963 tarihinde sabah 7.30 civarında zorla kapıya kadar gelmiş ve karşı 

bakkala “İhsan Bey!...”diye seslenebilmiş, İhsan Bey beş metrelik mesafeyi alıncaya 

kadar hoca ruhunu teslim etmiş. Şair Halis Erginer, hocanın vefatına tarih düşmüştür.  

Ahmet Kahraman Bey, Hafız Bey’in, Yaman Dede’nin ölümü üzerine bir tarih 

düştüğünü belirtmiştir. Bu konuyla ilgili olarak şunlardan bahsetmiştir: 

“….Yaman Dede’nin  vefatını  Hâfız Yusuf hocamıza ben haber vermiştim. “Allah gani 

gani rahmet eylesin!” dedikten sonra “Biraz otur” dedi ve bir kâğıda Yaman Dede’nin 

vefat tarihini yazarak bana verdi. Şöyle yazıyordu:  

 Mevlâna âşığı Yaman Dede 

Hakka kavuşmak için  

 ‘İrcii emrine etti itâat (1962)”. 

 

1.4.2. Mahir İz’in Hafız Yusuf Bey ile İlgili Hatırları 

Hafız Yusuf Bey, Mahir İz Bey’in dayısı Mustafa Nuri Efendi’nin büyük oğlu Şûra-yı 

Devlet Reisliği’nden emekli olan merhum Ferid Çelebioğlu’nun Aksaray’dan mektep 
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arkadaşıdır. Mahir İz Bey, Ferid Bey ve ailesinin samimiyetlerinden dolayı Hafız 

Yusuf Bey’e aile arasında “Hafız Ağabey” veya “Hafız Bey” dediklerini belirtmiştir.68 

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Hafız Yusuf Bey, Şirvanlı Halis Efendi’den 

“Makamat-ı Harîrî” ve “Muallakat-ı Seb’a” yı Sultan Hamid Devri’nde arkadaşı olan 

Prof. Necati Lugal Bey ile birlikte okumuştur.69 

Mahir İz, bu zaman içerisinde Hafız Bey ile ilgili hatırasını şu şekilde dile getirmiştir: 

“Bir yaz, Halis Efendi’nin bahçesinde havuz başında ders okurlarken, kapı açılıp 

içeriye Mostar Müftüsü Ali Fehmi Efendi (Cabiç) girmiş. İstanbul’a yeni gelen bu 

müftü, ders vekilinin evini sorup, ziyaretine gelmiş. Ders okuduklarını görünce devam 

etmelerini rica ve ısrar etmiş, Halis Efendi de takrîrîne devama başlamış, o sırada 

Hafız Bey, bir noktadaki fikrini ileri sürmüş, Halis Efendi kabul etmeyip; Şarihler 

böyle yazar deyince, Müfti Fehmi Efendi; “Mollanın hakkı vardır. Şeyh Radi böyle 

der” diyerek, şarih Şeyh Radî’nin metnini okumuş. Dersten sonra Halis Efendi; 

Bundan sonra ders Müfti efendinin, takip edersiniz demiş, sonra bir müddet ona devam 

etmişlerdir.70 

Hafız Yusuf Bey ile asıl tanışıklığının ise nasıl başladığını şu şekilde anlatmaktadır: 

 “Babam Balıkesir kadısı iken Ders Vekili Halis Efendi, kıymetli talebesi Hafız Bey’i 

Balıkesir’e göndermiş; Hafız Bey, Mutasarrıf Ali Bey’in teravih imamlığını yapmıştı. 

O zaman ben küçüktüm. Hafız Bey’i hayal meyal hatırlıyorum. Hafız Bey ile asıl 

muarefemiz Çubuklu’daki yalıdan başlar. Eniştemiz Ferid Bey, Hafız Bey’i çok sevdiği 

için Çubuklu’daki yalıda oturmasını teklif etmiş, orada rahat edemediğinden tekrar 

Çubuklu’ya dönmüştü. Ben bu ikinci gelişinde tanıştım. Zaferden sonra Ankara’dan 

İstanbul’a gelmiştim. Yıl 1922 idi”. Mahir İz Bey, Edremit dönüşünde Hafız Bey ile 

görüşmelerinin daha sık olduğunu belirtmektedir.71 

                                                           
68 Mahir İz, Yılların İzi, 2. Baskı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1990, s. 259. 
69 İz, a.g.e., s. 259. 
70 İz, a.g.e., s. 259. 
71 İz, a.g.e., s. 260. 
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Arap edebiyatını çok iyi bilen Hafız Yusuf Bey, mükemmel tercümeler yapmasına 

rağmen, Mehmet Âkif Bey’in tercümelerine hayrandır.  Hafız Bey, kendisinin yaptığı 

tercümelerin üstünde ikinci birinin başarılı tercümeler yapacağına inanmamıştır. 

Mehmet Âkif Bey’e hayran olup, onu takdir etmiştir.72 

Hafız Yusuf Bey’in takdir ettiği kişiler olduğu gibi kendisi de döneminin önemli 

kişileri tarafından takdir edilmiştir. Babanzade Naim, çocukluk arkadaşı olan Elmalılı 

Müfessir Hamdi Efendi ve Arap edebiyatındaki buluş ve görüşlerine hayran olan Prof. 

Necati Lugal Bey gibi önemli isimler bunların arasında yer almaktadır.73 Kendisine 

hayran olanlar arasında Mahir İz Bey de yer almıştır.  

Mahir İz, tatillerinde İstanbul’a geldiği zaman mutlaka Hafız Yusuf Bey’i ziyaret 

ettiğini belirtmiştir. İz, Hafız Yusuf Bey’i ziyaretini şu şekilde dile getirmiştir: 

 “ Edremit’de tatillerde İstanbul’a geldiğimiz zaman herkesi bir defa ziyaret ettiğim 

halde, onun Kapalıçarşı’daki naturacı (cam elması) dükkânına birkaç defa uğrardım. 

Bir gün yine uğradım; “Yahu” dedi. “Niye bomboş oturuyorsun?” Şuradan Raif Bey’e 

kadar git, bir Mütenebbî Divanı al, buraya geldikçe okursun. Ben birkaç defa okudum. 

Bir kere daha beraber okuruz” demişti. Dediğini yaptım”.74 

Mahir İz Bey, Hafız Yusuf Bey’in yanına uğradığı her vakitte bu okumaların devam 

ettiğini belirtmiştir. Bu konuyla ilgili yaşamış olduğu bir başka olayı ise şu şekilde 

anlatmıştır: 

“Uğradıkça okumaya başladık. Bir yer geldi, tercümesi beni tatmin etmedi. Ben başka 

türlü mana verdim. Sigara paketinin arkasını çevirdi. Tercümeyi yazdı. “Vallahi iki 

paket” dedi. Yani dediği çıkarsa ona iki paket sigara alacaktım. Kalktım, İsmail Saib 

Efendi’ye gittim. Beyti gösterdim ve Hafız Bey’in verdiği manayı söyledim. Fakat 

Hafız Bey’den bahsetmedim. İsmail Efendi hemen:“Bu Hafız Yusuf’un kendisine 

                                                           
72 İz, a.g.e., s. 261. 
73 İz, a.g.e., s. 261. 
74 İz, a.g.e., s. 261. 
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mahsus buluşudur. Aynı beyit hakkında evvelce onunla da görüşmüş olduğunu 

anladım”.75 

İz, bir başka ziyaretini ise şu şekilde anlatmıştır:  

“Bir gün Ada’ya ziyaretine gittim. Yemekten sonra bahçede çam altında “Mütenebbî 

Dîvanı”nı okumağa başladık. Ben okuyorum, o dinliyor, anlaşılamıyan yeri izah 

ediyordu. Başımı tutamayarak birdenbire yaslandığım çam ağacına çarptım; başımın 

döndüğünü hissettim. Bir de saate baktım tam beş saat fâsılasız okumuşuz. Gözlerim 

karardı. Hayatımda hiç bu kadar devamlı bir şey okumamıştım. Hafız Bey: “ Ne var, 

ne oluyor” dedi. Beş saat evvelki durumdaydı. Hiçbir şey olmamış gibiydi. Ben 

durumumu söyledim. “Ben on altı saat okurum, böyle bir yorgunluk duymam” demişti. 

Hafız Bey denizlerde, açık havalarda ömür sürmüştü. Tabi öyle kolay kolay 

yorulmazdı”.76 

Mahir İz’in dışında Hafız Yusuf Bey’i takdir edenler arasında yer alan Babanzade 

Naim Bey de Hafız Yusuf  Bey’i ziyaret edenlerden birisidir. İz bu konuyla ilgili olarak 

şunları anlatmıştır: 

“Babanzade Naim Bey, erbab-ı ilim ve irfanla teması pek severdi. Zahir ve batın 

ilimlerinde tanınmış her kimi işitirse, mutlaka onunla görüşürdü. Hafız Bey’in içine 

iki kişi güçlükle sığan dükkânının kapısı önünde bir iskemleye oturur, saatlerce onunla 

sohbet ederdi. Hafız Bey bir taraftan cam elması yapar, bir taraftan Naim Bey’le 

konuşurdu” .77 

Hemen hemen her konuda bir bilgisi olan Hafız Yusuf Bey, çok maharetli birisidir. 

Daha önceden de belirttiğimiz gibi yemek yapmayı çok sevmektedir. Hafız Yusuf 

Bey’in bu yönüyle ilgili olarak ise İz, çalışmasında şunlardan bahsetmiştir: 

                                                           
75 İz, a.g.e., s. 261. 
76 İz, a.g.e., s. 271. 
77 İz, a.g.e., s. 261-262. 
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“Hafız Bey çok güzel yemek pişirirdi ve pişirdiği yemekler için: “Beğendiyseniz yine 

yapalım. Yok beğenmediyseniz, beğendirinceye kadar yapalım” gibi çok latif cümleleri 

vardı”.78 

Yaşadığı süre zarfında birçok sıkıntı yaşamış olan Hafız Yusuf Bey,  Kınalıada’daki 

evi satıldığı zaman bu duruma çok üzülmüştür.  Kendisi bu evi Halil Bey zamanında 

Kanlıcalı yakın bir dostu ile ortak olarak almıştır. Annesine bu evde yıllarca bakmış 

fakat annesi yatağa düşünce dükkânını kapatarak Kınalıada’da kalmıştır.79 

Bu zaman içerisinde ilmi faaliyetlerine başlayan Hafız Yusuf Bey, manzum bir nahiv 

kitabı yazmıştır. Kaleme almış olduğu bu eserinin ismi ise “Aruz’a İtiraz”dır. Hafız 

Bey, kütüphanesinde yer alan bütün kitapları okumuş, okuduğu kitaplarda beğendiği 

yerlerin ve beyitlerin altını ise kırmızı mürekkeple çizmiştir. Bu çizimleri büyük bir 

özenle, cetvelle çizerek yapmıştır. Hafız Yusuf Bey’in özenle çizdiği ve önemli 

bulduğu bu kısımlar toplandığında o eserin bir özeti ortaya çıkmaktadır.80 

Hafız Yusuf Bey; Kınalıada, Kuzguncuk, Bağlarbaşı, Altunizâde vb. gibi farklı 

semtlerde yaşamıştır. Farklı semtlerde kalmasının nedeni ise genellikle isteğine bağlı 

olarak değil, yaşamış olduğu birtakım olumsuzluklardan kaynaklanmıştır.81 Bunlardan 

birisini İz,  şu şekilde anlatmıştır:  

“Kınalıada’daki evinden izâle-i şüyu’ yoluyla ve mahkeme kararı ile ayrılırken şu 

kıt’ayı söylemişti”: 

Nasûhi tövbeliydim mahkeme bâbında ben ammâ, 

Şikest etti felek bir câm-ı nevle tevbemi hâlâ 

Şu altmış yıl sabâhında humâra doymadı gaflet, 

İlâhi! Câmının sermesti huşyâr olmuyor hâlâ 

Demek istedi ki: “Ben mahkemelere gitmeye Nasûh tövbesiyle tövbe etmiştim. Yeni bir 

takdîr kadehi bu hususta tövbeleri bozdu. Altmış senelik ömrümde gaflet 

                                                           
78 İz, a.g.e., s. 262. 
79 İz, a.g.e., s. 262. 
80 İz, a.g.e., s. 262. 
81 İz,a.g.e., s. 262-264. 
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sarhoşluğunun verdiği sersemliğe doymadım gittim. Yârabbi! Senin sunduğun kadehin 

verdiği mestlikten kimse ayılamıyor. Yani takdiri kimse bozamıyor”.82 

Hafız Yusuf Bey, Kınalıada’daki evinden sonra Kuzguncuk’da iskeleye yakın bir ev 

satın almıştır. İz (1990) çalışmasında: 

“Hafız Bey, Ada’dan sonra Kuzguncuk’da iskeleye yakın bir ev satın aldı. Denizi pek 

severdi. Balığa meraklı idi. Çubuklu’daki evde üst katta bir odanın içinde planını kendi 

yapmak şartı ile dört ayda bir sandal yaptı ve merasim ile o kayığı pencereden bahçeye 

ve oradan da denize âlây ü vâlâ ile hep birlikte indirmiştik” demiştir.  

Kendisinin takdir ettiği kişilerden daha önceden de bahsetmiştik. Bahsettiğimiz 

kişilerin dışında Harbiye Nezaretinden arkadaşı olan Büyük Hilmi Bey, Kanlıca’dan 

Yelkenci Ahmed Bey, Ferid Bey ve Mehmet Âkif Bey’in damadı Muhiddin Akçor 

Bey de yer almaktadır. Muhiddin Akçor, Hafız Bey ile Kınalıada’dan ayrılınca 

tanışmıştır.83 

Muhiddin Bey, çeşitli sıkıntılar yaşamış olan Hafız Yusuf Bey’e elinden geldiğince 

yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu konuyla ilgili olarak İz (1990) çalışmasında: 

“Hafız Bey, Kınalı’dan ayrılınca tanıştığı Mehmed Akif Bey merhumun damadı ve 

Feride Hanım’ın zevci Muhiddin Akçor Bey’in Erenköyü’ndeki büyük bahçeli köşküne 

geldi. Muhiddin Bey kendisine lazım gelen alaka ve itibarı gösterdi. Büyük 

kadirşinaslıkta bulundu. Bahçede mustakil bir yer verdi. İstediği gibi oturmakta 

serbest olduğunu, evin içinde, dışında, istediği yerde arzu ettiği gibi hareket edeceğini 

söyledi. Fakat Hafız Bey hür tabiatlı bir adam olduğu için nezaket kayıdları ile 

mukayyed olmak onu üzerdi. Ev sahibine bar olurum zannederdi. Muhiddin Bey artık 

onun huyunu öğrendiği için suyuna göre giderdi…” demiştir. 

                                                           
82 İz,a.g.e., s. 271. 
83 İz, a.g.e., s. 263. 
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Yaşadığı dönem içerisinde önemli şahsiyetlerin takdirini kazandığı gibi vezir Reşid 

Âkif Paşa’nın da takdirini kazanmıştır. Reşid Âkif Paşa kensine iltifatlarda bulunup, 

meclisinden hiç ayrılmak istememiştir.84 

Hafız Bey de Reşid Âkif Paşa’yı takdir etmiştir. Vezirliği dolayısıyla yazmış olduğu 

manzume onun Reşid Âkif Paşa’ya ne kadar önem verdiğini ve ona olan bağlılığını 

göstermektedir. Yazmış olduğu manzume şu şekildedir: 

Hayalinle ettim bu şeb güft ü gû 

Edip âsumanda seni cüst ü cû 

Garîbim firâkınla şebzindedâr 

Unutma beni sen de ey şivekâr 

Değişti nazarda bîrabbilfelâk  

Temâşa-yı elvâh-ı fecr ü şafak 

Bu elvâh-ı rengîn pek başkadır 

Kasem arşa ey evcgîr-i sühan 

Tenezzül-gehindir serîr-i sühan 

Sadaretten ol dehre revnâknümûn 

“Ve yevmeizin yefrahul mü’minûne85”86 

İz, Hafız Bey’in bu şiirinin şerhini şu şekilde yapmıştır: 

“Bu gece senin hayalinle hasbihal ettim. Seni göklerde aradım. Senden ayrı 

bulunduğum için uykusu kaçan bir garibim. Ey şivekârım! Sakın sen de beni unutma. 

Hakk’a yemin ederim ki sabah ve akşam manzaralar rengini değiştirmiş. Bu renkli 

tablolar pek başkadır. Bu zamanda yer başka, gök başkadır. Ey söz sanatının en yüksek 

tepesinde yer tutmuş büyük adam. Arş-ı İlahiye’ye yemin ederimki, söz saltanatının 

tahtına sen tenezzül ederek oturmuşsun. Sadaret koltuğundan dehre fer sal ki “İşte o 

gün mü’minler ferah bulur” ayet-i kerimesi yerini bulsun”.87 

                                                           
84 İz, a.g.e., s. 263. 
85 “O gün mü’minler ferahlanıp sevinecekler” Rum 30/ 4. 
86 İz, a.g.e., s. 264. 
87 İz, a.g.e., s. 264. 
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Mahir İz Bey, çalışmasında Hafız Beyle ilgili olarak bunun gibi birçok bilgiye yer 

vermektedir. Bunun dışında Hafız Bey’in, evinin satıldığı zaman çok üzüldüğünü daha 

önceden de belirtmiştik. Hafız Bey’in Kuzguncuk’daki evini satmasının sebebi 

belediyenin baskısı üzerine olmuştur. Evini satma sebebini bunun üzerine 

yaşadıklarını İz, şu şekilde anlatmıştır: 

“…Emlak-i Milliye Müdîrlerinden Sabahaddin Bey’in delâleti ile Bağlarbaşı’nda 

İcâdiye’de bir yer aldı. Galiba yarısını Sabahaddin Bey ile paylaştılar. Fakat evi 

sonradan ne yaptı bilmiyorum. Zannedirim hissesini Sabahaddin Bey’e sattı. 

Altunizade’de Vaniköy Mısır Özü Fabrikası sahiplerinden ilim aşığı ve ulema muhibbi 

Süleyman Süleymangil Bey kardeşimiz kendisine büyük bahçesinin bir köşesindeki 

odayı tahsis etti. Köşebaşı ve merkezî bir yerdi. Vefatına kadar uzun zaman orada 

oturdu. Muhiddin Bey zaman zaman gelir, arabasına alır evine, bazen güzellikle, eğer 

rahatsız görürse cebre varan ısrar ile zorla götürürdü. Bazen inadı tutar gitmezdi. 

İkide bir “Kişinin cenneti evidir” darb-ı meselini okurdu.88 

Süleyman Süleymangil, Hafız Beyle yakından ilgilenmiş ve ne istediyse yerine 

getirmiştir. Hafız Bey de Süleyman Bey’e çok bağlanmış ve kitaplarını dahi ona 

bırakmıştır. Hafız Yusuf Bey’in yapmış olduğu bazı çalışmalara Mahir İz Bey de 

katıldığını belirtmiştir.89 

Yapmış oldukları çalışmalardan birisini İz, şöyle anlatmaktadır:“….Vaktiyle İstinye’de 

Fuad Bey’in yalısında birlikte başladığımız  “Fuzûlî  Divanı” şerhini 67 nci sahifeye 

kadar yazmış, nokta-i nazar ihtilafı ile bırakmıştık. Ben, yaptığı tefsirlerden iştirak 

etmediklerimi ayrı yazıyordum. Ve sahife altına ilave edecektim. O da öylece kabul 

etti. Bir de her birini ayrı ayrı nesre çevirecektik. İzaha lüzum yok “ Müşkilât-ı  -

Enverî”, “Müşkilât-ı Hakanî” diye vaktiyle yaptıkları gibi biz de “ Müşkilât-ı Fuzûlî” 

diyelim, demiştik. Hasılı bizimki yarım kaldı. Sonra Erenköy’de Orhan Şaik Gökyay 

Bey ile tekrar başlamışlar, zannederim teklifim gibi yapmışlar, Vekâlete teklif etmişler, 

fakat Vekâletten gelen yazı Orhan Şâik adına geldiği ve eser ona izâfe edildiği için 

Hafız Bey kızmış, eserini Orhan Bey’den geri almış, kitaplarını muhafaza eden 

                                                           
88 İz, a.g.e., s. 264. 
89 İz, a.g.e., s. 264-265. 
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Süleyman Bey bu eserini yeni kurduğumuz “ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı” adına 

basılması için verdi. Henüz uygun bir tâlib bulamadık. Esasen münderecâtını tedkîka 

benim de vaktim olmadı.90  

1.4.2.1. Mahir İz’in, Hafız Yusuf Bey’in Kişiliği, Karakteri, Mizacı ve Manevi 

Tarafı Hakkındaki Görüş ve Hatıraları  

Hafız Yusuf Bey, Meşrutiyet’in öncesinde ve sonrasında Harbiye Nezareti’nde tanımış 

olduğu birçok devlet adamlarının şahsiyetlerini ve işlerini çözümleyerek, yapmış 

olduğu bu çözümlemeleri çok iyi anlatmıştır.91 Bununla ilgili olarak İz,  çalışmasında 

şunlardan bahsetmiştir: 

“….İş başında kimin çekingen, ürkek, kimin pervasız ve cesur olduğunu anlatırken, 

cesaret ve karakter sahiplerini hürmet ile yad ederdi”.92 

Hafız Yusuf  Bey’in kişiliği hakkında ise şunlardan bahsetmiştir: 

 “….Kendisi oldukça evhamlı ve ürkek olmasına rağmen, seciyeli, cesur şahsiyetleri 

daima tevkîr ederdi. İttihatçılara amansız düşmandı. Zaman zaman haklarında 

hicviyeler yazmıştı. İnancına, kanaatine ve memleket zararına olduğunu kabul ettiği 

her hadiseyi ve şahsı hicvederdi. Bu hususta destanımsı eserler yazmıştı. Fakat 

sonraları imha edip etmediğini bilmiyorum”.93 Buna örnek olarak gösterebileceğimiz 

bir kıt’ası şu şekildedir: 

Öyle bir kâfir-i mutlak ki yezîd oğlu ayı, 

Gûş-i vicdanına Allah sesi kurşun gibidir 

Erbaîn olsun ilâhî dilerim eyyâmı, 

Gömdü târih onu artık yeri gayyâ gibidir94  

                                                           
90 İz, a.g.e., s. 265. 
91 İz, a.g.e., s. 265. 
92 İz, a.g.e., s. 265. 
93 İz, a.g.e., s. 265. 
94 İz, a.g.e., s. 265. 
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 Mehmet Âkif Ersoy’un damadı Ömer Rıza Bey, Hafız Bey’in sevdiği insanlardan 

birisidir. Şairin, onun ölümü üzerine düştüğü tarih ise şu şekildedir: 

Tarih-i tamam-ı rıhletindir,  

Eyvâh Ömer Rıza’ya Yâ Hû95 

 Mahir İz, Hafız Bey’in manevî tarafı ile ilgili olması açısından şu kıt’aya dikkat 

çekmiştir: 

Yâ Resûlallâh muhtâc-ı der-i ihsânınım, 

Âlem-i rüyâda da şâd eylemişdin sen beni 

Yâ Nebiyy’er-rahme muhtâc-ı füyûz-ı lütfunum, 

Destgîr ol, dâmenin tuttum bırakmam ben seni96 

Hafız Yusuf Bey, son zamanlarında gözlerinden rahatsızlanmıştır. Bununla ilgili 

olarak şunlardan bahsetmiştir:  

“Gözlerine son zamanda katarakt ârız olmuştu. Bir gözünü ameliyata karar verdi. 

Kanlıcalı Yağcızade Şefik Bey ailesinden Doktor Rıdvan Bey’in delaleti ile göz tabibi 

Nâci Bey’e ameliyat yaptırıldı. İyileştikten sonra şu manzum kıt’asını Rıdvan Bey’e 

gönderdi: 

Lûtf-i Hakk’la kavuşan nûra gözüm, 

Eşk-i tahmîd ile eyler şükrân 

Ey nigehbân-ı cinâna hemnân, 

Bana sâyende cinân oldu cihân 

Yani:“Hakk’ın lutfu ile nûra kavuşan gözlerim, sana gözyaşları ile teşekkürlerini 

sunar. Ey cennet bekçilerinin adını taşıyan doktorum. Senin sayende cihan bana 

cennet oldu”.97  

                                                           
95 İz, a.g.e., s. 266. 
96 İz, a.g.e., s. 266. 
97 İz, a.g.e., s. 266. 
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Ameliyatını yapan göz doktoru Naci Bey’e yazmış olduğu teşekkür kıt’ası ise şu 

şekildedir: 

Pirehen-i Yûsuf ile i’câz-ı Mesîh’in,  

Esrârını Nâci’sine bahşeylemiş Allah 

Nûra kavuşan dîdelerim etmede şükrân, 

Ey gözbebeği âlem-i tıbbın sana her gâh 

Yani:“Hazret-i Yûsuf’un gömleği nasıl Hazret-i Yâkub’un ve Hazret-i İsâ’nın mucizesi 

nasıl âmâların gözlerini açtıysa, işte o sırrı Allah sana vermiştir. Ey tıb âleminin 

gözbebeği doktorum! Nûra kavuşan gözlerim her an sana teşekkür etmektedir”98  

Hafız Yusuf Bey, hayatı boyunca maddi ve manevi olarak kimseye muhtaç olmak 

istememiştir. Onun bu yönüyle ilgili olarak İz, şunları söylemiştir: 

“Hafız Bey’in mizâcı maddi, manevi kimseye boyun eğmemektir. Bunu her zaman 

lisanıyla söylediği gibi kalıblarına da dökmüştür:  

Ey kerîm ü rahîm olan Allah! 

Dergehinde penâhımı bulayım 

Şeyh ü rinde beni esîr etme! 

Kul’um, ancak senin kulun olayım99. 

Bu hissi pek eskidir. Kendi kudret ve kabiliyetine çok güvenir: “ Yapılamayacak bir 

şey yoktur”derdi. Her ihtiyacını kendisi yaparak karşılar, sobasını kendi yeni baştan 

imâl eder, şişeleri muntazam kesip, bardak yapar, hâricle teması asgariye indirmeye 

çalışırdı. Kınalıada’daki evinde kitabını okuyarak kulaklıklı radyo yapmıştı. Esnafın 

halkı aldattıklarını söyler, o noktadan bu külfetlere katlanırdı”.100 

Bu konuyla ilgili bir başka hatırasını ise İz, şu şekilde dile getirmiştir:  
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“Dükkânında çalışırken zaman zaman altın eritmek lazım geliyordu. Karşıki komşusu 

kuyumcu mûseviden altını nasıl erittiğini sormuş o da: “Bir gün beraber yaparız Hafız 

Bey” demiş, savsaklamış. Bir müddet geçtikten sonra yine altın eritmek lazım gemiş, 

Hafız Bey komşusuna: “Haydi birlikte eritelim, bana altın lazım” dediği zaman: 

“Şimdi işim aceledir Hafız Bey, yarın yaparız” cevabını alınca kızmış, dükkânını 

kapayıp doğru Yüksekkaldırım’a yabancı lisanlarla yazılmış yaymacı kitapçılara 

gitmiş ve altın izâbesine dair Fransızca bir eser bulmuş, elindeki lugatla kelimeleri, 

cümleleri ada komşuları ve rastgeldiği Fransızca bilen dostlarına göstererek altı ayda 

sökmüş ve kendi başına altın eritmeye başlamış”.101 

Çok çalışkan ve maharetli birisi olan Hafız Yusuf Bey, hiçbir anını boş geçirmemeye 

özen göstermiştir. Bu konuyla ilgili olarak İz, şunlardan bahsetmiştir: 

“Hafız Bey, hiçbir zaman kavvâl olmamış, daima faâl olmuştur. Hareketsiz hiçbir anı 

yoktu; ya el işi veya kitapla meşguldü. Kınalıada’da iken bir gün adanın yaşlı bir rum 

balıkçısına civarda mercan balığı taşlarının nerede olduğunu sormuş. O da “Bir gün 

beraber balığa çıkalım” diye atlatmış. Hafız Bey bakmış ki, taşların yerini belli etmek 

istemiyor, onun balığa çıktığı günü kollamış; bir saat sonra ardından sandala binip 

açılmış. Balıkçı Yani Usta’nın denizde durduğu yere Galata, Beyazıt Kuleleri ile 

Sarayburnu’nu nîrengi almış; böylece birkaç kere peşini takip edince taş yerlerini 

tesbit etmiş. Ondan sonra da Hafız Bey tuttuğu 8-10-15 kiloluk mercanları 

Büyükada’nın lüks otellerine götürüp satmaya başlamış”.102 

1.4.2.2. Mahir İz’in Gözünden Hafız Yusuf Bey’in Şeriat, Tarikat ve Din 

Adamları Hakkındaki Görüş ve Hatıraları 

Mahir İz, Hafız Yusuf Bey’in tasavvuf hakkındaki düşüncesinden şu şekilde 

bahsetmiştir: 

                                                           
101 İz, a.g.e., s. 267. 
102 İz, a.g.e., s. 282. 
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Ey kerim ü rahim olan Allah! 

Dergehinde penâhımı bulayım 

Şeyh ü rinde beni esir etme! 

Kul’um, ancak senin kulun olayım 

“Yarabbi! Beni şeyh ve rinde esir etme, ancak senin kulun olayım” demesi, kendisinde 

bir tasavvuf aleyhdarlığı olduğunu göstermektedir.103 

Hafız Bey’in tasavvufa karşı bu şekilde olumsuz bir tepki göstermesinin nedenini ise 

İz, şu şekilde anlatmıştır: 

“….Müteşeyyihlere,  yani mürşid kabiliyetinde olmadıkları halde babadan kalma 

posta oturmuş, yahud üstü kapalı umumî sözler ile avâmı etrafına toplayan cerrâr 

şeyhlere karşıdır. O, ilmi daima öne alır, sonra takvâsına bakar”.104 

Hafız Yusuf,  hayatı boyunca birçok şeyh tanımış, tanıdığı şeyhlerin hepsini bilgi 

bakımından yetersiz bulmuştur. Onun için ilim, irfan sahibi olmak çok önemlidir. Bu 

konuyla ilgili olarak İz şunlardan bahsetmiştir: 

“….Hafız Bey’in hayatında tesadüf ettiği şeyhlerin hepsi bilgi itibariyle kendisinden 

cahildi. O, ilmi esas alırdı. İlimden nasibi olmayanda başka bir manevi cevher 

bulunmayacağına kani’ydi. Ona göre bir mevhibe-i ilâhiye olan irfân, nadir 

tesâdüflerdendi; bunlar birer istisnâ idi, kaideyi bozmazdı.105 

İz, Hafız Yusuf Bey’in tarikat erbabı hakkındaki düşüncesini ise şu şekilde anlatmıştır:  

“….Erbâb-ı tarikate karşı gösterdiği alakasızlık- ve hatta bazen husumet- onların ehl-

i sünnet akidesine muhalif bazı itikadları yaymaları idi. Câhil şeyhlerin yaygın bir 

halde sürüp gelen vahdet-i vücûd telakkileri, yaptıkları telkinler ve getirdikleri 

misallerle halkı vahdet-i mevcûda götürüp, Hâlik ile mahlûkatı birleştirip tekâlif-i 

                                                           
103 İz, a.g.e., s. 267. 
104 İz, a.g.e., s. 275. 
105 İz, a.g.e., s. 271. 
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ilâhiyeyi iskat ettikleri, yani emirleri, nehiyleri ortadan kaldırdıkları ve bu suretle 

İslam akidesine ve vehdâniyet-i ilâhiyeye kasd ettiklerini söylerdi”.106 

Hafız Bey’in cahil şeyhlerle ilgili düşüncesi hakkında ise şunlardan bahsetmiştir: 

“….Hafız Bey, halkın cehlinden istifade ederek her devirde tasavvuf adı altında cahil 

şeyhlerin türediğini söylerdi. Şu manzumesi bu kanaatini teyid eder: 

Bir dairedir ki hep tasavvuf 

Sersem gibidir dönen içinde 

Kur’an ü sünen çeker buna yûf  

Câhil şeyhin ne var içinde? 

Kur’an’a Ömer dedi “Kefânâ” 

Bu günler içün imiş bu manâ 

“Lâ tettebi’û-ssubule107”   

Ey tefrikalar nedir bu dâvâ?”108 

Hafız Yusuf’un yukarıda geçen manzumesini Mahir İz, şu şekilde açıklamıştır: 

“….Tasavvuf  dedikleri bir dairedir ki, içinde dönenler sersem olurlar. Ne yaptıklarını, 

ne de düşündüklerini bilirler. Kur’an-ı Kerim, Hazret-i Peygamberin sünneti onlara 

yûf çeker. Cahil şeyhden ne feyiz beklenir? Hazret-i Ömer Kur’an-ı Kerim için (Kefana 

Kitabullah) (Allah’ın kitabı bize yeter) dedi. Onun dışında din hakkında yazılacak 

kitaplar ona aykırı ise kıymetsizdir. Sanki Hazret bu sözü, bugünler için söylemiştir. 

Kur’an’ı Kerim açıkça (Kur’an yolundan başka yollara saparsanız dalalete 

düşersiniz) buyurmuştur. O halde bu ayrılıkların manası nedir?” demek ister.109 

                                                           
106 İz,a.g.e., s. 271-272. 
107 “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip 

O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti” Enam/153. 
108 İz, a.g.e., s. 272. 
109 İz, a.g.e., s. 272. 
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Hafız Yusuf  Bey, tarikatlarda meydana gelen ayrılma noktalarından ve her bir 

tarikatın itikat, amel vb. gibi hususlarda kararsızlık yaşadıklarını belirtmiştir. Yaşanan 

bu kararsızlıkların ise İslamda ayrılıklara yol açtığı düşüncesindedir.110 

İz, bu konuyla ilgili olarak: 

 “….Derdi ki : Tarihe bak! Balım Sultan 900 tarihlerine yakındır. Tarikatlerin tohumu 

500 de atılır; 900 de fışkırır.” Batınî olan Kalenderşah için Hafız Bey şöyle yazmıştır: 

…Kalender Şâhı melûn Bâtınî 

Ordusuyla oldu islamın belâ-yı dûzahi 

Âkıbet geldi ser-i maktûu bâb-ı devlete 

Katlinin târih-i tâmmı oldu “Şâh-ı dûzahî” 

Kalender Şah’ın kesik başını Kanunî Sultan Süleyman’a getirdikleri zaman, 

Kanunî’nin Bâtıniyeden olan ve tarikatini gizli tutan imamı Bektaş Efendi’nin 

yüreğine indiğini söyledi”.111 

Mahir İz, Hafız Yusuf Bey’in Kınalıada’da “İkd’ül-ferîd”i okuduktan sonra tasavvuf 

erbabı gibi peygambere (a.s.m) olan muhabbetinin arttığını, Muaviye’ye ise atıp 

tutmaya başladığını belirtmiştir.112 Bir din âlimi olmayan Hafız Yusuf Bey, Arapçası 

çok iyi olduğu için dinî hükümleri, Kur’andan çıkarmaya çalışmıştır. Hafız Bey’in 

Arap edebiyatıyla ilgilenmesinin sebebi de Kur’an’ı iyi anlayabilmek istemesinden 

kaynaklanmaktadır.113 

Hafız Yusuf Bey’in şarihler ve din adamları hakkındaki görüşleri ile ilgili olarak Mahir 

İz, şunlardan bahsetmiştir: 

“….Şarihlere ve dirayet tefsirlerine lakayd kalırdı. Hele Arap veya Fars edebiyatı 

şarihlerine çok kızardı. “Herkesin bildiğini yazmışlari durulacak yerleri 

geçmişlerdir” derdi. Arapçası kuvvetli olmayan din adamına kıymet vermezdi. Tabii 

                                                           
110 İz, a.g.e., s. 272. 
111 İz, a.g.e., s. 272. 
112 İz, a.g.e.,s. 272-273. 
113 İz,a.g.e., s. 275. 
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bu noktada haklı idi. Vefatına tekaddüm eden senelerde Kaadî Beyzâvi’yi zannederim 

talebelere müzâkere için tedkîka başlamıştı. Kaadî hakkında çok takdirkâr cümleler 

söyledi, hayranlığını ifade etti. Hafız Bey eğer metodla bir ilim kolunda ihtisas yapmak 

isteseydi, edebiyatta olduğu gibi beynelmilel bir otorite olurdu. Zekâsı ve hususî 

buluşları cidden insanı hayrette bırakacak derecede idi.  Fakat ictimâî meselelerde 

zihninin takıldığı noktadan onu ayırmak çok müşkildi. Hemen takkesini başından 

çıkarıp, “ Buna anlat” derdi. Fakat her hakikatı hırz-ı can ederdi (Canla başla 

kendisine mâlederdi). Doğruyu ve doğruları sever ve hürmet ederdi. Tecellüdü 

kendisini tanıyanlar arasında idi. Yabancıları ter geçer ve meclisten uzaklaşmak 

isterdi Mücadeleden çekinirdi. Şüphelendiği kimseden zarar gelmesinden 

korkardı.”114 

1.4.2.3. Mahir İz’in, Hafız Bey’in Nükteleri ve Şairliği Hakkındaki Görüş ve 

Hatıraları 

Hafız Bey’in siyasi ve toplumsal düşünceleri sarsılmayacak kadar kuvvetlidir. Ruhen 

özgür olmasına rağmen, İttihatçıların özgürlük adına baskılarına lanet etmiştir.115 

Hafız Bey’in nükteleri ile ilgili olarak İz, bir hatırasını şu şekilde anlatmıştır: 

“….Nişantaşı Orta Okulu müdîri iken bir gün devrin nüfuzlu bakanlarından Cevdet 

Kerîm İncedayı bir talebenin himayesi için ricaya gelmişti. Hafız Bey de karşımdaki 

kanepenin bir kenarında kitap okuyordu. Onu görünce dışarıya çıkamadı. Fakat 

elimdeki kitabı sanki gözlüklü gözlerinde zaaf varmış gibi iyice yüzüne yaklaştırdı. 

Cevdet Kerîm Bey giderken ricâsının ehemmiyetini anlatmak için benim elimi kalbinin 

üzerine çekip koydu. Bütün bu tabloyu Hafız Bey tedkîk ediyordu. O gittikten sonra 

Hafız Bey, hakkındaki bilgilerini tâ Harbiye Nezâreti zamanından başlayarak saydı 

döktü.“Şimdi bunun ne yapacaksın?” dedi. “Çocuğun adını muallimler meclisinin 

toplanacağı günün takvim sayfasına yazdım. Başkaları da var o zaman 

görüşelecek”dedim. 

                                                           
114 İz, a.g.e., s. 275-276. 
115 İz, a.g.e., s. 276. 
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Benim tavsiyeler husûsunda tuttuğum yol şu idi: Kim ricâya gelirse onun sınıfını, 

numarasını masa takviminde muallimler meclisinin toplanacağı günün sayfasına 

yazardım. Kurul toplanır, neticelenir, zabıtlar imza edilir, her iş biter ondan sonra 

muâvine: “Bizim takvim sayfasındaki talebeler acaba ne oldu? Sorarlarsa cevap 

vereyim” derdim. Arkadaşlar hiç görmedikleri bu işe şaşırırlardı. Refikamın 

amcazadesi de bir gün aynı duruma düşmüştü, ikmâle kalmıştı. 

Mektep kapandı, imtihanlar başladı. Hafız Bey merakla bir gün sordu: “ Cevdet Bey’in 

tavsiyesini ne yaptın?” dedi. “ Altı dersten birden sınıfta kaldı” dedim. Büyük bir 

heyecan ve iltifat ile boynuma sarılmak üzere ayağa kalktı. “ Teesüf ederim Hafız Bey” 

deyince şöyle bir durakladı, ona: “Sen, demek beni kırk sene sonra böyle âdî bir 

vakadan dolayı tanıyacaksın öyle mi?” dedim. Ve işi latifeye vurarak: “Bak bu yolda 

saçımı ağarttım, gel de bak!” dedim. Saçımda hiç ak yoktu. Bir haftadan beri sol 

şakağımda bir küçük tel ağarmıştı. “Hani nerede beyaz” diye sordu. Ben de: “ Yaklaş 

göstereyim” dedim. Aydınlığa döndüm, güç hal ile beyazı fark etti. Başını sallayarak 

yerine oturdu. Ve beş dakika geçmeden şu beyti söyledi: 

Mâlum idi bence, yüzünün aklığı amma 

Mâhir, ser-i sevdâ da beyazlanmış efendim 

Cidden sanatkârâne beyitti. “Ser-i sevdâ” Türkçe hem “Sevdalı baş” yani “Âşık” 

manasına geldiği gibi, “Baştaki siyah saçlar” manasına tevriye sanatı vardı”.116  

İz, bir başka hatırasını ise şu şekilde anlatmıştır: 

 “….Bir gün Hafız Bey’e Tebrizli Remzi Baba’nın: 

Geçmeden sümm’ül-hiyât-ı unsuruna can riştesi 

Zülfünün zünnârına bend oldu îmân riştesi 

 beytini okumuştum. Biraz düşündükten sonra şu beyti söyledi: 

                                                           
116 İz, a.g.e., s. 276-277. 
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Esmeden bâd-ı “Nefahtü” gülsitân-ı hilkate 

Meryem-i aşkında bağlandı bana can riştesi 

Bu kadar kuvvetli irticalleri, Hafız Bey’i bütün yakınlarına sevdirmişti. 

Bu da bilbedâhe söylediği mısralardandır: 

“Yusufum ben devlet-i ikbâl idbârımdadır”.117 

Mahir İz, Hafız Yusuf Bey’e bir hattatın güzel bir yazısını göstermesi üzerine Hafız 

Bey’in söylediklerini İz, şu şekilde anlatmıştır: “Bir gün meşhur bir hattatın güzel bir 

yazsını gösterdim. Pek beğendi ve hemen: 

“Bilirim hüsn-i hattı, meşkimdir” 

deyiverdi. Arkasından biraz düşündükten sonra şu beyti söyledi: 

Biz şimdi hüsn-i hat ile meşgulüz ey peri 

Kalsın hutût-ı zümre-i hattât hep geri118 

 

Hafız Yusuf Bey, Hacı Bektaş Velî’nin “Bektaşi” tarikatını kurmadığını belirtmiştir119.  

İz, bu konuyla ilgili olarak şunları anlatmıştır;“….Hazretin irtihali “Bektâşiye” lafzını 

ebced hesabıyla yapılan tarihinde görüldüğü gibi hicrî 738 dir. Bu münasebetle Hafız 

Bey 1952 Mart’ında şu manzumeyi yazmıştı”: 

 

Etmedi vaz’-ı tarîkat Hâcı Bektâş-ı Velî 

İrtihâli çünki “Bektâşiyye” lafzında celî 

Halk-ı âlem ihtirâmen anmasından nâmını 

Kurdu bir iblis Bektâşî tarîk-i dâmını 

Kırşehir’de bir ziyaretgâhdır makberleri 

Bâlımın tahtesserâ ka’r-ı cehennemdir yeri120 

                                                           
117 İz, a.g.e., s. 277-278. 
118 İz, a.g.e., s. 278. 
119 İz, a.g.e., s. 278. 
120 İz, a.g.e., s. 278. 
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Hafız Bey, çocukluk arkadaşı olan Elmalılı müfessir Küçük Hamdi Efendi’ye manzum 

nahvini takdim ederken bir kıt’a yazmıştır.121 Mahir İz, “Yılların İzi” adlı çalışmasında 

bu kıt’aya yer vermiştir; 

Asrın İmâm-ı Âzamı Hamdi Efendime  

Annem için duâsı niyâzıyla takdîme  

 

Ey ittikası subh-ı şebâbında müncelî 

Zannetme söyledim bunu ben kendi kendime  

 Abdükel Hâfız alâ ahdihi 

 Hafız Yûsuf Cemil122 

İz, Hafız Yusuf ‘un şairliği ile ilgili bir hatırasını ise şu şekilde anlatmıştır; “Bir gün 

Hafız Bey :“Sigarası da senden, ateşi de”  dediğim zaman paketi uzatıp sigarasını 

yaklaştırınca külünü silkti ve bir anda:  

“Sanma küllenmiş yanardağdır bu her dem ateşîn” deyiverdi. “Yaşa Hafız Bey” 

dedim. Bu sözüme de: 

 

“Hâfızım cennet-i âlâda da olsam yaşarım 

Sanma kim minnet-i ednâda da olsam yaşarım”  diye cevap vermişti.123 

Mahir İz, bir başka hatırasını ise şu şekilde anlatmıştır: “Bir gece odasında 

oturuyorduk. Yanan mum bitti ve söndü. “Hâfız Bey mum yok mu?” dediğim zaman: 

“Şem’-i bezm-ârâsı varken meclisin mum istemez” deyiverdi. “Hafız Bey saçların 

ağardı mı?” dediğim zaman: 

 

                                                           
121 İz, a.g.e., s. 278. 
122 İz, a.g.e., s. 278. 
123 İz, a.g.e., s. 278. 
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Geçti o demlerle geçen rüzgâr  

Kaldı hazîn hâtıralar yâdigâr  

Mûy-i siyah ak saça oldu bedel 

Bak neler etti bana leyl ü nehâr 

Bunu sigara paketinden çıkardığı kâğıtlardan birine yazmıştı. Siyah saçları geceye, ak 

saçları da gündüze benzetmişti.124 

Hafız Yusuf Bey, önemli şahsiyetlerden birisi olan Abdülkadir Yaman Dede’nin 

ölümü üzerine tarih düşmüştür. Abdülkadir Yaman Dede’nin asıl ismi “Diyamandi” 

dir. “Diyamand” elmas demektir. Hafız Bey bu münasebetten dolayı Yaman Dede 

hakkında şu tarihi düşmüştür: 

Ehl-i dil tarihine böyle dedi: 

Ric’at etdi kânına elmas idi125 

Mahir İz, Hafız Yusuf Bey’den Yaman Dede için bir mersiye yazmasını istemiştir. 

Hafız Bey de Mahir İz’in bu isteğini yerine getirmiştir.126 İz, “Yılların İzi” adlı 

çalışmasında bu mersiyeye yer vermiştir. Şu şekildedir: 

Ey ilâhi şem’anın pervânesi 

Nûr-ı vahdetle münevver muhtedî 

Bak “Diyamandi” denilmişdi sana 

Doğduğunda, sonra çıktı mesnedi 

Sen bir elmaspâre-i imân idin 

Parladı kalbinde nûr-ı sermedî 

Mesnevî’den vahdeti idrâk ile 

Veche-i tevhîde oldun muktedî 

Ey Dedem devletlü Abdülkadirim 

Rûhunun cennetler olsun meşhedî127 

                                                           
124 İz, a.g.e., s. 279. 
125 İz, a.g.e., s. 280. 
126 İz, a.g.e., s. 281. 
127 İz, a.g.e., s. 281. 
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Hafız Bey, Yahya Kemal’in Pakistan’da elçi olması sebebiyle şu tarihi söylemiştir: 

Konur tâc-ı edeb tarihine Feyz-i Hindîden 

Sefir-i ensebi Yahya Kemal’e erdi Pakistân128 

 

Hafız Yusuf Bey, Mahir İz’in torunu dünyaya geldiğinde onun doğumu üzerine de 

tarih düşmüştür. Mahir İz’in torununun ismi ise Ahmed Abdülkerim’dir. İz, Hafız 

Bey’in, torunu Ahmed Abdülkerim için söylediği tarihe şu şekilde yer vermiştir: 

O nur topu güneş gibi doğunca ufk-ı âleme 

Bu binde bir gelir denildi doğdu Ahmed’ül-Kerîm 

(Hicrî 1382- ta’miyeli)129 

1.4.3. Mahmud Esad Coşan’ın Necati Lugal ve Hafız Bey ile İlgili Hatırası  

Mahmud Esad Coşan, Hafız Bey’in yakın arkadaşlarından birisi olan Necati Lugal’in 

öğrencisidir. Necati Lugal, kendisini Hafız Bey ile tanıştırmıştır. Mahmud Esad Coşan 

bu tanışmadan sonra Hafız Bey’den ders almıştır. Coşan (2017) çalışmasında konuyla 

ilgili olarak şunlardan bahsetmiştir: 

“1961 yaz tatilinde beraberce İstanbul’a gitmiştik. Hocam (Necati Lugal), 

Çengelköy’de Sadullahpaşa Yalısı’nda kalır ve sık sık Hafız Yusuf Bey’le buluşurdu. 

Daha talebe iken şöhretini duyduğum, fakat henüz görüşemediğim bu zât, Çamlıca 

yolunda Altunizade durağında oturmaktaydı. Bir gün ziyaretine beraberce gittik.  

İkâmetgâhı, caddenin solunda, boğaz istikametine sapan yolun sağ köşesindeki tek 

katlı, orta büyüklükteki dükkân idi. Necati Bey bana, “Bu senin ikinci hocandır, öp 

bakalım elini!” dedi. Elini öptüm. Ufak tefek, alnı açık, başı takkeli, gözlük camları 

gayet kaim, ilgi çekici bir şahıstı. Etrafıma bakındım: Bir köşede (onun 

Kapalıçarşı’daki elmasçılığından kalmış olacak) bir tezgâh, çekiçler, kerpetenler, 

                                                           
128 İz, a.g.e., s. 281. 
129 İz, a.g.e., s. 281. 
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aletler; diğer köşede bir karyola, ortada raflara sıralanmış kitaplar, bir masa üzerinde 

elektrik ampullerinden yapılmış çaydanlık, demlik vs. Bu enterasan manzarayı hiç 

unutmayacağım.  

O gün, “Aruza İtiraz” adlı risalesini istinsah etmem için bana vermiş, bütün yaz 

boyunca da Arapça şairi el- Mütenebbî’nin divanını okutmuştu. Bir manayı izah için 

elini alnına koyarak bir çırpıda Arapça, Farsça veya Türkçe birçok beyit, kıta vs. 

sıralayıverirdi. Necati Bey ise ekseriya köşedeki karyolaya yaslanarak oturur, 

mütebessim bir çehreyle bizi dinler ve zaman zaman söze katılırdı.  

Hafız Yusuf Bey’in iç âlemi çok zengin idi; bilhassa Necati Bey geldiği zaman pek 

neşelenir, türlü latifeler yapardı.  

Müteakip 1962 yılı yazında ondan –daha sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 

yayınları arasında Sabri Sözeri tarafından yayınlanan- aş-Şantarâ’nın “Lâmiyyetü’l- 

Arab kasidesini okumuştum. Aynı yaz içinde Necati Bey, Hafız Yusuf Bey, edebiyat 

öğretmeni sayın Mahir İz ve diğer bazı zevat vapurla, 15 gün kadar süren turistik bir 

Akdeniz seyahati yaptılar; ayrıca ikisi Trabzon’a gittiler. Hocam bu gezileri daima 

gülerek anar, cereyan eden hadiseleri, nükteleri, latifeleri anlatır dururdu.  

1963 baharında, Hafız Yusuf Bey’in 15 Nisan Pazartesi günü vefat ettiği haberi bize 

ulaşınca çok üzüldü;“Esad, bundan sonra artık İstanbul’un da tadı kalmadı!” diyerek 

teessürünü ifade etti”.130  

1.4.4. Hayrettin Karaman’ın Hafız Yusuf Bey ile İlgili Hatıraları131 

Hayrettin Karaman, Hafız Yusuf Bey’in öğrencisidir. Hafız Bey ile tanışıklığını ve 

hatıralarını şu şekilde anlatmıştır;  

“Ahmet Kahraman Bey, Altunizade Camii’nin İmam Hatibi idi, evi de orada olduğu 

için hoca ile tanışmış, ondan Kaside-i Bürde okuyordu. Ben de hocayı tanıyıp bir 

                                                           
130 Mahmud Esad Coşan, Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler, 5. Baskı, Server Yayınları, İstanbul, 2017, s. 375-376. 
131 Bu bölümde yer alan bilgilere, Hayrettin Karaman, “Yusuf Cemil Hoca”, s. 23-31’den; 21.11.2019 tarihinde 

http://nesilvakfi.org.tr/yusufararat/ararat12.html adresinden erişilmiştir. 

http://nesilvakfi.org.tr/yusufararat/ararat12.html
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hazine olduğunu görünce derse katılmaya karar verdim. Bekir Topaloğlu, M. Nazif 

Şahinoğlu (eski soyadı Yıldırım) bir ara hocası Prof. Necati Lugal’in tavsiyesi ile Esat 

Coşan da derse katıldılar. Bu beraberlik birkaç yıl sürdü, başta Mütenebbi Divanı 

olmak üzere hocadan birkaç Arapça şiir kitabı okuduk ve çok istifade ettik. Allah 

mekânını cennet eylesin!”. 

Hafız Yusuf Bey’in, Fuzûlî Divanı’ndaki anlaşılması güç olan beyitlerin 

açıklamalarını ihtiva eden “Müşkilât-ı Fuzûlî” isimli bir eseri kaleme aldığından daha 

önceden de bahsetmiştik. Bununla ilgili olarak Hayrettin Karaman, şunlardan 

bahsetmiştir:  

“….Hocanın bir lugat hazırlığı vardı, tamamlayamadı. Fuzûlî Divanı Şerhi varmış, 

samimi dostlarından Mahir İz Hoca’ya verdiği söylenirdi, fakat bir yerden çıkmadı, 

kayboldu. Nahiv Özü, Lâmiyyetü’l- Arab tercümesi gibi birkaç küçük kitabı basıldı. 

Kendisine gidip gelen, istifade edenler arasında, Enstitü’de hoca olan M. Sabri Sözeri, 

Alman müsteşriki Osman Reşer de vardı”. 

Hayrettin Karaman, Hafız Yusuf Bey’in ilgi alanları, yaşadığı ev ve almış olduğu 

derslerde yaşanan olayları şu şekilde anlatmıştır: 

“….Yusuf Cemil Hoca, kendi gayretiyle natura (cam elması) yapma sanatını 

öğrenmişti. Anlattığına göre altın izabesi ile de ilgilenmiş ve bunun için Fransızca 

kitaplar bulmuştu. Dükkânını kapatınca takımlarını önce eve, evi yıkılınca da son 

sığınağına (Süleyman Beylerin, dükkân veya hizmetçi yeri olarak yaptırdıkları tek katlı 

binalarının bir odasına) taşımıştı. Bir büyükçe odadan ibaret olan eve girdiğimiz 

zaman bir tenekeci dükkânına girmiş gibi olurduk. Tuvalet odanın bir köşesinde idi, 

yemeklerini odada yapıyordu, canı istedikçe sanatı ile de eğlence olarak meşgul 

oluyordu. Onun yaptığı şeylerden biri de büyük küçük elektrik ampullerinin arka 

kısmındaki tenekeyi eğeleyerek sökmek, onun yerine demlik veya cezve ağzı gibi bir 

parça yapıp ikram etmekti. Evde bir veya iki adet tahta sandalye vardı, geri kalanımız 

üzerinde tahta ve gazete koyduğumuz gaz tenekelerinin üstüne otururduk. Dersler çok 

neşeli, esprili, çeşitli hatıralar ve edebi örneklerle süslü geçerdi”. 
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Karaman, Hafız Bey ile ilgili bir başka hatırasını ise şu şekilde anlatmıştır: 

“….Yusuf Cemil Hocamız bana bir kitabını (Şenferâ’nın Lâmiyyet’ül- Arab tercümesi) 

hediye etmek isteyince bir de imza lütfetseniz dedim, eline kalemi aldı ve anında aruz 

vezni ile şu mısraı yazıp imzaladı:  

“Hayr-i nâsa bir hayırsızdan bu olsun armağan” 

“Hayr-i nâsa”, Hayreddin’in yerini tutuyor, kendisine de, onu gönlümüzde büyüten 

tevazu ile “hayırsız” diyor”. 

Hafız Yusuf Bey’in annesinden başka bir yakınının olmadığını ve çok sevdiği 

annesinin hatrını kırmamak için evlenmediğini daha önceden de belirtmiştik. Hayrettin 

Karaman, Hafız Bey’in aile konusundaki görüşü hakkında bize fikir vermesi açısından 

önem arz eden yaşamış olduğu bir olayı şu şekilde anlatmıştır: 

“…Üçüncü çocuğum İhsan’ın dünyaya geldiğini duyunca sevindi, tebrik ve dua etti, 

ders bitip ayrılırken de elime, katlanmış küçük bir kâğıt vererek “Bu benim hediyem” 

dedi, eve gelince açtık, içinden bir reşad altını çıktı, bizim için hem maddi hem manevi 

değeri çok büyük idi. O gün ben ayrılınca geride kalan Ahmet Kahraman’a dönerek, 

“Aah aile ah!”diye içini geçirmiş, demek ki, hoca aile hasreti çekermiş”. 

Bir başka hatırasını ise şu şekilde dile getirmiş: 

“….Bafra marka sigara içerdi, sigara bitince paket kağıdını atmaz, düzgün açar, iç 

tarafını şiir yazmada  kullanırdı. Şiirlerinin önemli bir kısmı hicivdi (taşlama), bunları 

bir teneke kutu içinde muhafaza eder, ısrarımız üzerine bazılarını okurdu. Şiirlerinin 

tamamı ne oldu bilmiyorum, ama ben bir miktarını kendim için daktilo etmiştim”.  

Karaman, Hafız Yusuf Bey’in Mehmet Âkif Ersoy’u çok sevdiğini belirtmiştir. Hafız 

Bey, Mehmet Âkif Ersoy, vefat edince onun için uzun bir mersiye kaleme almıştır. Bu 

mersiyenin son beytinde de onun vefatına düşmüş olduğu tarih şu şekildedir: 
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Ey vakitsiz iftirakıyla bizi dil-hûn eden  

Kadrini âtiler anlar, fâtihandır hâtimen  

Kınalıada, 3 Kânûn-i Evvel 1937 

Hayrettin Karaman’ın Hafız Yusuf Bey ile ilgili hatıralarında şiirlerinden vermiş 

olduğu birkaç örnek şu şekildedir: 

 Gönülden Gönüle  

Bir gönül âlemi var gönülden gönüle  

Eyliyor yârı haberdâr gönülden gönüle 

 

Kalbe ilhamını aşk-ı ezelî vahyedeli 

Açılır ukde-i esrâr gönülden gönüle 

 

Nakl ile birbirine sûz-i dili âşıklar 

Buldular çâre-i i’mâr gönülden gönüle 

 

Geçse gül-bûseye bir va’d-i gönlümden  

Cûş eder hâlet-i gülzâr gönülden gönüle 

 

Bir nigeh bin günehi afve şefaat kesilir 

Süzülür sihr-i füsunkâr gönülden gönüle 

 

 

Rûh kâşânesinin penceresi gözlerdir 

Görünür sûret-i enzâr gönülden gönüle 

 

Derdimi bağrı yanık dağlara ifşa ettim 

Kıldılar derdimi tekrar gönülden gönüle 
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Lâleler güller olur ehl-i dile seng-i mezâr 

Dağını etmeye izhâr gönülden gönüle 

 

Şimdi sırr-ı sühanı fâş edecek yol yok Hâfız! 

Gördüm eyyâmı dil-âzâr gönülden gönüle 

25 Eylül 1956 

Bir zamanlar Sultan Abdülhamid’e muhalif olmak moda olduğundan hoca da muhalif 

sözler söylemiş, Sultan’ın halinden sonraki olaylar hocanın aklını başına getirmiş, 

pişman olarak on kıt’alık bir şiir yazmış. İşte birkaç kıt’ası: 

İslam’ın halifesine şâhına 

Dehrin en siyasi padişahına 

Nankörlük ettik girdik günahına 

O mahbeste kavuştu Allah’ına 

 

Biz uğradık inkisâr-ı âhına 

 

Osman, Orhan, Kosova Sultanı Murat 

Yıldırım’la Çelebi, Sani Murat 

Fatih, Yavuz, Bağdat Arslanı Murat 

İki Mahmut ve son Hamidi kıl yâd 

 

Budur uyan, saydıklarım râhına 

 

Olmak için devr-i şevketi celî 

Sarsılmadan ülkesinin temeli 

Cihan harbi çıkartmaktı emeli 

Hal’eyledik biz böyle bî-bedeli 

 

Ağlasın İslâm baht-ı siyahına 
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Biz yapmadık hal’i onlar yaptılar 

Yahudiler bizden bizi kaptılar 

Filistin’de kurulmaya saptılar 

Ukâlamız masonlara taptılar 

 

Başımız geçti mason külahına 

 

Ey tali’siz Sultanım Abdülhamid 

İnkırâz oldu senden sonra bedîd 

Yahudiler Kudüs’te yaptılar îd 

Bizi affeyleme cezamız şedîd 

 

Yüzümüz kalmadı Hakk penahına 

1.4.5. Bekir Topaloğlu’nun Hafız Yusuf Bey ile İlgili Hatıraları132 

Bekir Topaloğlu, Hafız Yusuf Bey’in öğrencisidir. Hafız Bey ile tanışmasına o 

dönemde Türkçe öğretmeni olan Mustafa Sabri Sözeri vesile olmuştur. Bekir Bey, 

Hafız Yusuf Bey ile tanışmasını ve hatıralarını şu şekilde anlatmıştır: 

“ İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda Türkçe öğretmenimiz olan Mustafa Sabri 

Sözeri’den şahsen çok istifade ettiğimi söylemek ile sözüme başlamak isterim. Benim 

Türk dili ve edebiyatına yönelik ilgim onun sayesinde başlamıştır. Kendisi şiir ve nesir 

halindeki metinleri çok güzel okurdu. İstiklal Marşı’nı ve Mehmet Âkif Ersoy’u bize 

sevdiren oydu.  

Bir kurban bayramı münasebetiyle, galiba Kadircan Kaflı tarafından gazetede 

yayımlanan,“Hz.Peygamber’in Veda Hutbesi”ni ondan dinledikten sonra büyük bir 

ilgi duydum. Kendime göre yaptığım bazı çalışmalarla meydana getirdiğim Türkçe 

metin daha sonra Tohum Dergisi’nin hediyesi olarak basılıp dağıtılmıştı. Bu baskının 

bedeli, Mahmet Bayram hoca vasıtasıyla tanıştığım Sabri Ülker tarafından ödenmişti. 

                                                           
132 Bekir Topaloğlu, “Hâfız Bey Hakkında”, s. 42-52; 21.11.2019 tarihinde http://nesilvakfi.org.tr 

/yusufararat/ararat22.html adresinden erişilmiştir. 
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Her üç merhume Cenâb-ı Hakk’tan lütûf ve ihsan niyaz ediyorum. Söz konusu derginin 

dağıttığı bu metin o dönemden itibaren müstakil levhalar halinde ve başka şekillerde 

yayımlanmış, başka dillere de tercüme edilmiştir. Benim ilk kitabım olan “İslam’da 

Kadın” ve sonraki eserlerimin bir kısmının baş tarafında sürekli olarak yer almıştır.  

Mustafa Sabri Sözeri, çevresinde  “Hafız Bey” diye tanınan Yusuf Cemil Ararat’a 

benden bahsetmiş, bana da kendisini ziyaret etmemi söylemişti. 

Üsküdar/Altunizâde’den Kuzguncuk’a kıvrılan yolun sağ köşesindeki hocanın tek 

odalı evine gittim. Burası Vaniköy Mısırözü Fabrikası sahipleri Süleymangil ailesine 

ait otuz küsur dönümlük bir araziydi.  

Arazinin üst sağ köşesine müştemilat konumunda tek odalı bir ev yapılmış, bir köşesine 

de tuvalet yerleştirilmiş. Odada divan üzerine serilmiş, bir yatak, birkaç kap 

konulabilecek bir mutfak dolabı, eski ve küçük bir masa, yine hocanın oturduğu eski 

bir koltuk, birkaç iskemle ve birkaç rafı bulunan bir kütüphane bulunuyordu. Hafız 

Bey’e kendimi tanıttım, yer gösterip oturmamı emretti. Kısa bir konuşmadan sonra 

Arapça bir divan çıkardı, bir yerinden açıp okumamı istedi. İşin tuhafı şu ki ben, 

gösterilen parçanın baştan birkaç beytini daha önceden görmüş ve okumuştum. Şiirin 

ilk iki beytini rahatça ve yanlışsız okudum. Hoca mâna vermemi istedi, ilk beyte mâna 

verince “tamam” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:“Yazık, yazık, bugüne kadar 

geçirdiğin yıllara yazık! Bir Mütenebbî Dîvânı bul ve bana gel!” Odada biri daha 

vardı, fakat kim olduğunu hatırlayamıyorum”.  

Bekir Topaloğlu,  Hafız Bey’den almış olduğu derslerin içeriği ve bu derslerin 

kendisine nasıl katkı sağladığı hususunda ise şunlardan bahsetmiştir: 

“….Rahmetli Hâfız Bey’den kaç yıl ders aldığımı şu anda hatırlayamıyorum. Herhalde 

bu iş, 1960-1963 yılları arasında Sultanahmet’teki Firuzağa Camii’nde imam 

hatipken (Yüksek İslam Enstitüsü dönemi) iki-üç yıl devam etmiştir. Bir ara Mütenebbî 

Dîvânı’nın yanı sıra Hâfız-ı Şirâzî’nin divanından da okudum, kendi isteği üzerine. 

Ancak Farsçam kuvvetli olmadığından diğer derste olduğu kadar istifade 

edememiştim. Yusuf Hoca, Mütenebbî Divanında yer alan beyitlere ait mazmunların 

benzerlerini azımsanmayacak kadar sayıda Fars ve Türk edebiyatından getiriyor ve 
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mukayeseler yapıyordu. Şahsen İmam-Hatip Okulu’nda okuduğum Arapça edebî 

metinlerden kısmen de olsa faydalanmıştım. Mütenebbî Divanı derslerinde ise bol 

miktarda yeni kelimelerle karşılaştım, cümleyi Türkçeye aktarma mahareti kazandım, 

şiirdeki vezin ve kafiye zarureti sebebiyle isim veya fiil cümlelerinin unsurları 

arasındaki takdim ve tehir değişikliklerini anlamaya ve dolayısıyla mısra ve beyitlerin 

muhtevasına nüfuz etmeye başladım. Bu arada Arapçada cümleyi oluşturan 

kelimelerin sonlarının okunuşunu (i’râb) etkileyen âmillerin (âvâmil) mâna açısından 

fonksiyonlarını takip etme imkânı buldum. Gün aydınlığında, arızasız yolda çocuk, 

hasta veya ihtiyar kişinin bile yürümesi mümkündür ama karanlıkta, siste, engebeli ve 

kavisli yollarda mesafe almak sağlıklı ve genç insan için bile imkân dışında olabilir.  

İmam-Hatip Okulu’nda, Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakülteleri’nde Arapça 

metinlerde dayalı olarak yaptığım hocalıklarda, ayrıca yükseköğretim döneminde, 

Kur’an ve Sünnet dili olan Arapçanın öğretilmesi amacıyla yıllarca süren özel 

derslerimde rahmetli hocadan aldığım bu derslerin bana çok yardımcı olduğunu 

belirtmem gerekir. Aynı şekilde İmam Mâtürîdî’ye ait “Kitâbü’t-Tevhîd“ ile 

“Te’vilâtü’l-Kur’an’ın ilmî neşirleri (edisyon kritik) ve birincisinin tamamı,  

ikincisinin de bazı kısımlarının tercümesi sırasında metnin anlaşılması meyanında 

Hâfız Bey’in dersleri bana ışık tutmuştur. Kanaatime göre bu konuda, yani yabancı 

bir metnin ilmî neşrinin yapılması ve tercüme edilmesi hususunda iki önemli merhale 

bulunmaktadır. Birincisi, o yabancı dilin –bizim örneğimizde Arapçanın- gramerini ve 

cümle kuruluşunun iyi bilinip araştırıcının kelime hazinesinin zengin olması, ikincisi 

de söz konusu metnin bağlı bulunduğu ilim dalının (tefsir, hadis, kelâm) gibi 

muhtevâsına vâkıf olunması”. 

Bekir Topaloğlu, Hafız Bey’den almış olduğu derslerde dersin konusu; şair Mütenebbî 

ve Hafız-ı Şîrâzî divanları olduğunda dersin nasıl işlendiği ve derste yaşanan olaylar 

hakkında ise şunlardan bahsetmiştir: 

“….Öğrenci çalışıp gelecek, metni okuyup mânâ verecek; hoca da i’râb, mâna verme 

ve ifadede hata varsa düzeltecek, ek açıklamalar ve diğer Arap şairleriyle mukayeseler 

yapacak, Türk ve Fars edebiyatından örnekler verecek. 
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Mütenebbî divanı derslerine epeyce bir zaman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi mensuplarından M. Nazif Şahinoğlu (emekli profesör) katılmışlardı. Bir gün 

Mütenebbî’nin, hayalindeki sevgilisinin cildini tasvir etme meyanında kullandığı  

“cild” kelimesini Nazif Bey “deri” kelimesiyle tercüme etmiş, çay demlemekte meşgul 

olan hoca hemen başını kaldırarak ;“Ten deyiver, ten, burası tabakhane değil”diyerek 

ifadeyi düzeltmişti”.  

Bekir Topaloğlu, Hafız Bey ile ilgili bir başka hatırasını ise şu şekilde anlatmıştır: 

“….Tek başıma derse gittiğim günlerin birinde, ders bitiminde kalkıp giderken hoca 

da kalktı, kapının arkasındaki terekten ağzı kapalı küçükçe bir kese kağıdını 

“Buyur!”diyerek uzattı. Ben de teşekkür ederek alıp, götürdüm, içinde beyaz üzüm 

vardı. Hocanın ölümünden yıllar geçtikten sonra Yaşar Kendemir ve diğer 

arkadaşlarla sohbet ederken galiba Yaşar Bey bir münasebetini bulup, hocanın kese 

kâğıdını, sadece bir salkım üzüm almak amacıyla bana uzattığını söylemiş ve sohbeti 

neşelendirmişti. Meğer hoca olayı, kulübemsi evlerinde oturduğu Süleymangil 

ailesinden, hocanın hamisi ve hizmetçisi, faziletli dostumuz Süleyman Bey’e bir mizah 

konusu olarak anlatmış, o da yemeden içmeden bizimkilere nakletme zevkini tatmış, 

onlar da bugüne kadar emaneti korumuş”. 

Topaloğlu, yine bir gün Hafız Bey’den ders aldığı zamanlarda Necati Lugal Bey’in,  

Hafız Bey’i ziyaretini ve bu ziyarette yaşanan olayları ise şu şekilde anlatmıştır: 

“….Otuz dönümü aşkın arazinin ortasında sadece Süleyman Bey’in oturduğu büyük 

bir köşk vardı. Rahmetlinin anlattığına göre kendisi, hocayı köşkün münasip bir 

bölümüne almayı defalarca teklif ettiği halde o, eziyet verme endişesiyle kabul 

etmemiştir. Hafız Bey’in sınırlı sayıdaki dostlarından biri Prof. Necati Lugal’di. Bir 

gün ders yaparken Necati hoca geldi, biz talebeler ayağa kalkınca Hafız bey de “Aman 

efendim” diyerek arka tarafındaki yatağını düzeltmeye başladı. Neresini düzelteceksin 

ki! Bu iş uzun sürünce Necati hoca “Yusuf Bey galiba bizi istifraş edecek!”demek 

suretiyle güldürdü bizi. Hafız Bey o zamanların Millet Partisi genel başkanı Osman 

Bölükbaşı’yı takdirle anardı. Çünkü o, Paris’te öğrenim görürken bir dalda -galiba 
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matematik- birincilik kazanmış ve düzenlenen merasimde Türk bayrağının 

dalgalanmasını sağlamıştı”. 

Bekir Topaloğlu, hocaları olan Necati Lugal ve Hafız Yusuf Bey ile yapmış oldukları 

Trabzon seyahatinden ise şu şekilde bahsetmiştir: 

“….Bir yaz mevsiminin okul tatili döneminde Hâfız Bey ve dostu Necati Lugal 

Trabzon’a kadar seyahat etmeyi arzu ettiler.Üçümüz gemi ile il merkezine ulaştık. 

Hocaları otele yerleştirdim. Hatırladığım kadarıyla bir hafta kaldıktan sonra 

İstanbul’a dönüş yaptılar. 

 Trabzon’un, cemaati en kalabalık Meydan Camii’nin imam ve hatibi, eski dostum 

Yakup Gürsoy, bizi şehrin turistik yerlerine götürdü. İzzet ve ikramda bulundu (Allah 

rahmet eylesin!). Camiinin yakınında bulunan Meydan Parkı’nda bir gün otururken 

garson geldi, hoca kahve sipariş edince garson nasıl olacağını sordu. Ben kısa aklımla 

“şekerli” diyecekken rahmetli “Nasıl olacak, sade!”deyince büyük bir tehlike 

atlattığımı anladım. Bir müddet sonra çay geldi. Ders odasında da gördüğüm üzere 

çayı üç şekerle içen hoca, elini uzatarak başka bir çay tabağndan bir şeker daha almak 

istedi, fakat garson engel olmaya çalıştı, çünkü o bardak başka bir masaya 

götürülecekti. Bereket versin ki Yakup hocanın müdahalesiyle barış sağlanmış oldu. 

Bunun üzerine Hafız Bey Arap edebiyatından bir beyit okudu. Yarım yüzyıl sonra 

bugün o beytin sadece ikinci mısraı aklımda kaldı. 

بِِمقدارال ع ل يهاَإت بُوليَالَفَ   

 “Anne ateşin üzerine fazla değil, yeterince işe!” anlamında. Arap örf âdeti ve 

dolayısıyla edebiyatına göre dünyada en çok övülecek iki şey, en çok yerilecek de iki 

şey vardır, rakip kabileler arasındaki övgü ve yergi mücadeleleri bunların etrafında 

halkalanmaktadır. İlk ikili kahramanlık ve cömertlik, diğeri de korkaklık ve cimriliktir. 

Sözü edilen beyitte rakip kabileye bağlı şair diğer kabilenin cimriliğini ifşa etmek için 

şunu söylemek istemektedir: Kabile mensupları, çölde geceleyin ateş yakıp etrafında 

otururken duydukları çıngırak seslerinden bir kervanın semtlerine yaklaştığını 
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anlarlar; misafir kervanına görünmemek için hemen annelerinden idrarıyla ateşi 

söndürmesini isterler, fakat idrarını israf etmemesini de tembihlerler.  

Görüldüğü üzere burda hem yergi hem de saygın “anne” unsurunu kullanarak hakaret 

vardır; bütün bunlar bir adet çay şekeri sebebiyledir; edebiyat budur. Yine aynı 

mecliste katılanlardan biri, Prof. Ali Fuat Başgil’e nisbet ederek şöyle bir beyit okudu: 

O ganîyem ki bu bâzâr-ı fenâda feleğe 

Metelik vermek için bende bozukluk yoktur 

Aslında bu beyit Hâfız Bey’e aittir. Öyle anlaşılıyor ki merhum Başgil bir yazısında 

isim zikretmeden bu beyti kullanmış. Bunun üzerine Yusuf hoca azıcık mırıldandıktan 

sonra şöyle bir beyit okudu (ilk mısraında tereddüdüm var): 

Nice âh etmeyeyim ben Yûsuf 

Semen-i bahse satılmış beytim 

Rahmetli, beytinin ikinci mısraında, Hz. Yûsuf’u üvey kardeşleri su kuyusuna atıp 

gittikten sonra, geriden gelen ticaret kervanının onu değersiz bir bedelle köle diye 

sattıklarını konu edinen âyet-i kerîmenin mazmununu kullanmıştır (bk. Yûsuf 12/20).” 

Bekir Topaloğlu, birlikte katılmış oldukları bir davette başından geçenleri ve yaşanan 

olay sonrasında Necati Lugal ve Hafız Yusuf Bey hakkındaki görüşlerini ise şu şekilde 

anlatmıştır:  

“…. Hâfız Bey hakkındaki hatıralarımı dile getirirken Trabzon’daki önemli bir davete 

de yer vermeliyim. Meydan Camii imam ve hatibi Yakup Gürsoy’un cemaatinden 

Şevrole Ahmet diye tanınan oto tamircisi bir zat, bizi şehrin en önemli sayfiyelerinden 

Zefanos köyüne öğle yemeğine çağırdı; götürdüler. Adı geçen kişi o zamanlar büyük 

önem taşıyan oto tamirciliğinde Chevrolet marka arabanın mahir bir tamircisiymiş. 

Zefanos’ta, fındıklığın yanındaki ağaçların gölgesinde oturup hoş sohbetlerde 

bulunduk.  
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Yakup Gürsoy, hocalarla bana nisbetle daha rahat konuşuyor ve güzel bir hava 

meydana getiriyordu. Yeme ve içme faslından sonra sıra öğle namazına geldi. 

Hatırladığıma göre Yakup hoca ikinci bir ezan okudu, Hafız Bey ve Necati Lugal da 

güzelce abdest aldılar, beni imam edinerek namazı kıldık. İki hocanın bu namaz ibadeti 

süresi içindeki fizik ve psikolojik tavırları beni çok sevindirdi. Çünkü onlar bu ibadeti 

“geçilmesi icap eden bir köprü” hâlet-i rûhiyesi içinde değil, büyük bir arzu ve manevi 

bir zevkle, kalpteki imanın şevkiyle yerine getirmişlerdi. 

Kanaatime göre içte oluşan ve dıştan gelen çeşitli âmiller sebebiyle Osmanlı 

Devleti’nin son, Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk aydınları farklı tesirlere maruz kalmış 

ve bir kısmı -belkide çoğu- buhranlar geçirmiştir. Bu durum bir -bir buçuk yüzyıl önce 

Batı dünyasının aydınlarında da görülmüştür. Merhum Mehmet Âkif Ersoy, Yahya 

Kemal Beyatlı ve Yusuf Cemil Ararat gibi zevat bunların içinde farklı bir grup teşkil 

ediyordu. 

Bu neslin, on asırdan fazla geçmişe sahip bulunan gayr-ı Arap atalarımızın 

benimsedikleri İslâmi ve giderek oluşan tarihî değerlere gönülden bağlı olmakla 

birlikte pratikte ihmalleri olmuştur. Bu meyanda ibadetlerin yerine getirilmesindeki 

aksaklıklar, bir kısmında iptilâ derecesine ulaşan içki kullanımı zikredilebilir. Ancak 

örnek olarak zikrettiğim üç şahsın ilk ikisinin eserleri, Mehmet Âkif’in ayrıca örnek 

hayatı ve Yusuf Cemil’e yönelik gözlemlerim imanlarının samimiyet ve kuvvetine tanık 

olmaktadır.  

Böylelerinin güçlü imanı, ebedî kurtuluş için şart olan amel-i sâlihteki eksiklerini telafi 

edeceğine büyük bir ümit bağlıyorum. İman ve amel-i sâlihten oluşan ebedi kurtuluşun 

ikinci unsurundaki problemi kanaatimce en güzel şekilde çözen İmâm Ebû Mansûr-el 

Mâtürîdî’dir (Allah rahmetini üzerinden eksik etmesin!). Onun bu konuda ortaya 

koyduğu prensip “kalbin amelidir” (amelü’l-kalb). Yani başta Hz. Peygamber olmak 

üzere bütün müminlere yönelik, birisinin kılına dokunulmasına bile rıza 

göstermeyecek derecede bir sevgi. Ben Hâfız Bey’de bu derecede bir sevginin 

bulunduğunu umuyor, Rahman ve Rahim olan Allah’tan onun için af, mağfiret, lütuf 

ve ihsan niyaz ediyorum, amin!”. 
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1.5. El Yazma Eserde Şiirlerine Yer Verdiği Şairler  

Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın el yazma eserde kendi şiirleri haricinde beğendiği iki 

şairin de şiirlerine yer vermiştir. Bunlardan biri yakın dostu Necati Lugal’in babası 

olan Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendi ve diğeri ise Adanalı Hayret 

Efendi’dir.  

1.5.1. Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendi 

15 Kasım 1840’ta Trabzon’un Debbâğhane Mahallesi’nde doğan Hoca Hüseyin Hüsnî 

Efendi, tüccar olan Çizmeci-zâde İsmail Efendi’nin oğludur. Kendisine Çizmeci-zâde 

Hüseyin Hüsnî denmesinin sebebi de budur. Hoca Hüseyin Hüsnî Efendi, annesini 

kaybetmesi sebebiyle babasıyla birlikte İstanbul’a gitmiştir.133  

Sıbyan Mektebi’nde okuduktan sonra 1857’de Dârü’l-Ma’ârif’teki (Valide Rüşdiyesi) 

öğrenimini birincilikle tamamlamıştır.  1859’da Şehzâde Camii’nde öncelikle Hoca 

Ahmed Efendi’nin derslerine katılmış, daha sonra ise Sinanzâde Seyyid Osman Azmî 

Efendi’nin derslerine devam etmiştir. Ders aldığı hocaların vefat etmesi üzerine 

Bodrumî Ömer Lütfi Efendi’nin derslerine katılmış ve 1878’de icazetname almıştır.134  

Girmiş olduğu ruûs sınavını birincilikle kazanmış ve mezun olmuştur. 1879’da 

Süleymaniye Camii’nde Emsile’den derse başlamıştır. 1894’te aynı camiide 

öğrencilerine icazet vermiştir. Birkaç yıl Fetvâhâne’ye, daha sonra da Meşîhat 

Mektûbî Kalemi’ne devam etmiştir. Galatasaray Sultanî Mektebi, Dârü’l-Muallimîn, 

Mülkiye Mektebi ve Mercan İdadisi’nde Farsça dersleri vermiştir. Bunun dışında 

Bayezid, Şehzade ve Fatih camiilerinde de dersler vermiştir.135  

1904’te hacca gitmiştir. Medine’ye ve oradan da Mekke’ye geçmiştir. Ayrıca Kudüs 

ve Şam’ı da ziyaret etmiştir. Şeyh Şetvan Efendi’den hadis-i şerif okuyarak, 

kendisinden icazetname almıştır. Medine’de bulunduğu zamanlarda Şeyh Zahir’den, 

                                                           
133 Murat Yüksel, Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi), C.1, Yunus Dergisi Yayınları, 

Trabzon, s. 263. 
134Yüksel, a.g.e.,s. 263. 
135Yüksel, a.g.e.,s. 263. 
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hadis-i şerif okutabilmek için icazetname almıştır. 1886’da, İstanbul’da bulunan Şeyh 

Mahmud eş-Şırıkîtî’den ise Arap dili ve edebiyatı ile ilgili ilimleri öğrenmiştir. Fars 

dili ve edebiyatının inceliklerine vakıf olabilmek için İranlı edebiyatçılarla 

görüşmüştür.136  

Hüseyin Hüsnî Efendi on yıl kadar dimağ rahatsızlığı geçirmiştir. Ayrıca böbrek ve 

mesane hastalığından dolayı da sıkıntılar yaşamıştır. Yaşamış olduğu rahatsızlıktan 

dolayı Fener Musevî Hastanesi’nde mesane ameliyatı olmuştur.137  

Hayatını okumaya ve okutmaya adamış, gece gündüz ilimle meşgul olan Hüseyin 

Hüsnî Efendi, 12 Temmuz 1909’da vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine, Eyüp’te Hatuniye 

Dergâhı haziresinde Mesnevihan Hoca Hüsameddîn Efendi’nin türbesinin yanına 

defnedilmiştir. Vefatı üzerine Halil Edip kıt’a yazarak tarih düşürmüştür. Düşmüş 

olduğu tarih mısrası şöyledir: “Gitdi yâ Hû Hak deyüp Hüsnî Efendi cennete”.138 

Şairin,  Hayati, Necati ve Sebati adında üç oğlu vardır. Küçük oğlu Sebati gençken 

vefat etmiştir. Necati ise Almanya’da bir üniversitede profesör olmuştur. 139 

Eserleri:140 

1.Hüsn-i Eser: 205 beyitlik mesnevi tarzında bir eserdir. Güzel ahlâk ve günahlardan 

bahsetmektedir. Eser matbudur.  

2.Kasîde-i Tevhîd Şerhi: Yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan eser, 

Feyzî-i Hindî’nin Mülemmâ kasidesinin Türkçe şerhidir.  

3.Bağban: Şeyh Sadî’nin Gülistan’ına yazılan Türkçe şerhin mukaddimesidir. 

4. Galatât: Türkçe’de kullanılan yanlış kelimelere dair alfabetik düzende bir eserdir. 

                                                           
136Yüksel, a.g.e.,s. 263. 
137Yüksel, a.g.e.,s. 264. 
138Yüksel, a.g.e.,s. 264. 
139Yüksel, a.g.e.,s. 264. 
140Yüksel, a.g.e.,s. 264. 
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5. Divan: Basılmamıştır.  

6. Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri Hakkında Manzume.  

1.5.2. Adanalı Hayret Efendi 

1848’de Adana’da doğmuş olan Hayret Efendi’nin, asıl adı, Mehmet Bahaeddin 

Hayret’tir. Tanzimat’tan sonra eski şiiri devam ettiren şairlerin en tanınmışlarından 

birisi olan Hayret Efendi, memleketinin “Adana” olması sebebiyle, “Adanalı Hoca 

Hayret Efendi” olarak da tanınmaktadır.141 Dedesi, devrin önemli ulemalarından 

birisidir. Ailesi Karaisalı’dan gelip Adana’ya yerleşmiştir. Babası çiftçilikle uğraşan 

Hacı Hüseyin Ağa’dır.142  

İlköğrenimini Adana’da tamamlamıştır. Ayrıca bu süre içerisinde Arapça ve Farsça 

öğrenmiştir. Öğrenimini daha da ilerletmek için İstanbul’a giderek, Süleyman Subaşı 

Medresesi’ne girmiştir. Ayrıca girmiş olduğu öğretmenlik sınavını kazanarak, 

Darülmuallimîn’den diploma almıştır.143  

Öğretmenliğe Adana’da başlamış olan Hayret Efendi, bir süre Adana ve Söğüt 

rüşdiyelerinde çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Öncelikle Prens Mustafa Fâzıl 

Paşa’nın konağında öğretmenlik yapmıştır.144Daha sonra; 1871’de Adana Rüşdi 

Mektebi İkinci Muallimliği’ne atanmıştır.145  

Bunun dışında Hayret Efendi’nin bulunduğu görevleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

1873’de Söğüt Rüşdi Mektebi birinci muallimliği, 1878’de Gülhane Askeri 

Rüştiyesinde Türkçe Dilbilgisi öğretmenliği, 1880’de Mekteb-i Sultânî (Galatasaray 

Lisesi)’nde Türk edebiyatı muallimliği, 1881 Kütüphaneler müfettişliği, 1882’de 

Kütüphaneler Tahrir Müdür Muavinliği, 1886’da Maarif  Nezareti Encümen-i Teftiş 

ve Muayene Azalığı, Kandiye İdadi Mektebi edebiyat öğretmenliği, 1900 Maarif 

                                                           
141 Abdülkadir Karahan, “Adanalı Hayret”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1988, C.1, s. 353. 
142 Abuzer Kalyon & Filiz Kalyon, Adanalı Hayret Efendi Şehrâyîn ve Sihr-i Beyân, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, 

Ankara, 2016, s. 11. 
143 Karahan, a.g.e., s. 353. 
144 Karahan,a.g.e., s. 353. 
145 Kalyon, a.g.e., s. 11. 
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Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene Azalığı (ikinci defa), 1908 Darü’l-fünûn 

Ulûm-ı Diniyye ve Edebiyat Şubeleri Müdürlüğü.146 

Dil, edebiyat, tasavvuf vb. gibi birçok konuda bilgili olmasına rağmen makaleleri 

dışında çok fazla eseri bulunmamaktadır.147 Ayrıca ilmî ifadelerinin zenginliği ve 

sıradışı davranışlara sahip olan Hayret Efendi, bu yönleriyle çevresindeki insanların 

dikkatini çekmiştir. Onun farklı özellikleri çevresi tarafından kıskanılmasına ve 

çekememezliğe sebep olmuştur.148  

Yaşamış olduğu maddi sıkıntılardan dolayı kendisine memuriyet görevi verilmiştir. 

Fakat özgür bir ruha sahip olan Hayret Efendi, baskılara tahammül edemediğinden 

yönetime karşı yapmış olduğu eleştirilerden vazgeçmemiştir.149 Bu dönemin önemli 

olaylarından birisi olan 31 Mart olayı hakkında 1909’da İslam gazetesinde yayımladığı 

bir makalede, 31 Mart olaylarını övdüğü gerekçesiyle kendisine beş yıl ceza verilerek, 

Rodos’a sürgün edilmiştir. 1910’da affedilmiş ve İstanbul’a geri dönüş yapmıştır.150  

1911’de emekli olan Hayret Efendi, 1913’te İstanbul’da vefat etmiş ve Merkez Efendi 

Mezarlığı’na defnedilmiştir.151 Hayret Efendi, o dönemde yaşanan baskılardan dolayı 

II. Abdülhamid aleyhinde yer almış, İttihat ve Terrakki Cemiyeti’ne girmiştir. 

Zamanla Hayret Efendi’nin II. Abdülhamid hakkındaki düşüncelerinde değişiklikler 

olmuş, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden de ayrılmıştır. Hatta olumlu düşünceleri 

sonrasında II. Abdülhamid’i öven “Mir’âtü’l-Bedâyi” isimli bir eser yazmıştır.152  

Hayret Efendi, ağırlıklı olarak klasik tarzda yazdığı şiirleriyle tanınmıştır. XVII. 

yüzyılın önemli şairlerinden birisi olan Nef’i’den çok etkilenmiştir. Yazmış olduğu 

hicivleriyle dikkatleri kendisi üzerine çekmiştir. Beyânülhak, Sırât-ı Müstakîm, 

Sebîlürreşad gibi önemli mecmualarda ilmî yazılarını yayımlamıştır.153  

                                                           
146 Kalyon, a.g.e., s. 14. 
147 Karahan, a.g.e., s. 353. 
148 Kalyon,a.g.e.,  s. 11. 
149 Kalyon, a.g.e., s. 15. 
150 İsmail Yıldırım, Hayret Efendi’nin II. Abdülhamid Han’ın Tahta Çıkışına Dair Bir Methiyesi: Mir’ât-ı Bedâyi’ 

Mesnevisi, C.6, S. 1, 2016, s. 251.,  26.12.2019 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181144 

adresinden erişilmiştir.  
151 Kalyon, a.g.e., s. 15. 
152 Yıldırım, a.g.e., s. 251. 
153 Karahan, a.g.e.,  s. 353. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181144
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Eserleri: 

Eş’âr-ı Hayret, Sûk-ı Ukâz, Mir’ât-ı Bedâyi’, Şehrâyîn ve Sihr-i Beyân’dır. 

1.Eş’âr-ı Hayret 

 Bu eser, Hayret Efendi’nin Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme aldığı şiirleri 

içermektedir.154 Ölümünden sonra Eş’âr-ı Hayret ismiyle şiirleri bir araya getirilmiş 

fakat neşredilmemiştir155.  

2.Sûk-ı Ukâz 

112 sayfa olan bu eser, 1304’de Kasbar Matbaası’nda basılmıştır. Şair, Arap 

medeniyeti için önem arz eden “Sûk-ı Ukaz” panayırından hareket ederek eserine bu 

ismi vermiştir. Eserin başında 30 sayfalık bir mukaddimeye yer verilmiştir. 

Arapça’dan yapılmış tercümeleri içeren bir mecmua’dır. Bu eserde halk için dini 

hutbelere de yer verilmesi planlanmıştır fakat sadece bir sayı yayımlanabilmiştir156.  

3.Mir’ât-ı Bedâyî’, Mesnevî-i Hayret Efendi 

1895-1896 yılında Kasbar Matbaası’nda basılmıştır. On dört sayfa olan bu eser; dört 

beyit eksikle Şehrâyîn eserinin aynısıdır. Mir’ât-ı Bedâyî’de yer alan tüm beyitler 

Şehrâyîn’de de yer almaktadır. Bu eser, Şehrâyîn ve Sihr-i Beyan adlı eserden bir yıl 

sonra basılmıştır.157  

4. Şehrâyîn ve Sihr-i Beyân 

1884’te İstanbul’da, Matbaa-i Ebuzziyâ’da basılmış olan eser iki bölümden 

oluşmaktadır. Eser, toplam yirmi dokuz sayfadır. Eserde, ön söz mahiyetinde olan 

                                                           
154 Kalyon, a.g.e., s. 23. 
155 Karahan, a.g.e., s. 253. 
156 Kalyon, a.g.e., s. 23. 
157 Kalyon, a.g.e., s. 25. 
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“İfade” başlığıyla bir mukaddime yer almaktadır. Şair, bu bölümde eserini kaleme 

alma sebebini açıklamıştır.158  

Kendisini övmeyi seven bir kişiliğe sahip olan Hayret Efendi, eserinin giriş kısmında 

kendisini aciz ve evsiz biri olarak nitelendirmiştir. Şair, bu eserini Sultan II. 

Abdülhamid’e takdim etmiştir. “İfade” başlığını verdiği yazıda Sultan II. 

Abdülhamid’i, “Allah’ın gölgesine denk olan” biçiminde nitelendirmiştir.159 

Şehrâyîn; “donanma, şenlik” anlamına gelmektedir.160 Şair eserinin bu bölümünde 

padişahın tahta çıkması sebebiyle şehrin halk tarafından çeşitli süslerle, kandillerle 

süslendiği belirtmiştir.  Halkın mutluluklarını bu şekilde gösterdiklerini belirtmiştir. 

Böyle bir ortamda nasıl halk çeşitli süslerle şehri güzel hale getirdiyse kendisinin 

yazmış olduğu beyitleri de Sultan Abdülhamid’in üstün vasıflarıyla öyle süslediğini 

belirterek bu eseri yazdığını belirtmiştir.161 

Kitabın ikinci bölümü olan Sihr-i Beyân ise Sultan II. Abdülhamid’in Sadrazamı 

Küçük Saîd Paşa’yı övmek için yazılmıştır. Eser mesnevi nazım şekliyle kaleme 

alınmıştır. Ayrıca bu bölümde araya yerleştirilmiş iki gazel bulunmaktadır. Gazeller 

dâhil toplam 337 beyittir.162   

1.6. Eserleri 

1.6.1. Müşkilât-ı Fuzûlî163 

Bu eserde, Fuzûlî Divanı’ndaki anlaşılması güç olan beyitlerin açıklamalarına yer 

verilmiştir. Eserin müellif hattı ile tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Şehid 

Ali Paşa, nr. 458-Mahir İz) yer aldığı belirtilmiş olsa da Ahmet Kahraman ile yapmış 

                                                           
158 Kalyon, a.g.e., s. 29. 
159 Kalyon, a.g.e., s. 29. 
160 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 24. Baskı, Akaydın Kitabevi Yayınları, Ankara,  

s. 986. 
161 Kalyon, a.g.e., s. 29. 
162 Kalyon, a.g.e., s. 37. 
163 Ahmet Kahraman, “Ararat Yusuf Cemil ”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 3, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 

1991,  s. 332. 
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olduğumuz röportajda Mahir İz tarafından verilmiş olan numarada esere 

ulaşamadıkları belirtilmiştir.  

1.6.2. Nahiv Özü 

Nahiv Özü, dört sayfadan oluşan manzum bir risaledir. 1995’te İstanbul’da 

basılmıştır.164  

1.6.3. Kur’ân-ı Kerîm İçin Çiçekli Elifbe 

1953’te İstanbul’da basıldığı belirtilmiş olan eser hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır.165 

1.6.4. Arûz’a İtiraz 

Eserin daktilo edilmiş bir nüshası DİA Kütüphanesi’nde yer almaktadır (nr.10131).166 

1.6.5. Lâmiyyetü’l-Arab 

Bu eser, Şenferâ’nın aynı adlı kasidesinin tercümesidir. Eser,  Hafız Yusuf Cemil 

Ararat’ın öğrencilerinden Mustafa Sabri Sözeri tarafından 1962’de İstanbul’da 

yayımlanmıştır.167  

Yemenli olan Şenferâ, Cahiliye devri şairleri arasında yer almaktadır. Şairin lakabı 

olan Şenferâ; kalın dudaklı anlamındadır.  Şenferâ için bazı kaynaklarda gerçek adının 

Sâbit veya Amr olduğu belirtilmişse de aslında bu isimlerin Şenferâ’nın arkadaşları 

Teebbeta Şerran (Sâbit b. Câbir) ve Amr b. Berrâk’a ait olduğu anlaşılmıştır. Şenferâ, 

                                                           
164 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
165 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
166 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
167 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
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Araplar tarafından “Addâîn” (hızlı koşanlar) diye adlandırılan şairlerden 

birisidir.“Şenferâ’dan daha hızlı” sözü Araplar arasında darbımesel olmuştur.168  

Rivayete göre daha çocukken ailesiyle birlikte Kuzey Arabistanlı bir kabile olan Benû 

Salâman kabilesine esir düşen Şenferâ, onların arasında yetişmiş ve daha sonra esir 

değişimi ile kendi kabilesine geri dönmüştür. Benû Salâman kabilesinden bir kız ile 

evlenmek istemiş fakat kızın babası bunu kabul etmeyerek, Şenferâ’ya hakaret 

etmiştir. Bu hakaretten sonra Şenferâ,  Benû Salâman kabilesinden intikam almak 

istemiş ve bu kabileden yüz kişiyi öldürmek için yemin etmiştir. Kabileden doksan 

dokuz kişiyi öldürmüştür. Yüzüncü kişi ise Şenferâ’yı gözünden yaralamış ve yaşanan 

karmaşa ve kovalamaca sonucunda Şenferâ’yı öldürmüştür. Katillerden biri 

Şenferâ’nın kafatasını çiğnemek istemiş, çiğnerken ayağına batan kemikten dolayı o 

da ölmüştür. Böylece Şenfrâ’nın yüz kişi öldürme yemini de gerçekleşmiştir.169  

Şenferâ, bir şiirinde öldükten sonra gömülmek istemediğini belirtmiştir. Öldükten 

sonra kız kardeşinin oğlu ve arkadaşı Sâbit b. Câbir tarafından bir mersiye yazılmıştır. 

68 beyitten oluşan Lâmiyye; “feûlün mefâîlün feûlün mefâilün” kalıbıyla 

yazılmıştır.170  

Şiirin 8 beyti Bağdatlı Muhammed Fehmi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Harputlu 

Mehmed Kemaleddin tarafından tercüme edildiği belirtilmişse de basılmadığı için 

bilinen ilk Türkçe tam tercümesini Mustafa Faik Öztrak yapmıştır.171  

1.6.6. Diğer Eserleri 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın bu eserleri dışında Arapça’daki edatların kullanılışını 

anlatan müsvedde bir durumda olan risalesi bulunmaktadır. Ayrıca annesinin ölümü 

üzerine yazmış olduğu mersiye, bazı gazelleri ve hicivleri de dağınık bir halde 

Marmara İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve bazı öğrencilerinde yer almaktadır. Bunun 

dışında Muhtârü’s-Sıhâh, el-Müncid, Muhîtü’l-Muhît, Divânü’l Mütenebbî, Ömer 

                                                           
168 Mehmet Çalışkan, “Lâmiyyetü’l-Arab’ın İlk Türkçe Tercümesi”, Doğu Araştırmaları Dergisi,  2016, S. 16., s. 

5-6.  
169 Çalışkan, a.g.e., s. 6. 
170 Çalışkan, a.g.e., s. 6. 
171 Çalışkan, a.g.e., s. 7. 
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Rıza Doğrul’un Tanrı Buyruğu isimli Kur’an meali vb. gibi bazı eserlere haşiyeler 

yazmıştır.172  

1.7. Sanatı 

XIX.-XX. yüzyıllar arasında yaşamış olan Hafız Yusuf Cemil Ararat, şiirlerinde 

sosyal, siyasal ve kültürel birçok konuya yer vermiştir. Hemen hemen her konuda 

şiirler yazmıştır. Ayrıca şiirlerinde yer verdiği sanatkârane söyleyişler, atasözleri ve 

deyimler dikkat çekicidir. 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın şiirleri şekil ve muhteva bakımından ikinci bölümde 

incelendiği için bu bölümde şiirlerinde kullandığı dil ve üslûp özellikleri hakkında 

bilgi verilecektir.  

1.7.1. Dil 

XIX.-XX. yüzyıllarda klasik edebiyatta daha çok mahalli tarz ve tasavvuf etkisini 

sürdürmüştür. XIX.-XX. yüzyıllarda yaşayan Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın şiirlerinde 

genel olarak daha çok din, tasavvuf ve mahallî unsurlara yer verdiği görülmektedir.  

Arap dili ve edebiyatının önemli âlimlerinden birisi olan şairin şiirlerindeki dil 

özelliklerine bakıldığında; Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara sıklıkla yer verdiği 

görülmektedir. Şair, şiirlerinin genelinde sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. 

Örnek verecek olursak; 

Bir daéiredir şu boş taṣavvuf 

Sersemlerdir dönen içinde 

 

Ḳur’an u sünen buña ciger yoḳ 

CÀhil şeyḫiñ ne var içinde  

      Kı.42. 

                                                           
172 Kahraman, a.g.e., s. 332. 
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Bir başka örnek verecek olursak;  

YÀ Rabbi naṣıl şükrümi ìfÀ ideyim 

YÀ hangi lisÀnla bunı ìmÀ ideyim 

Şükr eyleyecek lìsÀn da senden yÀ Rabb 

èAczim yıḳıyor bıraḳ da şekvÀ ideyim 

             R.44. 

Bunların dışında Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın, şiir ve nesirlerinde günümüzde 

kullanılmayan kelime ve eklere de yer verdiği görülmektedir: ur-, ir-, ol, işbu, kim 

bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu eklerin ve kelimelerin geçtiği nesir ve şiirlere 

örnek verecek olursak şu şekildedir: 

  LemeèÀn-ı cevÀhir-i óikemiñ 

  Berú urur şÀyegÀn-ı feyziñde 

            G.14/3. 

  Beşer ol maôhariyyete iremez 

  Başúa mürşìd Reşìde el viremez 

            Ma.15 

  Ol ãıóóat ü èÀfiyetle her dem 

  ÁrÀyiş-i mesned-i muèaôôam 

             M.65/39. 

…ḳomisyon-ı èÀlisi baş-ḳÀtibi Şemse’d-dìn Bey merḥÿmuñ bÀḳiyye-i maèÀşından 

mevḳÿf-ı mebÀligden yüz elli àuruş øammıyla talṭìf ü tesrìri teẕekkür ḳılınmış olmaḳla 

ṣÿret-i muḥarrere ḳarìn-i taṣvìb ü müsÀèade-i sÀmiye-i dÀverÀneleri buyurulduàı 

taḳdìrde işbu şubÀṭ ibtidasıñdan iètibÀren muèÀmele-i muúteøiyeniñ ifÀsı øımnında 

muḥÀsebÀt dÀéiresine tevdiè-i keyfiyyet buyurulması bÀbında.                  N.180. 
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  Olmasun yÀ Rabb pezìrÀ-yı tedÀvì zaòm-ı èaşú 

  Kim bu zaòmıñ izdiyÀdı muvaããal dermÀnıdır 

                  Ma.190.  

   

Şair bazı şiirlerinde de kelimeyi vezne uydurmak amacıyla bazı Türkçe kelimeleri 

birleştirerek söylemiştir. Buna Ubeyd’den yapmış olduğu bir şiir tercümesini örnek 

olarak verebiliriz: 

   Zevcesinden şikÀyet eyleyene 

   Ölse óaliñ n’olur diyince hemÀn 

   Úoca şefúatlidir amÀn ãuãuñuz 

   Ölürüm ben de neş’eden o zamÀn 

            Kı.127 

Şaire ait bir beyitten örnek verecek olursak şu şekildedir: 

   Bir şaèşaèa olsa n’ola èahdinde buèÀlem  

   İtmekde tecellìyed-i beyøÀ-yı òilÀfet 

              K.201/8. 

1.7.2. Üslûp 

XIX. ve XX. yüzyıllar arasında yaşamış olan Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın, şiirlerinde; 

tasavvuf, günlük sıradan olaylar, atasözleri- deyimler vb. gibi birçok konuya yer 

verdiğini daha önceden de belirtmiştik. Hafız Yusuf Cemil Ararat, transkripsiyonlu 

metinde sevdiği ve etkilendiği birkaç önemli şahsiyetin de şiirlerine yer vermiştir.   
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Şairin,  XVI. yüzyılda yaşamış, klasik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisi 

olan Fuzûlî’den de etkilendiği görülmektedir. Aşağıda yer alan beyti buna örnek olarak 

verebiliriz: 

NÀrıñla úavuşdı nÿra göñlüm 

Söndürme şu yaúdıàıñ çerÀàı 

                G.55/12 

Fuzûlî’ye ait olan beyit ise şu şekildedir: 

Merhem koyup onarma sinemde kanlu dÀàı 

Söndürme öz elünle yandurduàun çerÀàı 

 

“Göğsümdeki kanlı yarayı merhem koyup da iyileştirme. Kendi elinle yaktığın 

meşaleyi söndürme.” 

İki beyit ele alındığında hem şekil hem de anlam olarak benzerlikler görülmektedir. 

Bu da Hafız Yusuf Bey’in, Fuzûlî’den etkilendiğini göstermektedir. Fuzûlî’ye ait olan 

bu şiir, Sadettin Kaynak tarafından, Acem Aşiran makamıyla bestelenmiştir. 

Bunların dışında Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın, müzikle ilgilendiğini şiirlerinde 

görmekteyiz. Buna örnek olarak Zeki Müren için yazmış olduğu şu şiiri verebiliriz: 

Çırpınıp òırpalamaz naàmeleri 

Mÿsiúì óüsn-i edÀsı pesiniñ 

 

èAcemiñ de dikine çıúsa bile 

Başúadır óüsn-i edÀsı pesiniñ  

      Kı.121. 

Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın, metinde yer alan bir 

şiirinde halk şiiri ölçüsü olan 11’li hece ölçüsünü kullandığı görülmektedir. Bu durum 
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onun halk şiirine yakınlaşma çabası içerisinde olduğunu göstermektedir. 11’li hece 

ölçüsüyle yazmış olduğu murabbadan örnek olarak şu benti verebiliriz: 

ÒayÀlimi ãaran ãırma teller[i] 

RübÀbımı meleklere diñletir 

Úalbimde hıçúıran Àhı iñletir 

Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

       Mu.56/1. 

Ayrıca, Hafız Bey’in, bazı şiirlerinde aynı söyleşi tekrar ettiği de görülmektedir. Bu 

tekrarlara örnek verecek olursak: 

                          Gözlerim gözleriñe vaúf-ı temÀşÀ olsun 

      Beni aàlatma gözüm gözleriñin yaşı içün 

              Kı.89/2. 

         Seyr-i çeşmÀnıñ ile dìde münevver olmuş 

Beni aàlatma gözüm gözleriñin yaşı içün 

Kı.96/2. 

Klasik edebiyatta, şairler şiirlerinde çoğunlukla kendi isimleri yerine “mahlas” denilen 

sanat isimlerini kullanmışlardır. Türk edebiyatında İran tesiri ve Şeyhî ile birlikte 

başlayan bu gelenekte şairler, bazen tek mahlas bazen de birden fazla mahlas 

kullanmışlardır.173 Şair Hafız Yusuf Cemil Ararat da bu geleneğe uyarak mahlas 

kullanmıştır. 

Şair, “iyilik ve güzellik sahibi, güzel” gibi anlamlara gelen ve Allah’ın isimlerinden 

biri olan “Cemîl” mahlasını yalnızca bir şiirinde kullanmıştır. Buna örnek olarak 

aşağıdaki beyti verebiliriz: 

                                                           
173 Orhan Kurtoğlu, “Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler”, Bilig Dergisi, 

Yaz 2006, S. 38., s. 1. 
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  Cezbe efkendir dile her gördigim Àfet Cemìl 

  DÀd-ı Óaúúdır şekva itmem inciõÀb-ı sìneden  

        G.62./7. 

Şairin şiirlerine genel olarak baktığımızda atasözü ve deyimlere de sıklıkla yer verdiği 

görülmektedir. Bu da şairin mahalli tarzı benimsediğini göstermektedir. Bu duruma 

örnek olarak aşağıdaki şiirleri verebiliriz: 

    Aúla úarayı seçen her Àdem 

                            Biñ óamelesi görür mükerrem 

    Me.84/13. 

 

       äaman altı yürütdigiñ ãu yeter 

 Araya girme girerek dibine 

      Kı.151/2. 

Hafız Yusuf Bey, şiirlerinde tasavvufi terimlere, ayet ve hadislere de sıklıkla yer 

vermiştir. Bunları şiirlerinde anlamlarına uygun bir şekilde kullanmıştır. Ayet ve 

hadislere şiirlerinde yer verirken, genellikle tamamına değil de kısmen bunlara yer 

verdiği görülmektedir. Bu ayet ve hadisler transkripsiyonu yapılan metnin muhteva 

özelliklerinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca metinde de meallerine yer 

verilmiştir. Aşağıdaki beyitler kısmen verilen ayet ve hadislere örnektir: 

 Vücÿdda hayúırıyor [Küllü men èaleyhÀ fÀn]174 

 Göçen Úur’anlı hep bu cers òarabesidir 

      Me.220/14. 

                                                           
174 ”Yeryüzünde her şey fani, yok olacaktır”. Rahman 55/26. 
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 Úulaàa çınlamıyorsa [Ve tilke’l-eyyÀm]175 

 Teninde bülbüli yoúdur úafes òarÀbesidir 

       Me. 220/15. 

 (Mÿtÿ)176 de ki Peygamberiñ remizini derk it  

 DünyÀ seni terk eylemeden sen anı terk it  

 Baàlanma aldanma ne şÀha ne de şeyhe  

 Sen cebel irÀdÀtını Allahıñla pür git  

       R.212. 

 

                                                           
175 ”Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o toplulukta (Bedir savaşında bunun) benzeri bir yara almıştı. 

O sevinçli ve kederli, günleri insanlar arasında ondan ona döndürüp dururuz. Allah bunu, yürekten inanları ayırt 

etmek ve içinizden şehitler edinmek, için yapar. Allah, zulmedenleri sevmez”. Âli İmran 3 /140. 
176 “Mûtû kable en-temûtû: Ölmeden evvel ölünüz”. 

 



II. BÖLÜM 

2. HAFIZ YUSUF CEMİL ARARAT ŞİİRLERİ’NİN ŞEKİL ve MUHTEVA 

ÖZELLİKLERİ 

2.1. Şiirlerin Şekil Özellikleri 

2.1.1. Nazım Şekilleri 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’a ait el yazma eser; 10 kaside, 5 murabba, 2 muhammes, 1 

tardiye, 1 tahmis, 46 gazel, 32 mesnevi, 25 rübâ’i, 3 tuyuğ, 90 kıt’a, 18 nazm, 23 matla, 

28 müfred, 4 mısra, 1 manzume ve 4 nesirden oluşmaktadır.  

El yazma eser, nazım şekilleri bakımından mürettep bir hâle getirilememiştir. Bunun 

sebepleri ise şairin şiirlerinin bir kısmının tercümelerine de yer vermiş olması ve 

sevdiği şairlerin şiirlerine yer vermesinden kaynaklanmaktadır. Mürettep hâle 

getirilmeye çalışıldığında karışıklığa sebep olduğundan dolayı el yazma eserde 

herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.  

El yazma eserde yer alan kasidelerden 5. şiir; tarih şiiridir. 12. şiir ise bir bahariyyedir. 

174., 176., 201., 213., 224., 274., 286. ve  290. şiirler ise methiyedir. Musammatlar 

içerisinde yer alan murabbaların tamamı mütekerrirdir. Örnek olarak aşağıdaki şiirleri 

verebiliriz: 

 ÒayÀlimi ṣaran ṣırma teller[i] 

 RübÀbımı meleklere diñletir 

 Ḳalbimde hıçḳıran Àhı iñletir 

 Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 
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 Ḳonmuş iki ḳumrì óüsn bÀàına 

 Şahinleri şikÀr ider bÀàına 

 Daneleri serilmiş yanaàına  

 Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

     Mu.56/1-2. 

Bir başka örnek verecek olursak; 

 Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen baña 

 Sezer sende rÿḥum derin iştikÀ 

 Gezer gözleriñde ḥazìn bir bekÀ 

 Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen baña 

 

 BerÀberce aàlaşma ḳÀbil ise 

 Bize dehr-i dÿndan bu ḥÀṣıl ise 

 Yaḳar Àhımız her ne ḥÀéil ise  

 Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen baña 

     Mu.137/1-2. 

Murabbalardan 66. şiirin 9. bentinde 3. ve 4. mısraı eksiktir. Fakat murabbanın 

mütekerrir olmasından dolayı son mısranın diğer bentlerin son mısrası ile aynı 

olduğunu söyleyebiliriz. El yazma eserde yer alan iki muhammes de murabbalar gibi 

mütekerrirdir. Mütekerir muhammese örnek olarak şu şiiri verebiliriz: 

  Uyandı gözleriñde ḫÀb-ı èişve 

  Uyu ey nÀzlı Àb u tÀb-ı èişve 

  Göñül etsün leṭÀfet-yÀb-ı èişve 

  Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

  ḤayÀtımsın benim teni güzìnim 
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 Olur meftÿn-ı eṭvÀrıñ melekler  

 NigÀhıñdan seniñ bir naôra bekler 

 Açılmış mı yumuḳ ḳollar bilekler 

 Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

 ḤayÀtımsın benim teni güzìnim 

     Muh.63/1-2.     

Bu şiirde bentlerin her ikisinde de son iki mısranın aynı şekilde tekrar etmesine 

özellikle 19. yüzyılda sıklıkla rastlanmaktadır. Muhammeslerden 50. şiir ise yarım 

bırakılmıştır. Tek bentine yer verilmiştir. Hafız Yusuf Cemil Ararat’a ait el yazma 

eserde gazellerin beyit sayıları farklılık göstermektedir. Aşağıdaki tabloda beyit 

sayıları ve kaç şiirde kullanıldıkları verilmiştir: 

Tablo 2. 1. Gazellerin beyit sayıları ve kaç şiirde kullanıldıkları 
 

 

SIRA BEYİT SAYISI ŞİİR SAYISI 

1. Üç Beyitten Oluşan 1 

2. Dört Beyitten Oluşan 2 

3. Beş Beyitten Oluşan 9 

4. Altı Beyitten Oluşan 4 

5. Yedi Beyitten Oluşan 4 

6. Sekiz Beyitten Oluşan 1 

7. Dokuz Beyitten Oluşan 1 

8. On Bir Beyitten Oluşan 1 

9. On İki Beyitten Oluşan 1 

10. On Üç Beyitten Oluşan 3 

11. On Yedi Beyitten Oluşan 1 

12. Yirmi Beyitten Oluşan 1 
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Tablodan da anlaşılacağı üzere şair çoğunlukla 5, 6 ve 7 beyitten oluşan gazeller 

yazmıştır. 3 beyitten oluşan 23. gazel; beyit sayısı bakımından eksik olması sebebiyle 

gazel-i nâ-tamâm (eksik gazel) örneğidir. 1., 82., ve 284. gazeller  beyit sayılarının 

15’den fazla olması sebebiyle gazel-i mutavvel (uzun gazel) örneğidir. Ayrıca 1. gazel 

birden fazla matla’ beytinin de bulunması sebebiyle zü’l metâli gazele de örnek olarak 

gösterilebilir.  

Hafız Yusuf’a ait metinde yer alan kıtaların çoğu 2 beyitten oluşmaktadır. Ancak 

metinde iki beyitten fazla olan kıt’a-i kebireler de bulunmaktadır. Bunlardan 18. , 19., 

80. , 85. , 184. , 194. ve 282. şiirler 3 beyit, 124. ,132. ,135. ve 157.şiirler 4 beyit, 163. 

,173. ve 262. şiirler 5 beyit, 20. ve 171. şiirler 6 beyit, 83. ve 228. şiirler 7 beyit, 175. 

şiir 9 beyit, 28. ve 172. şiirler 11 beyit, 265. şiir ise 24 beyitten oluşmaktadır. Bu şiirler 

metinde yer alan kıt’a-i kebirelere örnektir. Nazmlardan 38. şiirin son mısraı eksiktir. 

2.1.2.Vezinler 

Metinde Hafız Yusuf’a ait şiirlerin vezin kalıpları ve bunların kaç şiirde kullanıldıkları 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 
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Tablo 2. 2. Şiirlerin vezin kalıpları ve kaç şiirde kullanıldıkları 

SIRA BAHİRLER KALIPLAR ŞİİR SAYISI 

1. Remel FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  40 

2. Remel FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 27 

3. Remel FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün 20 

4. Remel FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün 15 

5. Müctes MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 11 

6. Hecez Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 16 

7. Recez Müstefèilün müstefèilün 1 

8. Muzâri Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 9 

9. Cedîd-Hafif FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 22 

10. Hecez MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

mefÀèìlün 

4 

11. Hecez Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 21 

12. Mütekârib Feèÿlün feèÿlün feèÿlün feèÿl 4 

13. Muzâri Mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün 1 

14. Ahreb Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 4 

15. Ahreb Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 1 

16.  Ahreb Mefèÿlü mefÀèìlün mefÀèìlün faè 1 

17. ? MefÀèìlün mefÀèìlün faè 1 

18. Hecez MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 7 

19. Hecez Mefèÿlü mefÀèìlü feèÿlün 1 

20. ? MefÀèilün feèilÀtün feèilün 1 

22. Hecez MefÀèilün mefÀèilün mefÀèilün 

feèÿlün 

1 

23. Kâmil MütefÀèilün feèÿlün mütefÀèilün 

feèÿlün 

1 

24. Recez  Müstefèilün mefÀèilün feèÿlün 1 

Vezni Tespit Edilemeyen                                                                                    3                                                                                

Toplam                                                                                                                213                                                                               
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Metinde toplam 288 şiir, 1 manzume ve 4 nesir yer almaktadır. Hafız Yusuf Cemil 

Ararat’a ait toplam şiir sayısı 217, nesir sayısı ise 2’dir. Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın 

aruz veznini kullanarak kaleme aldığı toplam şiir sayısı 216’dır. Bunlardan üçünün 

vezni tespit edilememiştir. Ayrıca şair, murabba türündeki 56. şiirinde ise 11’li hece 

ölçüsünü kullanmıştır. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Hafız Yusuf Cemil 

Ararat şiirlerinde daha çok remel bahrinin “fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün” ve  

“feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün” kalıplarını kullanmıştır. Kullanım sıklığı göz 

önüne alındığında bu kalıpları cedîd-hafif bahrinin  “feèilÀtün mefÀèilün feèilün” ve 

hecez bahrinin “mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün” kalıplarının takip ettiği 

görülmektedir.  

Müfredlerden 98. , 104. ve 218. , matlalardan 114. , kıt’alardan 134. ve 214. şiirlerin 

vezinleri tespit edilememiştir. Metinde vezni tespit edilemeyen bu altı şiirden 98. , 114. 

ve 134. şiirler Hafız Yusuf Bey’e, 104. şiir Mütenebbi’ye, 214. şiir Muhyiddin 

Arabi’ye, 218. şiir ise şair Hamdî’ye aittir. Bu şiirler transkripsiyonlu metin içerisinde 

(*) işaretiyle belirtilmiştir. Metinde yer alan 97. şiirin kalıbı “fÀèilÀtün fÀèilÀtün 

fÀèilün”dür. Fakat şiirin ilk mısrasında vezin “fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün” 

şeklindedir. Şair ilk mısrada veznin fazla olduğunu özellikle belirtmiştir. Ayrıca bu 

durum transkripsiyonlu metinde dipnotta belirtilmiştir.  

Yapılan incelemede birinci şiirde yer alan “imamıñ” kelimesinde Arapça kelime ve 

vezne uygun Türkçe söyleyiş de dikkat çekmektedir. Genel bir değerlendirme yapacak 

olursak Arapça ve Farsçası çok iyi olan Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın vezne hâkimiyeti 

göz önüne alındığında başarılı bir şair olduğunu söyleyebiliriz. 

2.1.3. Kafiye ve Redifler 

Hafız Yusuf Cemil Ararat şiirlerinde çoğunlukla zengin kafiye kullanılmıştır. Bunun 

yanında tam ve yarım kafiyelerin de kullanıldığı görülmektedir. Şair, şiirlerinde kafiye 

ve redifleri ahengi sağlamak amacıyla kullanmıştır. Aşağıdaki beyitte kafiyeyle cinas 

sanatı yapılmıştır: 
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Bir zamÀnlar diyÀr-ı yÀr oldum 

Şimdi bambaşúa bir diyÀr oldum 

     K.82/2. 

Transkripsiyonlu metinde rediflerin de çok kullanıldığı görülmektedir. Metinde 

kullanılan redifler şu şekildedir; “görinür”, “hacet yok”, “eyledim”, “gönülden 

gönüle”, “başka başkadır”, “beñzedirim”, “feyøiñde”, “esìr-i ıøıùırÀb”, “açar”, 

“olur”, “oldum” “hazan”, “gönlüm”, “kerem”, “gül”, “zamane”, “aşúı kim añlar 

kimiñle söyleşelim” vb.dir. Görüldüğü üzere redifler genellikle Türkçe kelime ve 

fiillerden oluşmaktadır. 

Klasik Türk şiirinde çeşitli çiçek adlarının redif olarak seçilip yazıldığı kasideler 

vardır.“Lâle”, “sünbül”, “benefşe” vb. gibi çiçek adları redif olarak 

kullanılmaktadır.177 Bunlar arasında yer alan  “gül”  ise sıklıkla redif olarak 

kullanılmıştır. Şair Hafız Yusuf Bey de bu geleneğe uyarak “gül” redifli bir kaside 

yazmıştır. Örnek olarak aşağıdaki beyti verebiliriz: 

 Geldi bahÀr oldı yine ÀşikÀr gül 

 MüràÀnı renk ü bÿy ile eyler şiúÀr gül 

      K.274/1. 

Yine eski edebiyatta sık kullanılan rediflerden birisi de “kerem”dir. Hafız Bey de 

“kerem” redifli bir gazel yazmıştır: 

 Ey nesìm-i keremiñ rÿh-ı gülistÀn-ı kerem 

 Úaùre-i èÀùıfetiñ óÀvi-i èummÀn-ı kerem 

      G.195/1. 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’a ait transkripsiyonu yapılan metinde Osmanlı’nın son 

dönemlerinde çeşitli görevlerde yer almış olan önemli devlet adamlarından Reşid Âkif 

Paşa’nın şiirleri de yer almaktadır. Metine göz atıldığında Hafız Bey’in, Reşid Âkif 

                                                           
177 Cem Dilçin, Divan Şiiri ve Şairleri Üzerine İncelemeler, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı,  İstanbul, 2011, s. 93. 
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Paşa’nın birkaç şiirine nazire yazdığı görülmektedir. Buna örnek olarak aşağıdaki 

şiirleri verebiliriz: 

    

   Şems-i èayÀn, necm-i èayÀn başḳa başḳadır 

   Şevḳ-i cinÀn, zevk-i cenÀn başḳa başḳadır  

        Reşìd èÁkif Paşa 

         G.8/1. 

 

 Nÿr-ı èayÀn, tÀbiş-i Àn başḳa başḳadır 

   Baóå-i cinÀn, maḳãad-ı cÀn başḳa başḳadır 

                  ÓÀfıø Yusuf Cemil  

        G.9/1. 

   Füruà-ı mihr ü mehi hep serÀba beñzedirim 

   Bütün güzÀriş èahd-i şebÀba beñzedirim 

        Reşìd èÁkif Paşa 

        G.10/1. 

 

   Şuéÿn-ı kevni nuúÿş-ı ber-Àba beñzedirim 

   Dem-i ḥayÀtı ãafÀ-yı şarÀba beñzedirim  

        ÓÀfıø Yusuf Cemil  

         G.11/1. 
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Bu beyitler göz önüne alındığında Hafız Yusuf Bey’in döneminin önemli devlet 

adamlarından birisi olan Reşid Âkif Paşa’dan etkilendiğini söyleyebiliriz. Yapılan 

incelemede beyitler arasında muhteva açısından da benzerlikler bulunması dikkat 

çekicidir.  

2.2. Şiirlerin Muhteva Özellikler 

2.2.1. Din 

2.2.1.1. Allah 

Metinde Allah; Hudâ, Feyyâz-ı ezel,  Allah, Hak, Hâlik, Kerîm, Rahîm, Rahmân, 

Vâhid-i zülcelâl, Kerim-i zülcelâl, Mevlâ, Gufrân, el-Kahhar, el-Fahhar, Gaffer’allah, 

Bârî, Dâver, Rabb (Rabb-i Kadîr, Rabb-i cevâd, Rabb-ı menân),  Yezdân (Yezdân-ı 

Kerîm), Kird-kâr, Tanrı, İlah ve Hudavend-i muèîn isim ve sıfatları ile anılmaktadır. 

   Nÿr-ı ìmÀnım úadar feyøim mezìd 

   Feyø-i irşÀdımla ümmet müstefìd 

   Nìk-òˇÀh-ı èÀlemim sÀyem medìd 

   “Òalúa óizmet eyleyenler ey Reşìd 

   Óaúúa mÀéil ben gibi düstÿr olur” 

       T.4/3. 

 

   Böyle yüz biñ nev-bahÀr itdikce dehr neş’e-dâr 

   PÀyidÀr itmiş seni devletde Rabb’im pÀyidÀr 

        K.5/24. 

   Nücÿm-ı zÀhireyi ben bi- óaúú-ı Àyet-i nÿr 

   Naøìr-i vahy-i ÒudÀdır òiùÀba beñzedirim 

        G.10/7. 
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   Bir dil ki ola pertev-i èaşúıñla münevver 

   Her Àhı anıñmeşèÀl-i şeh-rÀh-ı ÒudÀdır 

       K. 12/2. 

   İtmiş seni FeyyÀø-ı ezel maôhar-ı irşÀd 

   Tevfìk-i ezel èÀşıúıñ olursa revÀdır  

       K.12/24. 

   MÀtem-i rıóletiniñ tÀrìòi 

   Şu duèÀdır áaffer’ullÀhı lehÀ 

       Kı.19/3. 

   Saña reéfeti òÀliú-i lem-yezel 

   DehÀ gibi itmiş ùırÀz-ı ezel 

       M.29/24. 

   Ey kerìm ü raóìm olan Rabbim 

   Dergehiñde penÀhımı bulayım 

       Kı.31/1. 

   Sensin Allah’ım bu reng-À-renk-i óüsnüñ òÀliúi 

   Var mıdır senden başúa eşsiz ey vÀóid-i õülcelÀl 

   èAşúı da hicrÀnı da iósÀn iden sensin baña  

   Var mı senden başúa eşsiz ey kerìm-i õülcemÀl 

        Kı.49. 
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   Ey şemseddìn şeklinde şÀh 

   MevlÀdan irmişdir bu cÀh 

   Me’mÿldür èafv-ı İlÀh 

   Bir laóôacık ey úalb uyan 

       Mu.67/5. 

   Cüst-cÿ sÀóasında óayrÀnım 

   Bu øılÀl-i ÒudÀ mesìr seniñ 

 

   İsmiñe maôhar idiñ Òayre’d-dìn 

   ÓasenÀtıñ ola yÀr-ı áufrÀn 

       Kı.83/2. 

   Takdìre ãıàar mı úadr ü şÀnıñ 

   Memdÿh-ı güzìnisin ÒudÀ’nıñ 

       M.84/2. 

   Úad RaèeynÀke enneke el-ÚaòòÀr 

   Ve leúad kÀne aãlike el- FaòòÀr 

       Ma.114. 

   Luùf-ı Óaúú revnaú-ı bahÀr olsun 

   Mültecìlerle ãad-hezÀr olsun 

       M.145/29. 

   Eñ şañlısı (Tañrı buyruàı) gör  

   Bir tercümedir ki metni òoş-bÿ 

       Kı.175/2. 
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   Revnaú-ı mülk-i cihÀn ôıl-ı ôalìl-i YezdÀn 

   DÀver-i devr-i zamÀn mefòÀr-i Àl-i èOåmÀn 

        G.202/6. 

  Bi-óamd’illah cihÀn müstaàraú-ı elùÀf-ı RaómÀndır 

  Zemìn ü asmÀn reşk-Àver-i firdevs-i rıêvÀndır 

       K.213/1. 

  Kerem-kÀr-ı himem-pìrÀ edìb-i ÀsmÀn-úadrÀ 

  Vücÿduñ ehl-i èirfÀna èaùÀ-yı Rabb-ı menÀndır 

       K.213/14. 

  Hemìşe feyø-i BÀrìyle bu ãanèat-gÀh-ı hestìde 

  Rumÿz-ı kün fekÀn tÀ ki ãÿver-ÀrÀ-yı èümrÀndır 

       K.213/24. 

  Raóm idüp èacz-i saèy-i Àmìzime àufrÀn-ı Óaúú 

  Yaàdırır mı raómet-i raómÀn-ı YezdÀnım naãıl 

       K.224/48. 

   PÀye-i salùanatı Rabb-i úadìr 

   İder eşrÀf-ı èibÀda taúrìr 

       M.255/4. 

 

   Óamd ãad óamd yine Rabb-i cevÀd 

   İtdi teşrìfiñ ile úalbi şÀd 

       M.277/1. 
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   Her umÿruñda ÒudÀvend-i muèìn  

   Luùfunı rehberiñ itsün emìn 

       M.277/20. 

    

   Tehniyet gÿyìye itdim ictisÀr 

   Rütbeñi itsün mübÀrek Kird-kÀr 

       M.281/15. 

    

   Ez-dil ü cÀn ÀşinÀyÀn-ı úadìm 

   İtdiler şüúrÀn-ı YezdÀn-ı Kerìm 

       M.283/5. 

   SÀyeñizde bütün ey dÀver-i dÀd 

   ÁşinÀyÀn-ı úadèìmiñdir şÀd 

       M.287/6. 

   YÀver olmuş saña feyø-i BÀrì 

   Her maúÀma olur emriñ cÀrì 

       M.287/50. 

 

2.2.1.2. Melekler 

 Melekler; Allah’ın emirlerine itaat eden, erkeklik ve dişilikleri olmayan, günah 

işlemeyen, ruhanî ve nuranî varlıklardır. Bilinen dört büyük melek; Cebrail, Azrail, 

Mikail ve İsrafil’dir. Bunların haricinde meleklerin sayısı oldukça fazladır. Bu konuyla 

ilgili olarak şiirlerden örnekler verecek olursak şu şekildedir: 



90 

 

  ÒayÀlimi ãaran ãırma teller[i] 

  RübÀbımı meleklere diñletir 

  Úalbimde hıçúıran Àhı iñletir 

  Yeter göñül yeter hicrÀn elleri  

      Mu.56/1. 

Dört büyük meleklerden birisi olan Azrail (a.s.), Allah tarafından insanların canını 

almakla görevlendirilmiştir. “Melekü’l-mevt (ölüm meleği)” olarak da bilinmektedir. 

Aşağıdaki şiiri ele alacak olursak; her ülke siyasi mecrada farklı bir politika 

izlemektedir. İzlemiş oldukları politikalar bazen yapıcı bazen ise yıkıcı olmuştur. 

Siyasi mecrada alınan kararlar birçok ülkeyi olumlu veya olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir. Şair, şiirde bazı ülkeleri ele alarak yaşanılan olaylar karşısında nasıl 

bir tavır sergiledikleri üzerinde durmuştur. Şiirde bahsedilen gizli bir kuvveti, yıkıcı 

bir politika izleyen ülkeler karşısında can almakla görevli olan Azrail’e benzetmiştir. 

  TÀrumÀr itdi niøÀm-ı èÀlemi hÀlÀ nihÀn 

  Türkiye, İspanya, Rusya sÀóa-yı bì-kìl olur 

 

  Öyle müdhişdir ki mebnÀsı bu gizli úuvvetiñ 

  Hangi İsrÀ’il baş[ın] kaldırsa èAzra’il olur 

       Kı.40/2. 

Aşağıdaki beyitte; insanın elinin kudret eli olduğundan bahseden şair, “yed-i beyza”; 

Hz. Musâ’nın bembeyaz olan parlak eli mucizesine telmih yapılmıştır. Hz. Musa’nın 

peygamberliğini kanıtlamak için göstermiş olduğu bu mucize ele alınarak Firavun gibi 

zalimler karşısında haksızlığa uğrayanların Allah’ın kudreti ile zalimler karşısında 

Azrail gibi karşılık verebileceklerine dikkat çekmektedir.  

  Bir úabøa-yı úudretdedir insÀnıñ eli 

  èAzrÀéil olur êarbede MusÀ’nıñ eli 

   Elden ele var èarşa úadar üstünlük  

   Döútürdi devÀ-yı derde èayÀnıñ eli 
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       R.70. 

Allah tarafından gönderilen dört büyük meleklerden birisi olan Cebrail (a.s.), 

peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. Cebrail, Kur’an-ı Kerim’de 

Cibrîl, Rûhü’l-kudüs, Rûhü’l-emin, Şedîdü’l-kuvâ (üstün güç sahibi) , Rûh ve Resul 

gibi farklı isimlerle zikredilmiştir.178 Ayrıca meleklerin en üstü olarak kabul 

edildiğinden “Seyyüd-ül Melaike (meleklerin efendisi)” olarak da anılmıştır.  

Aşağıdaki şiirde Cebrail’in, “rûhü’l-emin” vasfına dikkat çekilmiştir. “Ruh” olarak 

anılması ele alındığında hayatın kaynağının ruh olması, varlıkların ruhla hayat 

kazandığı veya ruhtan oluşması vb. gibi farklı görüşler yer almaktadır. Emîn; güvenilir 

olarak nitelendirilmesinde ise Allah’tan aldığı mesajları peygamberlere iletmesinde 

güvenilir olması şeklinde yorumlanmıştır.179  

Bu şiirde şair, alnı ay gibi parlak olan güzel sevgilinin, iyiliklerinin, güzelliklerinin 

sonsuz olmasını dilemektedir. Âşığın, sevgiliye olan aşkından yaşamış olduğu 

üzüntüden dolayı kalbinin acıyla inlediğini belirtmiştir. Kalbindeki bu üzüntüyü ve 

acıdan inleyişini sevgiliyle arasındaki tek bağ olarak değerlendirerek bundan şikâyetçi 

olmayacağını ve karşısındakinin “güvenilir ruh” dahi olsa bu sırrı açığa vurmayacağını 

belirtmiştir. Bunu izah ederken Cebrail’in  “ruhü’l-emîn” vasfını kullanmıştır. 

   PÀyidÀr olsun dilerdim luùfuñı ey meh-cebìn 

   Kaldı èaşúıñdan óazìn úalbimde bir gizli enìn 

   Eylemem ifşÀ emìn ol olsa da rÿóü’l-emìn 

   Kaldı èaşkıñdan óazìn úalbimde bir gizli enìn 

            N.116. 

2.2.1.3. Kitaplar 

Kur’an, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed’e 

indirilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, 

                                                           
178 Hülya Alper, “Rûhülemîn” , İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2008, C. 35, s. 216. 
179 Alper, a.g.e.,s.216. 
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başkaları tarafından bir benzerinin daha getirilmesinde aciz kalınan muciz bir 

kelamdır.180 Kur’an’ın diğer isimleri; Mushaf, Furkan, Ahsenü’l-hadis, Hakîm, 

Hablullah, Hakk, Hikmet, Kelamullah vb. gibidir.  

İslam’ın iki önemli temel kaynağı vardır bunlar; Kur’an ve sünnettir. Kur’an bize 

Allah’a itaat etmeyi emrederken peygamberlere de iman etmeyi, inanmayı 

emretmektedir. Hz. Peygamber’in farz olmaksızın tavsiye niteliğinde olan söz ve 

yapmış olduğu davranışlar da insanlar için yol gösterici olmuştur. 

  ÓÀfıô úuluñuz bi-óaúú-ı Úur’Àn 

  Oldı size bir èÀbìd-i iósÀn 

       M.65/29.  

Aşağıdaki beyitte şair; Hz. Ömer’in Kur’an’a Kefânâ; yani Allah’ın kitabı bize yeter 

dediğinden bahsetmektedir. Onun dışında din hakkında yazılacak kitapların pek bir 

değerinin olmadığını bu konuda yaşanacak olan ayrışmaların doğru olmadığından 

bahsetmektedir. En’am Suresi 153. ayetle bu düşüncesini desteklemiştir.  

  Kur’an’a didi èÖmer (KefÀnÀ) 

  Bu günler içün imiş maènÀ 

  (LÀ tettebièÿ’s-subule)181 ùururken 

  Ey tefriúalar nedir bu àavàÀ 

      N.44 

Kur’an-ı Kerim mübarek olan Kadir gecesi indirilmiştir. Şair bu gece derken Kadir 

gecesinden bahsetmektedir.  Aşağıdaki beyitte şair; Kur’an’ın indirildiği bu gecede 

teşekkür sesleri gökyüzüne çıkmaz mı demektedir.  

   

 

                                                           
180 Abdülhamit Birışık, “Kur’an”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2002, C. 26, s. 383. 
181 “İşte bu, benim dosdoğru yolum; hep onu takip edin başka yolları takip etmeyin ki, sizi O’nun yolundan ayırıp 

parçalamasınlar. Duydunuz ya, işte size O, korunup takvalı olasınız diye bunu emir buyurdu”. En’am 6/153. 
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  İtdi bu gice zemìne Úur’Àn 

  Çıúmaz mı semÀya bang-ı şükrÀn 

      M.84/3. 

2.2.1.4. Ayet, Sure ve Hadisler 

Metinde ayet ve hadisler bazen aynen bazen de kısmî iktibas yoluyla zikredilmiştir. 

Bu ayet ve hadislerin mealleri transkripsiyonu yapılan metinde dipnotta verilmiştir. 

Metinde geçen ayet ve hadisler şu şekildedir: 

Kur’an-ı Kerim’deki 113. sure olan Felak suresi, Medine’de inmiştir. Beş ayetten 

oluşmaktadır. Şair aşağıdaki beyitte Felak suresinin bir kısmına yer vermiştir.  

Burada yer verdiği kısım şu şekildedir; “De ki: O sabahın Rabbine sığınırım”.182 

 Şiirde; Allah’ın gece karanlığını yarmasıyla birlikte sabah aydınlığının ortaya 

çıkmasıyla yaratılan tüm mahlûkat ve levhaların değiştiğinden bahsetmektedir. 

  Degişdi naôarda bir bi-rabbi’l-felaú 

  TemÀşÀ-yı elvÀó-ı fecr ü şafaú 

       M.29/5. 

Fâtır; yaratan yoktan var eden demektir.  Fatır Suresi 45 ayettir, Mekke’de inmiştir. 

Bu beyitteki ikinci mısrada iktibas yoluyla Fâtır Suresi’nin 38. ayetine yer verilmiştir. 

Fâtır Suresi 38. ayet; “Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin sırrını bilendir. Muhakkak 

O, sinelerin özünü bilir”.183 Allah’tan başka bir yaratıcı arayanların, Allah’a şirk 

koşanların haksızlık içinde olduğu aldandıkları hakkında bilgi vermektedir. 

  BeyÀnım zi-emìne dÿrestdÿr 

  İlÀhì èaleyhim bi-õÀtÿ’ã-ãudur 

      M.29/20. 

                                                           
182 Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli, Merve Yayınları, İstanbul, s. 604. 
183 Yazır, a.g.e., s. 437. 
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Bir başka beyitte yine; her şeyi eksiksiz bilenin, kalplerdekini en iyi bilenin Allah 

olduğu Fâtır suresinden alınan ayetle zikredilmiştir: 

  Budur ÓÀfıô işte aúãaru’l-umÿr 

  İlÀhì èalìm-i bi-õÀtü’ã-ãudÿr 

      M.88/8. 

Rûm Suresi Mekke’de inmiştir. 60 ayettir. Bu şiirde Rûm suresindeki 4. ayetten iktibas 

yapılmıştır; “Birkaç yıl içinde önünde de sonunda da hüküm Allah’ındır. O gün 

m’üminler sevineceklerdir”.  Şair, aşağıdaki beyitte Sadrazam Reşid èÂkif Paşa’nın 

göz alıcı bir güzellikte olan sadrazamlık makamında bulunmasına müminlerin 

sevineceğini ayetten yaptığı iktibasla açıklamıştır.  

  äadÀretle ol dehre revnaú-ı nümÿn 

  Bu yer mesned-i yefrehü’l-mü’minÿn 

      M.29/27. 

Aşağıdaki beyitte Rûm Suresi 50. ayetten iktibas yapılmıştır. Rûm Suresi 50. ayet; 

“Şimdi bak Allah’ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü, ölümünden sonra nasıl 

diriltiyor? İşte şüphe yok ki, ölüleri böyle diriltir ve ayrıca O, her şeye kadirdir”. 

Şiirde, “keyfe yuhyi’l-arda” yani; nasıl diriltiyor yeri? diye geçmektedir. Şair, 

yağmurla ölü toprağı diriltirilterek yeniden bitkilerin yeşermesini, toprağın can 

bulmasını sağlayan Allah’ın; iyilik, güzellik bahçesini de rahmetiyle öyle dirilttiğini 

söylemektedir. Baharda kâinatın yeniden can bulması gibi ölü olan kalbinin ve 

ruhunun da Allah’ın rahmeti ile yeniden can bulduğunu, ona baharı getirdiğini 

belirtmiştir.  

 BÀg-ı luùfunda “keyfe yuóyi’l-arda” 

 Raómet ile yine bahÀr oldum 

     G.82/17. 
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Mü’min Suresi; Mekke’de inmiştir, 85 ayettir. Aşağıdaki beyitte Mü’min Suresi 16. 

ayetten iktibas yapılmıştır. Mü’min Suresi 16. ayet; “Öyle bir gün ki, onlar meydana 

fırlarlar, kendileriyle ilgili hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. “Bugün mülk kime aittir?” 

diye sorulur; “Bir olan, her şeyin O’nun kahrına mahkûm olduğu Allah’a 

aittir”denir”. Bu beyitte “Limenü’l- mülk”  derken mülkün sahibinin Allah olduğu 

hatırlatılmaktadır. Kâinattaki her şey Allah’a aittir. O, istemedikçe hiçbir şey olmaz. 

Onu inkâ r edenler de dâhil her şey O’nun mülküdür. Şair, kâinata baktığımızda 

yaratılan her şeyde bir hikmet olduğunu, bu hikmetleri anlamaya çalışarak ders 

çıkarmamız gerektiğini belirtmiştir. 

 (Limenü’l-mülú)i añlatır èÀlem 

 èİbret al ãaón-ı iètibÀr oldum 

     G.82/15. 

Fâtihâ Suresi; “açmak, başlamak” anlamına gelmektedir. 7 ayettir, Mekke’de inmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir.184Fâtihâ Suresi’ne Ümmü’l-Kitab (Kur’an’ın Anası) 

da denilmektedir. Fâtihâ Suresi, Kur’an- Kerim’de anlatılmak istenen her şeyin 

özetidir. Hz. Muhammed (s.a.v.); “Fâtihâ okumayanın namazı kabul olmaz” 

buyurmuştur. Onun için Fâtihâ namazların her rekâtında okunur.185 Ölülerin ardından 

da okunan ilk sure genellikle Fâtihâ’dır. Şair, aşağıdaki beyitte vefat eden birisinin 

ölümüne tarih düşerek, kaybolan, elden çıkan diye nitelendirdiği o kişinin ruhuna 

Fâtihâ okunmasını istemektedir. O kişi için Fâtihâ okuyana da yarın ardından 

gelenlerin Fâtihâ okuyacağını belirtmiştir.  

  ZÀ’ì şu yatan cinsiñe úıl FÀtìóa itóÀf 

  Yarın da saña baòş idecekdir anı aòlÀf 

       Kı.86/2. 

Bu beyitte Fâtihâ Suresi’nden iktibas yapılmıştır. “iyyâke nestaèîn”; yalnız senden 

yardım isteriz. Yardıma ihtiyacı olanların, yardımına erişen en büyük kuvvet sahibi 

                                                           
184 Emin Işık, “Fâtihâ Suresi”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı,  C.12, İstanbul, 1995, s. 252-254. 
185 Hacı İbrahim Demirkazık, “18. Yüzyıl Şairi Mustafa Fennî- Dîvân”, Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2009, s. 170. 
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olan Allah’tır.  Kimseden medet ummayıp, yalnızca Allah’tan yardım istenmesi 

gerektiği üzerinde durulmuştur.  

Õü’l-úuvvetü’l-metìn-i tuyi ìètimÀdımen 

İmdÀd-ı bende res ki ve iyyÀke nestaèìn 

     Kı.196/2. 

Aşağıdaki beyitte şair; mezarlığı hazan bahçesi olarak nitelendirmekte ve ziyarete 

gelenlere orada yatanlar için Fâtihâ okunmasını arzu etmektedir. Yaşayanların ölüler 

için en güzel hediyesi dua etmektir. Şair, Fâtihâ suresinin okunması ile insanlara 

ferahlık verdiği bilindiğinden bunu hazan bahçesine hayat veren bir yağmur olarak 

nitelendirmiştir.  

  Ey yolcı bir òazÀn baàcesidir bu 

  FÀtióañ yaàmurudur lüùfen oúu! 

      M.207/4. 

Necm Suresi; Mekke’de inmiştir. 62 ayettir. Şiirde Necm Suresi’nin 39. ayetinden 

iktibas yapılmıştır. 39. ayet; “Şüphesiz, insanın çalışmasından başkası kendinin 

değildir”. Aşağıdaki beyitte şair, Mehmet Âkif Ersoy hakkında tek meşguliyetinin 

çalışmak olduğundan bahsetmiştir. Ölümden endişe etmeyip asıl amacının çalışıp 

çabalamak olduğundan bahseder. Ayette de bahsettiği gibi insana sadece çalıştığının 

karşılığı verilecektir. Bunun için istenilen şey için sabredip, elde edinceye kadar 

çalışmak gerekir. İnsan hem bu dünya hem de ahiret için istediği neyse o yönde çalışıp 

çabalarsa endişe etmesine gerek kalmayacaktır. 

 Fevt-i Àn itmez çalışmaúdır yegÀne pìşesi 

  “Leyse lil-insÀni illÀ mÀ-seèÀ” endìşesi 

     M.142/6. 

 

Ali İmran Suresi, Medine’de inmiştir. 200 ayettir. Aşağıdaki beyitte Ali İmran Suresi 

148. ayetten iktibas yapılmıştır. 148. ayet; “Netice olarak Allah da, kendilerine hem 
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dünya nimetini verdi hem de ahiretin güzel sevabını. Öyle ya Allah, güzel iş yapan 

iyileri sever”. Şiirde; Ey isteğine kavuşturan, (bu) çaresizi mutlu et, Çünkü Allah, 

güzel iş yapanları sever denilmiştir. Çaresiz birini isteğine kavuşturmak onu mutlu 

etmek güzel bir davranıştır. Allah güzel davranışta bulunanları, iyileri sevmektedir.  

  ŞÀd úıl bì-çÀreyi ey kÀm-bìn 

  Çünki (VallÀhi yühibbü’l-muósinìn) 

      M.179/22. 

Aşağıdaki beyitte Ali İmran Suresi 140. Ayete yer verilmiştir. 140. ayette;  “Eğer size 

bir yara dokunduysa, o adamlara da öyle bir yara dokundu. O günler var ya, işte biz 

onları, Allah’ın iman edenleri bilmesi ve sizden şehitler alması, şahitler tutması için 

insanlar arasında evirir çeviririz. Allah, zalimleri sevmez”.186 İnsan etrafına şöyle bir 

baktığında Allah’ın hikmetlerini göremiyorsa, hâlâ inkâr ediyor ve farklı yollara 

yöneliyorsa o sadece bir vücuttan ibarettir. Hakikati göremeyen bir kalp, ruh o vücuda 

hapsolmuştur. Tıpkı kafese hapsolmuş bir bülbül gibidir. Allah’a iman etmeyen bir 

gönül harabe gibi yıkık döküktür. Ölüdür.  

 Úulaàa çınlamıyorsa [Ve tilke’l-eyyÀm] 

   Teninde bülbüli yoúdur úafes òarÀbesidir 

      M.220/15. 

Aşağdaki şiirde, “Mûtû kable en-temûtû: Ölmeden evvel ölünüz” hadisinden alıntı 

yapılmıştır.  Her canlı ölümü tadacaktır. “Ölmeden önce ölünüz” derken insanın ölüm 

anı gelmeden kendisine çeki düzen verip, nefsânî ve dünyevi istek ve arzularını bir 

kenara bırakıp, bunların karşısında tıpkı bir ölü gibi olması gerektiğinden 

bahsetmektedir. İnsan ancak bunları yerine getirip Allah’a itaat ve tevekkül ederek 

mutluluğa erişebilecektir.  

Şair şiirde bu hadisi göz önünde bulundurarak Hz. Peygamber’in bu konudaki 

işaretlerini, hikmetlerini idrak edip, ister padişah olsun isterse şeyh kimseye 

                                                           
186 Yazır, a.g.e., s. 66. 
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bağlanmadan, Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak tam teslimiyetle mutluluğa erişerek 

bu dünyadan dolu bir şekilde gidilebileceğinden bahsetmektedir.  

  (Mÿtÿ) de ki Peygamberiñ remizini derk it 

  DünyÀ seni terk eylemeden sen anı terk it 

  Baàlanma aldanma ne şÀha ne de şeyòe 

  Sen cebel irÀdÀtıñı Allahıñla pür git  

       R.212. 

 

Rahman Suresi; Mekke’de inmiştir. 78 ayettir. Aşağıdaki beyitte Rahman Suresi 26. 

ayete yer verilmiştir. Küllü men èaleyhÀ fÀn; “onun üzerindeki herkes fanidir”.187  Bu 

ayetin devamında baki olanın yalnızca Allah olduğu belirtilmiştir. Şair, bu beyitte Efes 

Harabeleri’ni ele alarak yaratılan her şeyin bu harabe de dâhil yok olacağını 

belirtmiştir. 

  Vücÿdda hayúırıyor [Küllü men èaleyhÀ fÀn] 

  Göçen Úur’anlı hep bu cers òarÀbesidir 

        M.220/14. 

En’am Suresi; Mekke’de inmiştir 165 ayettir. Aşağıdaki beyitte En’am Suresi 153. 

ayete yer verilmiştir. 153. ayet; “İşte bu, benim doğru yolum; hep onu takip edin; başka 

yolları takip etmeyin ki, sizi O’nun yolundan ayırıp parçalamasınlar. Duydunuz ya, 

işte size O, korunup takvalı olasınız diye bunu emir buyurdu”.  Aşağıdaki beyitte 

En’am Suresi’nden iktibas yapılmıştır. “LÀ tettebièÿ’s-subule”; başka yolları takip 

etmeyin. Şair beyitte; Hz. Ömer’in Kur’an’a Kefânâ; yani Allah’ın kitabı bize yeter 

dediğinden bahsetmektedir. Onun dışında din hakkında yazılacak kitapların pek bir 

değerinin olmadığını bu konuda yaşanacak olan ayrışmaların doğru olmadığından 

bahsetmektedir.  

                                                           
187 Yazır, a.g.e., s. 531. 
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 Kur’an’a didi èÖmer (KefÀnÀ) 

 Bu günler içün imiş maènÀ 

   (LÀ tettebièÿ’s-subule) ùururken 

 Ey tefriúalar nedir bu àavàÀ 

          N.44. 

Aşağıdaki beyitte; “Ben gizli bir hazine idim bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım” 

kudsî hadisine telmih yapılmıştır. 

 Ben gizli bir mücevherim defìnem 

 İmÀn gibi úalbimiñ bucaàı 

     G.55/9. 

 

Aşağıdaki bölüm şair Ziya Paşa’ya ait mesnevi’ye yer verilmeden önce şair Hafız 

Yusuf Bey tarafından yapılmış olan açıklamadır. Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından 

Cebrail vasıtasıyla, vahiy yoluyla son peygamber Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Şair, 

Mekke-Şam yolculuğunda, civarında konakladıkları bir manastırda Bahira adındaki 

bir rahip ile görüşmüştür. Yapılan sohbette rahip Bahira’nın, Kur’an’ın Hz. Peygamber 

tarafından uydurulduğunu söylemesi karşısında şairin cevabı ise Bahira’nın bu 

sözlerinin yalan ve gülünç olduğudur. Bahira ve onun gibi düşünenlere karşı en güzel 

cevabı ise asırlar önce Kur’an’ın kendisinin verdiğini belirterek Bakara Suresi 23. 

ayetin mealine yer vermiştir: 

“Úulumuza indirdiàimiz Úur’an’dan şübhedeyseñiz eşce bir sÿresini meydÀna getiriñ. 

Bu Úur’an’ıñ eşini meydÀna getirmek üzere òalú-ı èÀlem bir araya gelse getiremez. 

Yardım da itse yine getiremez. Bu öyle bir daèvÀdır ki èaksi åÀbit olunca ãuya düşer”. 

                   M.204/14. 

Şair, aşağıdaki bölümde Ziya Paşa’ya ait bir mesneviye yer vermeden önce yaşanan 

bir olayı anlatmaktadır. Harbiye’de yaşanan bir cinayette failinin otuz binden fazla 

parmak izi arasındaki izden ortaya çıkarıldığını belirtmiştir. Bu olay karşısında parmak 

izi mucizesine dikkat çekmek için de Kıyamet Suresi’nin 3. ve 4. ayetine mealen yer 

vermiştir: 
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“İnsÀn úıyÀmet güni biz anıñ kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi ãanıyor? 

äandıàı gibi degil parmaú uçlarını tanzìme varıncaya úadar cemèe muútediriz”. 

          M.204/19. 

2.2.1.5. Peygamberler 

Peygamberler; vahiy yoluyla Allah’tan aldıkları bilgileri, Allah’ın emir ve yasaklarını 

tebliğ eden, muhattaplarını hak dine çağırmakla görevlendirilmiş olan üstün vasıflı 

kişilerdir.188 Metinde  peygamberlerden; Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. İbrahim, Hz. Îsâ, 

Hz. Süleyman, Hz. Mûsa,  Hz. Yakup ve Hz. Yusuf’un isimleri geçmektedir.  

2.2.1.5.1. Hz. Muhammed 

Son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v.); güzel ahlakı, adaleti, dürüstlüğü ile 

tanınmıştır. Özellikle güvenilir biri olması ve tüm bu güzel vasıflarından dolayı 

kendisine “Muhammedü’l-emin” denilmiştir. Bunun dışında Hz. Muhammed; 

Mustafa, Ahmed, Mahmud, Resûlullah, Habîb, Resûl-i Hâşimî vb. gibi isimlerle 

anılmıştır.  

 Klasik edebiyatta genellikle;  şakk-ı kamer (Hz. Peygameber’in aya parmağıyla işaret 

etmesi ve ayın yarılması) mucizesi, Hz. Muhammed haricinde hiçbir peygambere 

nasip olmayan “Miraç mucizesi”, “Lev lâke” (Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım) 

hadis-i kudsîsine telmih, Hz. Muhammed’in başında çocukluğundan itibaren bir 

bulutun gölge yapması, parmaklarından suyun akması, “sultân-ı kevkeyn (iki âlemin 

sultanı olması), hüsn-i Muhammedî (güzelliği), cömertlik konusunda eşsiz olması vb. 

şeklinde konu edilir.189  Hz. Muhammed’in söz, fiil ve onayının genel adına “sünnet” 

denilmektedir.190 Şair, aşağıdaki şiirde Hz. Muhammed’in bu yönünü ele almıştır.  

Hafız Yusuf Bey’in, aşağıdaki şiirinde “Muhammedilik” kavramından kastı Hz. 

Muhammed’in sünnetidir. Şair, bu şiirinde ilmi olmayan cahil şeyhlere uyup onlara 

bağlanan, Hakk yolundan ve Hz. Peygamber’in sünnetinden sapanların, içinde 

                                                           
188 Yusuf Şevki Yavuz, “Peygamber”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2007, C. 34, s. 257. 
189 İlyas Suvağci,  “Klasik Türk Şiirinde Hz. Muhammed”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,C. 9, S. 2, s. 60. 
190 Murteza Bedir, “Sünnet”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2010, C. 38, s. 150. 
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bulundukları gafletten uyanmalarını istemektedir. Şaire göre İslam’ın temel iki 

kaynağı Kur’an ve sünnettir. Şair, Mevlânâ gibi büyük bir ilme ve hoşgörüye sahip 

olan mutasavvıfları bunun dışında tutarak cahil şeyhleri hedef göstermiştir. Onlara 

bağlanıp yoldan sapanlar için “Leyse min ümmeti” yani “ümmetim değildir” 

denildiğini belirtmektedir. 

   Ey uyan pìrini ãayıúlayaraú 

   Nerde MevlÀ nerede MevlÀnÀ 

    Neye ãapdıñ Muhammedìlikden 

   (Leyse min ümmeti) dimişdi saña 

       Kı.68. 

2.2.1.5.2. Hz. İbrahim   

Kur’anda ismi en çok zikredilen peygamberlerden birisi olan Hz. İbrahim, genellikle 

Kâbe’yi inşa etmesi, Nemrut tarafından ateşe atılması sonucunda ateşin Allah 

tarafından gül bahçesine çevrilmesi ve oğlu İsmail’i kurban etmek istemesi ile 

bilinmektedir. Hz. İbrahim canı, malı, evladı vb. gibi birçok şeyle imtihan edilmiştir.  

Yaşadığı bütün zorluklar karşısında Allah’tan başka kimsenin dostluğunu kabul 

etmemiştir. Büyük bir teslimiyetle Allah’a itaat etmiştir. Bu yüzden de “Halilullah 

(Allah’ın dostu)” olarak nitelendirilmiştir. Şair bu şiirde Hz. İbrahim’in “Halilullah” 

unvanına telmihte bulunmuştur: 

  Naôra-ı perdÀz nücÿm-ı mÀh iseñ 

  LÀ-uóibbü’l-Àfilìn ÀgÀh iseñ 

  ÕÀt-ı pÀkizen hidÀyet-i òˇÀh iseñ 

  “Maøóar-ı sırr-ı òalìl’ullÀh iseñ 

  NÀr-ı dehşet-nÀú-ı aèdÀ nÿr olur” 

      T.4/4. 
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2.2.1.5.3. Hz. Îsâ (Mesih) 

Hz. Îsâ, Kur’ân-ı Kerîm’de, İbn Meryem veya Mesîh şeklinde zikredilen, kendisine 

İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i müjdelediği bildirilen, “Allah’tan bir ruh ve 

kelime” olarak tavsif edilen ancak kul olduğu vurgulanan peygamberdir.191 Nefesiyle 

hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, tecerrüd ile göğe yükselmesi, fakat üzerinde 

iğne (sûzen) bulunduğu için güneş göğü olan dördüncü felekte (çarh-ı çârüm) kalması, 

Allah’ın ruhunu Cebrâil’in Meryem’e üflemesi sonucunda Hz İsâ’nın doğması, eşeği 

vb. gibi hususlarla söz konusu edilir. Ayrıca Meryem’in babasından bahisle Hz. Îsâ’ya 

“yetim-i duhter-i İmrân” da denilmektedir.192  

Mesîhâ; Hz. Îsâ’nın adlarından birisidir. Aşağıdaki şiirde baharın gelişiyle birlikte 

kâinata ruh verildiği, kâinatın yeniden canladığı, etrafa hoş kokuların yayıldığı 

belirtilmiştir. “Bâd-ı saba (sabah rüzgârı)”nın haber getirme özelliği olduğu gibi 

diriltici bir özelliği de vardır. Saba rüzgârının esmesiyle etrafa yayılan güzel kokuların 

ve kâinatın yeniden canlanması burada Hz. Îsâ’nın isimlerinden olan “Mesîhâ” ile 

zikredilmiştir. Baharın gelişiyle birlikte kâinatın canlanması durumu, Hz. İsa’nın 

hastaları iyileştirmesi ve ölüleri diriltme mucizesine telmih yapılmıştır.  

  KÀ’inÀtda rÿh-baòş oldı MesìhÀ-yı bahÀr 

  Oldı bÀd-ı ãubó ile feyø-i nefaóÀt ÀşikÀr 

            K.5/1. 

2.2.1.5.4. Hz. Süleyman 

Hz. Süleyman, Hz. Davûd’un oğludur. On iki yaşındayken babasının yerine tahta 

geçmiştir. Hem padişah hem de peygamberdir. Babası Hz. Davûd’un vefatından sonra 

onun vasiyeti üzerine Kudüs’teki yarım kalmış olan Mescid-i Aksâ’nın yapımını yedi 

senede tamamlamıştır. Hz. Süleyman’a Allah tarafından birçok mucize verilmiştir. 

Bunlar; cinlere ve rüzgârlara emretme, kuşlar, karıncalar vb. gibi pek çok hayvanla 

                                                           
191 Ömer Faruk Harman, “Îsâ”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2000, C. 22, s. 465. 
192 Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Divânı’nın Tahlîli, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.70.  
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konuşabilmek onların dilini anlamak, İsm-i A’zam duasının yazılı olduğu bir mühürlü 

yüzüğü ile tüm isteklerine kolaylıkla ulaşabilmesi vb.dir.193   

Rivayete göre bir gün Hz. Süleyman ve ordusu sefere giderken bir vadiye 

ulaştıklarında karıncaların başı olarak kabul edilen bir karınca diğer karıncalara 

“Kaçınız! Süleyman’ın orduları sizi ezmesin” dediğini duymuştur. Bunun üzerine 

Süleyman peygamber gülümsemiş ve bu karıncayı yanına davet etmiştir. Bu karınca 

kendince çok değerli sayılan bir çekirge budunu Hz. Süleyman’a vermiştir. Hz. 

Süleyman ‘ın duasıyla bu but bereketlenmiş ve tüm ordu bu but ile doymuştur. 

Süleyman Peygamber, karıncadan tavsiyeler istemiştir.194 Aşağıdaki şiirde Hz. 

Süleyman’ın hayvanlarla konuşabilme özelliğine dikkat çekilmiştir. Hz. Süleyman ve 

karınca kıssasına telmih yapılmıştır. 

  Maôhar-ı óüsn-i úabÿl eyle SüleymÀn’ım bunı 

  Mÿr-ı òaste òÀùırıñ tìriñe itdi ictisÀr 

       K.5/23. 

 

  Belki mÿr-Àna yÀdigÀrım olur 

  Sen SüleymÀn’a bergüõÀrım olur 

       M.148/17. 

2.2.1.5.5. Hz. Mûsa  

Yakup peygamberin neslinden gelen bir peygamberdir. Allah ile konuştuğu için  

“Kelimullah” sıfatına layık görülmüştür. Hz. Mûsa’nın; suları kan şeklinde akıtmak, 

kurbağa yağdırmak, büyük sinek ve çekirgeler sürüsü ortaya çıkarmak, öküz vebası, 

insanlar vücudunda yara ve ur çıkarmak gibi mucizeleri vardır. Klasik Türk 

                                                           
193İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları: 20, 13. Baskı, s. 411. 
194 Pala, a.g.e. , s. 412. 
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edebiyatında Allah ile konuşması, yılan olabilen asası, yed-i beyzâ (beyaz el), 

Firavun’u suda boğması vb. yönlerden ele alınmaktadır.195  

Hz. Mûsa’nın “yed-i beyzâ” mucizesi şu şekildedir;  Hz. Mûsa, Firavun’un yanına 

giderek Allah’ın elçisi olduğunu ve İsrailoğullarını serbest bırakmasını ister.  Firavun 

ise Hz. Mûsa’dan Allah’ın elçisi olduğuna dair bir alamet göstermesini ister. Bunun 

üzerine Hz. Mûsa, asasını yere atar ve asası yılana dönüşür. Daha sonra elini yukarıya 

kaldırır ve bir bakarlar ki eli bembeyaz ışıl ışıldır.  Rivayete göre Firavun yılandan 

korkmaktadır. Hz. Mûsa’nın asasının yılana dönüştüğünü gören Firavun korkar ve Hz. 

Musa’ya kendisini koruduğu takdirde iman edeceğini ve İsrailoğullarını serbest 

bırakacağını söyler.196 

Bundan sonra ise Hz. Mûsa, elini koynuna sokup çıkartır bu defa eli gözleri 

kamaştıracak derecede parlar, saçtığı ışık evlere kadar nüfus eder. Firavun ona 

bakamaz. Hz. Mûsa elini tekrar koynuna sokup çıkardığında ise eski haline 

dönmüştür.197  

Aşağıdaki şiirde Allah tarafından Hz. Mûsa’ya bahşedilen bu mucizeden 

bahsedilmektedir. “Yed-i beyzâ” mucizesine telmih yapılmıştır. Hz. Mûsa’nın elini 

koynuna sokup çıkardığında elinin ay gibi parlaması karşısında Firavun’un gözleri 

kamaşmış ve Hz. Mûsa’ya bakamamıştır. Bu olay karşısında sadece zor durumdayken 

içinde bulundukları durumdan kurtulmak amacıyla Firavun gibi alçakların inandım 

diyerek yalan söylemeleri kalplerinin hiçbir zaman gerçekten iman etmeyeceklerini 

göstermektedir.  

  BeyÀn-ı muècize Mÿsa’ya el virmiş yed-i beyøÀ 

  Yüce Allah inandım ben cebìniñ mÀhdan şaúdır 

        Kı.58/2. 

 

                                                           
195 Pala, a.g.e., s. 334. 
196 Ömer Faruk Harman, “Yed-i beyzâ”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, C. 43, s. 376. 
197 Harman, a.g.e., s. 376. 
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Bu şiirde de yine Hz. Mûsa’nın “yed-i beyzâ” mucizesine telmih yapılmıştır. Ayrıca 

parıltı, parıldama anlamında olan berkâ, parlaklıkla ilgili olan nûr, sîm gibi kelimeler 

bir arada kullanıldığından tenasüp sanatı bulunmaktadır.  

  Eyledikce óüsnüni tedúìú ey Yÿsuf hicÀb 

  Sìnede eyler tecellì tÀ ki ÀyÀtü’l-kitÀb 

  Eyleyen úudret yed-i beyøÀ-yı berúÀ berú-i nÿr 

  SÀèid –i sìminiñi úılmış baña ùavú-ı riúÀb 

        N.59 

“Yed-i beyzâ” mucizesine bir başka telmih; 

 Bir şaèşa olsa n’ola èahdinde bu èÀlem  

 İtmekde tecellì yed-i beyøÀ-yı òilÀfet 

        K.201/8. 

 

Bu beyitte ise Hz. Mûsa’nın Allah’ı görmek istemesi üzerine, Allah’ın Tûr Dağı’na 

teceli etmesi ve dağın paramparça olması hadisesine telmih yapılmıştır: 

    

   Mÿsa-yı øamìrindeki ÀmÀl ile her dem  

   Berú urmadadır Tÿr-ı tecellÀ-yı òilÀfet 

        K.201/9. 

 

Hz. Mûsa ve Tûr Dağı kıssasına bir başka telmih ise şu şekilde yapılmıştır: 

   Ùÿra óasr-ı tecelliyÀt olmaz 

   Maşrıú-ı nÿr-ı yÀrdan göñlüm 

       G.146/4. 
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2.2.1.5.6. Hz. Yakup 

Hz. Yakup; Hz. İshak’ın oğlu, Hz. Yusuf’un ise babasıdır. Hz. Yakup’un lakabı;  

“Allah’ın kulu” anlamına gelen İsrail’dir. Hz. Yakup; on iki evladı olan, sabırlı, 

anlayışlı, sağlam bir inanca sahip, seçkin bir kimse ve peygamberdir. Hz. Yakup, 

şiirlerde genellikle Yusuf kıssası ile alakalı olarak Hz. Yusuf’un kanlı gömleğini ona 

getirmeleri, ağlamaktan gözlerine perde inmesi, külbe-i ahzân, Yusuf’un kokusunu 

uzaktan hissetmesi, gömleğini sürünce gözlerinin açılması vb. hususlar içerisinde ele 

alınır.198 Aşağıdaki beyitte Hz. Yakup, Hz. Yusuf kıssasına telmih yapılarak ele 

alınmıştır. Hz. Yusuf’a olan özlemiyle kalbinin celb olduğundan, üzüldüğünden 

bahsetmektedir. 

   Benim Muóyi’d-dìnime dirsin: Oldı Yaèúÿb’uñ 

   Taóassürüñle o Yÿsuf ki úalb-i meclÿbuñ 

         M.119/2. 

 

2.2.1.5.7. Hz. Yusuf 

Hz. Yusuf; güzel yaratılışlı, sabırlı, ilim ve hikmet sahibi, çok iyi rüya tabiri yapan bir 

peygamberdir. Hz. Yusuf edebiyatımızda güzellik timsalidir. Sevgili “Yûsuf-ı 

vakt’”dir.“Yûsuf-ı sânî”dir. Güzelliği haricinde, kardeşleri tarafından kıskanılması, 

oynamak bahanesiyle götürüp kuyuya atmaları, sonra da boyadıkları gömleğini 

babalarına getirip Yusuf’u kurt yedi demeleri, bu olay üzerine Hz. Yakup’un 

gözlerinin kör olması, Hz. Yusuf’un pazarda köle olarak satılması, bir ihtiyar kadının 

bir iplik ile ona talip olması, Züleyha’nın aşkı, Yusuf’un iffeti, gömleğinin eteğinin 

yırtılması, Mısırlı kadınların onun güzelliği karşısında turunç yerine ellerini kesmeleri, 

Hz. Yusuf’un zindana atılması, sonrasında Mısır’a sultan olması vb. gibi hususlarda 

şiirlere de konu olmuştur.199  

Aşağıdaki şiirde Hz. Yusuf kıssasına telmih yapılmıştır. Hz. Yusuf’un, güzellik vasfı 

ele alınarak kardeşleri tarafından kıskanılması, kuyuya atılması, esir olması vb. gibi 

başından geçen kötü hadiseler karşısında oğlundan ayrı kalan Hz. Yakup’un can 

                                                           
198 Kurnaz, a.g.e., s. 67. 
199 Kurnaz, a.g.e., s. 68. 
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sıkıntısının içinde bulunduğu durumdan dolayı o üzgün halinin, o anda ki görünüşünün 

gönüllerden gitmediğinden bahsedilmektedir.  

   El-meded ey Yûsuf-ı Mısr-ı ãabÀóat el-meded 

   Gitmiyor Yaèúÿb-ı dilden infièÀliñ ãÿreti 

          G.64/3. 

2.2.1.6. Ehl-i Beyt 

Hz. Muhammed’in aile fertlerine ehl-i beyt denilmektedir. Hafız Yusuf  Bey’e ait olan 

metinde  Hz. Muhammed’in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e yer verilmiştir.  

2.2.1.6.1. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 

Hz. Hasan; Hz. Peygamberin torunu, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın büyük oğludur. Hz. 

Hasan, halim selim, cömert, sakin, vakarlı, siyaset ve fitneden kaçınan bir yaratılışa 

sahiptir.200 Hz. Hüseyin;  Hz. Peygamberin torunu, Hz. Fâtıma ve Hz. Ali’nin küçük 

oğludur. “Şehîd” lakabı ile meşhurdur.201 Hz. Peygamber’in “cennetin efendileri” ve 

“benim çiçeklerim” diye hitap ettiği, haklarında “Allah’ım, ben onları seviyorum, sen 

de sev!” diye dua ettiği iki torununu çok sevdiği isteklerini tereddütsüz yerine getirdiği 

bilinmektedir.202  

Aşağıdaki beyitte Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in isimleri doğrudan telafuz edilmeyip, 

“ezhâr-ı Kerbelâ (Kerbelâ çiçekleri)” şeklinde beyitte yer almıştır. Ezhâr-ı Kerbelâ 

ifadesi ile Kerbelâ olayına telmih yapılmıştır. Kerbelâ çiçekleri; Hz. Muhammed’in de 

benim çiçeklerim dediği Kerbelâ olayında katledilen Hz. Hüseyin’i ve karısı Ca’de 

tarafından zehirlenen Hz. Hasan’ı simgelemektedir.  

   äaórÀ-yı dilde àonce-i èaşú Àn-be-Àn açar 

   EzhÀr-ı KerbelÀ gibi Àteş-feşÀn açar 

        G.115/1. 

                                                           
200 Ethem Ruhi Fığlalı, “Hasan”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1997, C. 16, s.  282. 
201 Ethem Ruhi Fığlalı, “Hüseyin”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1998, C. 18, s. 518. 
202 Fığlalı, a.g.e., s. 282. 
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2.2.1.7. Diğer Dinî Kavramlar 

2.2.1.7.1. Ezan 

İslam dininde insanlara namaz vaktinin geldiğini haber vermek amacıyla yapılan 

çağrıya denir. Ezan;  Ezân-ı Muhammedî olarak da adlandırılmaktadır. Aşağıdaki 

şiirde şair ezanı; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği dinin ezanı anlamına gelen 

“ezân-ı Muhammedî” olarak ele almıştır. Aşağıdaki bentte; dönemin önemli 

siyasetçilerinden Kasım Gülek’i eleştirilmiştir. Şair bu bentte, bir dönem ezanın 

Türkçe okutulmuş olmasından dolayı duymuş olduğu rahatsızlığı dile getirmiştir.  

   ÚÀsım Gülek bıraú iki yüzli dolÀbları  

   Jestiñ olur mı ãandın eõÀn-ı Muóammed 

   Yıllarca Óaúú ãadÀsını siz boàdıñız idi 

   Türki eõÀnıñızdı fiàÀn-ı Muóammedì 

        N.153. 

2.2.1.7.2. Kıble, Kıble-gâh 

Kıble; Müslümanların namaz kılmaya başlarken yönelmesi gereken taraf,  Kâbe’nin 

olduğu yöne denir. Aşağıdaki beyit tasavvufî açıdan değerlendirildiğinde tasavvuf ehli 

olanlar baktığı her yerde Allah’ın hikmetini, sıfatlarının tecellisini görmek isterler. Bu 

beyitte gönül Tûr dağıdır. Hz. Musa, Allah’ı görmek istediğinde Cenâb-ı Hakk, Tûr 

dağına tecellî etmiştir. Âşıkların gönüllerinde de ilahî tecellî her an ortaya çıkabilir. 

Burada kıble hem fizikî olarak hem de manevî olarak ele alınmıştır. İlahî aşkla kıbleye 

yönelenler hakikati bilerek, gönüllerini de kıblenin sahibi olan Allah’a döndürmüş 

olacaklardır.  

   Her úıble birer yüzden ider feyøi tecellì 

   èAşúıñla göñül Ùÿr-ı tecellÀ-yı ãafÀdır 
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         Kı. 12/3. 

 

Aşağıdaki beyitte kıble; “kıble-gâh”; kıblenin bulunduğu yer şeklinde geçmektedir. 

Âşıklar için kıblenin bulunduğu yer sevgilinin mahallesi, sevgilinin bulunduğu yerdir. 

Şair, çekmiş olduğu ayrılık acısından dolayı göz açıp kapayacak halinin kalmadığını 

belirtmektedir. Kıble-gâh, onun için uzaktır. Buradaki uzaklık ise maddi bir uzaklık 

olmayıp sevgilinin erişilmez olmasından kaynaklanmaktadır.  

   Varlıàımda hÀlime bir laóôa óÀlì úalmadım 

   Úıble-gÀhım söylesün kim oldı devrÀnım naãıl 

        K.224/27. 

2.2.1.7.3. Namaz 

Namaz; İslâm’ın şartlarından birisidir. Şair aşağıdaki beyitte İslam dinine göre cuma 

günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekâtlık namaz olan cuma namazına 

yer vermiştir.  

   İmamıñ arúasıdır cumèa namÀzında yeriñ 

   Gücün evreng-i beyÀnında maúÀliñ görür 

        G.1/11. 

2.2.1.7.4. Günah 

Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda hareket etmemek, bilinçli bir şekilde bu 

konuda yapılan ihmalkârlıktır. Şair aşağıdaki beyitte günahı “kubh” kelimesiyle 

karşılamıştır. Kubh; kabahat, suç, günah ve çirkin hareket anlamlarına gelmektedir. 

Aşağıdaki şiirde şair; kişinin, bu kadar hakaret ederek onur kıranlara kalbe gelen 

rahmani bir mana ile dayansan da açıklanmayan, günah ve çirkin hareketlere 

kızdığının yüzünden anlaşıldığını söylemiştir.  
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   Bu úadar ùane-i ilóÀma ùayansañ da bile 

   Úubó-ı ibóÀma úızan çehre-i alıñ görinür 

        G.1/18. 

2.2.1.7.5. Kıyamet Günü, Mahşer, Haşr 

Dünyanın sonunun gelip Allah tarafından tüm insanların toplanarak hesap vereceğine 

inanılan zamandır. Hesap günü ya da mahşer günü olarak da bilinmektedir. Aşağıdaki 

şiirde şair; hürmete layık olan bir kişi için onun büyüklük ve yüceliğinin kıyamet 

gününe kadar devam edeceğinden bahsetmiştir.  

   Ol óaşre dek ÀrÀyiş-i iclÀl ü feòÀmet 

   Bu devlete õÀtıñ sebeb-i şÀn u calÀdır 

        K.12/35. 

Metinde haşrın geçtiği diğer beyit ve şiirler şu şekildedir: 

Aşağıdaki beyitte “nûr-ı ebher” diyerek Kur’an-ı Kerim’den bahsetmektedir. Kur’an-

ı Kerim’in dünyanın sonunun geldiği insanların bir araya toplanacağı o güne kadar en 

parlak ışık olarak nur olarak insanlara yol göstermeye devam edeceğinden 

bahsetmektedir. Fakat bunu ancak ona inanan inkâr etmeyenlerin görebileceğini 

belirtilmiştir.  

   TÀ óaşre durur o nÿr-ı ebher 

   Körler görmez görür görenler    

       M.204/5. 

 

Aşağıdaki beyitte şair, kıyamet sabahını sevgili ile kavuşacağı gün olarak 

nitelendirmiştir. Ölümü ilahî bir vuslat olarak gören şair, “sabah-ı haşr” tabiri ile 

kıyamet sabahından bahsederek ölümden sonra diriliş olduğuna atıfta bulunmuştur. Bu 

dirilişin hayali ile sarhoş olan deli gönlünün kıyamet sabahına kadar bir an bile 

sıkılmayacağını belirtmiştir. 
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   Mest-i sahbÀ-yı viãÀl olsam dil-i divÀneye 

   TÀ ãabÀh-ı óaşre dek gelmez melÀliñ ãÿreti 

        G.64/4. 

 

Aşağıdaki beyitte şair, sevgiliyle kavuşacağı günü “haşr” olarak nitelendirmiştir. 

Eskiden mezar taşlarındaki yazıları okuyabilmek için mezar taşının üstüne kandil 

koyulmaktadır. Şair, sevgiliye olan aşkını dile getirerek ona kavuşacağı günün nuru ile 

kıyamete kadar mezarının aydınlık olacağından bahsetmiştir. Sevgiliye olan aşkının 

büyüklüğüne dikkat çekerek ona duyduğu sevginin nuru ile aydınlık olan kabrin, kime 

ait olduğunun bilinmesi için kandile gerek duyulmadığından bahsetmiştir. Sevgiliye 

olan aşkının nuru ile tanındığını dile getirmiştir.  

   Óaşre dek tenvìre úabrim şevú-i dìdÀrıñ 

   èÂşıúım seng-i mezÀr-ı şevú-i úandìl istemez 

        Mü.232. 

Aşağıdaki beyitte şair, sevgilinin can alıcı bakışları ile her an âşıklarını öldürdüğünden 

bahsetmektedir. “Kıyametler kopartır” tabiri ile sevgilinin bakışlarının öldürücü olma 

özelliğine dikkat çekilmiştir. Görüşü ve düşüncesi kuvvetli olan kişilerin sevgilinin 

bakışlarının öldürücü olduğunu bildiğinden dolayı “rûz-ı mahşeri” yani kıyamet 

gününü; sevgiliye kavuşacağı günü ümit ederek beklemeyeceklerinden bahsetmiştir. 

O zaten bakışları ile her an âşıklarını öldürmektedir.  

  Çeşm-i fettÀnı úıyÀmetler úoparur dem-be-dem 

  Rÿz-ı óaşre eylemez ãÀóib-i naôarlar intiôÀr 

        G.269/3. 

2.2.1.7.6. Ahiret 

Dünya hayatının son bulup, ölümden sonra gidileceğine inanılan sonsuz yaşam 

âlemidir.  İnsanların dünyadayken sevdiği kişilerle birlikte olduğu gibi ahirette de 

birlikte olacağı söylenmektedir. İnsanlar ahirette de birlik olmak istediği kişiler için 

bu tabiri kullanmaktadır. Şair; ahiret kardeşini belirleyecek olan kişi için, ahiret 
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kardeşinin erdemleri yönünden çok büyük ve saygıdeğer, dinine bağlı biri olursa fayda 

sağlayacağını belirtmiştir.  

   Áòiret úardaşı olsa saña bir dìn ulusı 

   èAmmucañ olsa gerek olmasa òÀlıñ görinür 

          G.1/9. 

  

2.2.1.7.7. Kabir (Mezar) 

Ölünün gömüldüğü yerdir. Aşağıdaki beyitte şair kabir yerine; Arapça mezar, kabir 

anlamına gelen “makber” ifadesini kullanmıştır. Şair bu beyitte; mezarların sarhoşların 

gururuna bir gülüş olduğunu söyler. Uykusu gelen sarhoşlara, o gelip geçici olan fâni 

bedenlerine mezarların ağız açtığını söylemektedir. Dünyadaki geçici arzu ve 

hevesleri ile aldanmış olan bu kişilerin, burada yatanları görüp ibret almayarak 

mezarlarda o gafillikle, mağrurlukla dikkatsizce davranmalarına, Allah’ın kulu 

olduğunu unutarak, gaflet uykusundan uyanamadıklarına dikkat çekmiştir.  

   Bir òandedir àurÿruna mestÀn-ı àafletiñ 

   FÀnì vücÿda maúbereler ki dehÀn açar  

        G.24/3. 

 

Aşağıdaki beyitte; ruhun kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmeyip, beşeri 

noksanlardan uzak duran kişilerin, kabrinde cennet bahçesindeki güllerin açacağından 

bahsetmektedir.  

   Yoúdur çelenge raàbeti maóv-ı muóabbetiñ 

   äaónında úabriniñ gül-i bÀà-ı cinÀn açar 

        G.24/5. 

2.2.1.7.8. Cennet ve Cehennem 

Cennet; Allah’a iman etmiş olan müminlerin öldükten sonra içinde sonsuza kadar 

kalacakları; güzel çiçeklerle dolu bağ, bahçe vb. birçok güzel nimetlerle bezenmiş 
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yerdir. Cehennem ise; Allah’ı inkâr edenlerin sonsuza kadar; Allah’a inan müminlerin 

ise günahları ölçüsünde cezalandırılacağı yerdir. Şair aşağıdaki beyti, Mevlânâ 

bendelerinden meşhûr mühtedî Diyâmândi’nin ölümü üzerine yazmıştır. Şair, 

şehitlerin yeri nasıl cennetse Diyâmândi’nin yerinin de cennet olmasını dilemiştir. 

   Ey dedem devletlü èAbdü’l-úÀdirim 

   Rÿóuñuñ cennetler olsun meşóedì 

       Kı.20/5. 

 

Aşağıdaki beyitte şair cennet yerine; Arapça bir kelime olan;  cennet, bahçe, cennetin 

en yüksek yeri vb. gibi anlamlara gelen “firdevs” ifadesine yer vermiştir. Beyitte; daha 

sonradan verilecek olan mükâfatın başlangıcı olarak insanın gönlünde özgürlük olunca 

cennette bile gülüşlerin, gülmelerin yerinde olacağından bahsetmektedir. Emir ve 

yasaklara uyarak iyi ve güzel davranışlarda bulunanların cennetle ödülendirileceği 

bilgisinin verilmesi kesinleştirilmesi insanların gönlünde özgürlük düşüncesi ile 

insanların mutlu olacağından bahsetmektedir.  

   Óürriyet olunca dil-i Àdemde muúarrer 

   Firdevse daòı òandeler eylerse becÀdır 

        K.12/22. 

 

Aşağıdaki beyitte şair Faruk Nafız Çamlıbel’den bahsetmektedir. Şair, ince ve zarif 

bir kimse olan Faruk Nafız Çamlıbel’in sözlerinin güzelliğini cennet bahçesine 

benzeterek, kelamda iyi olması sebebiyle nazire yapmanın zor olduğunu belirtmiştir.  

   Beñzer cihÀnda faãl-ı emel bÀà-ı cennete 

   FÀruú-ı nüktedÀna süòanda naôìre güç 

        G.115/5. 

Bu beyitte şair; Kâzım Bey’in ölümünden bahsederek onun iyi biri olması sebebiyle 

yerinin ona bir mesken, yuva olan cennet olduğunu belirtmiştir.  
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   CÀn eviñden urdı bir oúla ecel KÀôım seni 

   Cennete daèvetli rÿóa ÀşiyÀn olmuş zemìn 

        Kı.131/1. 

 

Aşağıdaki beyitte şair; sevgiliye benim gül bahçem senin güzel ve hoş kokundur 

diyerek sevgili olmadan kendisinin bir hiç olduğunu söylemektedir. Onunla birlikte 

olduktan sonra cehennemde bir çiy tanesi bile olabileceğini belirtmiştir. 

   Seniñ rÀyióañdır benim gülşenim 

   Seniñle cehennemde olsam şebnem  

   Dimem kendime sensiz olsam benim 

   Naãılsın naãıl söyle lüùfen baña 

        Mu.137/3. 

 

Bu beyitte şair; dönemi eleştirmiştir. On asır önce çölü bile cennet gibi güzel bulan 

insanların artık başka şeylere meylettiğini yeni düzenin eskisinden daha kötü olduğunu 

belirtmiştir. 

    Ey on èaãır evvel çöli cennet ãayan Àdem 

   Seyr it mezÀrıñdan bugünüñ óÀlini bir dem  

        M.219/1. 

Aşağıdaki beyitte şair Efes Harabeleri’nden bahsetmektedir. Eski hali cennet gibi çok 

güzel olan bu yerin arka ve önünün artık bir harabe olduğundan bahsetmiştir. Her şey 

geçici olduğuna dikkat çekmektedir.  

   Úadìmi cennet iken pìş ü pes òarÀbesidir 

   Felek ne virse alır her nefes òarÀbesidir 

        M.220/9. 
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2.2.1.7.9. Kader, Levh-i Mahfuz 

Kader; Allah’ın nesneleri ve olayları özellikle sorumluluk doğuran beşerî fiilleri, 

ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması anlamına gelmektedir. Dünyada nelerin 

olacağı nelerin meydana geleceği önceden yazılmıştır. Bunların yazılı olduğu 

korunmuş levha anlamına gelen levh-i mahfuz şiirlerde sıklıkla kullanılmıştır.203 Şair 

beyitte; bu gönül kanı kader kadehinin nasibesidir. Elimde kadeh, şarap var çok da 

kaçınmaya gerek yok demiştir. Kaderin kadehle sunulduğunu, içindeki şarabın ise 

yaşayacaklarına, nasibine benzetmiştir. Her şeyin önceden belirli olması sebebiyle 

yapacağı tercihden sonra sonucunun değişmeyeceğinden bahsetmektedir.  

   Bu òÿn-i dil baña cÀm-ı úader naãibesidir 

   Elimde bÀde-i pür-imtinÀna óÀcet yoú 

        G.2/3. 

 

Aşağıdaki beyti şair; İran Şâhı Muzafferi’d-dîn’in İstanbul’a geldiği zaman kaleme 

almıştır. Beyitte; sesleniciden bana öyle bir ses geldi ki o şaşkınlıkla onu kovdum 

demiştir. Beyitte Levh-i mahfuz için başlangıcı olmayan her zaman var olan diye 

nitelendirilmiştir. Yaşanacak her şeyin bu levhada yazılı olduğuna dikkat çekilmiştir. 

   Ámed ez hÀtif nidÀyı ki me-rÀ medhÿş kerd 

   Levó-i maófÿz-ı azal-rÀ binger ey muèciz úalem 

         K.174/5. 

2.2.1.7.10. Müslüman, Gayr-ı Müslim, Ümmet, Kâfir 

İslâm dinine mensup olan, bu dini kabul edip, Allah’ın emir ve yasaklarına uyan 

kişilere müslüman denir. Gayr-ı müslim; müslüman olmayan İslâm dini dışında farklı 

dinlere mensup olanlara denir. Ümmet; bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya 

o dine muhattap olanların meydana getirdiği topluluğa denir.204 Aşağıdaki beyitlerde 

                                                           
203 Yusuf Şevki Yavuz, “Kader”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2001, C. 24, s. 58. 
204 Halil İbrahim Bulut, “Ümmet”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2012, C. 42, s. 308. 
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şair, dönemin Maârif Nâzırı Münîf Paşa’dan bahsetmektedir. İşlerini halletmek için 

yanına giden Müslümanların içeriye zor girdiklerini ve hakarete uğradıklarını söyleyen 

şair, Münîf Paşa’nın gayrimüslimler geldiğinde ise onlara ayrıcalıklar tanıdığından 

bahsetmektedir. 

   MüslümÀnlar yanına zor giriyor 

   Girse de dürlü óakÀret göriyor 

       M.287/15. 

 

   Baèzı da süsli mÀdÀmlar geliyor 

   áayrimüslimlere aylıú alıyor 

       M.287/18. 

Bu beyitte şair; hidayete ermesine vesile olunan ümmetin; Allah’a ibadet ve itaata 

kavuşmanın vermiş olduğu bereketten fayda göreceklerini belirtmektedir.  

   Nÿr-ı ìmÀnım úadar feyøim mezìd 

   Feyø-i irşÀdımla ümmet müstefìd 

   Nìḳ-òˇÀh-ı èalemim sÀyem medìd 

   “Òalúa hiômet eyleyenler Ey Reşìd 

   Óaúúa mÀil ben gibi düstÿr olur” 

        T.4/5. 

Aşağıdaki beyitte şair; çalışıp çabalayan ümmetin benliklerinden kurtularak 

ayrışmalara mahal vermeden tek vücut olması gerektiğinden bahsetmektedir. Dünyevî 

işlere dalıp rahata kavuşanları, Rahman’ı unutanları ise eleme, acıya benzettiğini 

söylemiştir.  

   Vücÿd-ı yek-digeri maóve saèyden ümmetiñ 

   RefÀh-ı óÀlini ben ıøùırÀba beñzedirim 

        G.10/9. 
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Bu beyitte; ümmet sancağının, helâl olduğunu söylerek bu hususta bazı bozulmalar 

olduğundan dolayı şair, devri gamlı, tasalı bir zamana benzettiğini söylemiştir. 

   ÓelÀl-i rÀyet-i èümmet ki inşiúÀú 

   Şu devri Àh dem-i iútirÀba beñzedirim 

        G.11/12. 

Kâfir; Allah’ın varlığına inanmayan kişidir. Aşağıdaki beyitte şair; Allah’ın 

rahmetinden kaçanların kâfir olacağından bahsetmiştir. Âşığın feleğin oyunlarına 

gelerek ona kanmayacağını Hakk’ın rahmetinden kaçmayacağından bahsetmiştir.  

   KÀfir olur raómet-i Óaúúdan úaçan 

   èAşıúıñ itmez felege iètibÀr 

        G.57/3. 

Bu beyitte şair; “kâfir” derken sevgiliden bahsetmektedir.  Şair, sevgilinin ona yüz 

vermeyerek, zulmettiğini söyler. Kendisine keder ve üzüntünün temel attığını, 

sevgiliye olan âşkının yerini hiçbir şeyin dolduramadığından bahsetmektedir. 

   Temel atmış aña àam Àh kÀfir 

   Úurulmuş istemez başúa misÀfir 

        M.54/9. 

Şair bu beyitte de sevgiliyi “kâfir” olarak nitelendirmiştir. Klasik Türk şiirinde 

sevgilinin bakışları can yakıcı, öldürücüdür. Sevgili öldürücü bakışları ile âşıklarını 

büyüler. Hileleri de kâfir hileleleridir. Şair, sevgilinin bir bakışı ile büyülendiğini ve 

bu bakış ile gönlünün mâmur, şen olduğunu söylemektedir.  

   Öyle kÀfirsin ki tesòìr eylediñ 

   Bir nigehle vüsèat-ÀbÀd dili 

        Mü.188. 

 



118 

 

2.2.1.7.11. İman 

Bir şeye gönülden içten bir şekilde inanmaktır. İslamiyet’e göre Hz. Muhammed’in, 

Allah tarafından getirdiklerine kabul edip, onları benimseyerek gönülden inanmaktır. 

Aşağıdaki beyitte iman iki mısraıda da geçmektedir. Birinc, mısraıda yer alan “èakîde” 

kelimesinin anlamı; inanılan itikad edilen esas, imandır. Bu beyitte; senin imanın öyle 

sağlam ki bize kim karışsa, müdahale etse, din kuvveti ve imanla büyüklüğün, 

azametin görünür denilmektedir.  

   Öyle saàlam ki èakìdeñ bize kim daòl itse 

   Úuvvet-i dìn ile ìmÀnla celÀliñ görinür  

        G.1/10. 

Bu beyitte şair Reşîd èÂkif  Paşa’ya seslenmektedir; iman nurum kadar ilim ve irfanım 

çoğalır. Hidayete ermesine vesile olunan ümmet, Allah’a ibadet ve itaata kavuşmanın 

bereketinden faydalanır. Herkesin iyiliğini isteyen sürekli yardım eden, halka hizmet 

edenler Allah’a meyilli, Allah’a kul olanlar benim gibi örnek bir kişi olur demiştir.  

  Nÿr-ı ìmÀnım úadar feyøim mezìd 

  Feyø-i irşÀdımla ümmet müstefìd 

  Nìḳ-òˇÀh-ı èalemim sÀyem medìd 

  “Òalúa hiômet eyleyenler Ey Reşìd 

  Óaúúa mÀil ben gibi düstÿr olur” 

        T.4/5. 

Bu beyitte şair; Kenz-i mahfi (gizli hazine) diye de bilinen ben gizli bir mücevherdim 

(hazineydim), bilinmek istedim hadis-i kudsîye telmih yapmıştır. Burada iman; insanın 

maddî ve manevî bütün uzuvlarını Allah’ın emrettiği şekilde emrettiği yere sarf etmesi 

gerektiğinden bahseder. Yaratılan her şeyde Allah’ın tecellisi bulunmaktadır. Şair, 

Allah’ın evi olan gönlünün her yerinin iman gibi olduğunu belirtmiştir. 
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   Ben gizli mücevherim defìnem  

   İmÀn gibi úalbimiñ bucaàı 

       G.55/9. 

2.2.1.7.12. Kaèbe 

Müminlerin ibadetlerini yerine getirecekleri zaman yöneldikleri merkezdir. Dünyanın 

en kutsal mabedidir. Şair bu beyitte; Kaèbeñ büyüktür derken Reşid èÂkif Paşa’nın 

bulunduğu makamdan bahsetmektedir. Bulunduğu mevkinin ve görevinin kutsal 

olması sebebiyle burayı Kaèbe’ye benzetmiştir. 

   Muóteremsiñ Kaèbeñ èÀlìdir büyüksün pek büyük 

   Óaúú seni úılmış muvaffaú ey celìllü’l-iştihÀr 

         K.5/21. 

2.2.2. Tasavvuf 

Tasavvuf; İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derûnî 

hayat tarzıdır. Tasavvuf düşüncesi Allah sevgisi ve Allah korkusu temeline 

dayanmaktadır. Buradaki Allah korkusu,  Allah’ı sevmekten kaynaklanan bir 

çekinmedir. Tasavvuftaki amaç;  kalbi manevî hastalıklardan kurtarmak ve nefsî kötü 

huylardan arındırmaktır. 205  

2.2.2.1. Şeyh, Rind, Salik, Zâhid 

Şeyh; müridlere rehberlik yapan onlara irşad eden kişidir.206 Aşağıdaki şiirde şair; 

kabiliyeti olmayan, bilgisiz cahil şeyhlere sitem etmektedir. Tasavvuf dedikleri bir 

dairedir, içinde dönenler sersem olurlar. Ku’an-ı Kerim ve Hz. Muhhamed’in sünneti 

                                                           
205 Reşat Öngören, “Tasavvuf”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı,  İstanbul, 2011, C. 40, s. 119. 
206 Reşat Öngören, “Şeyh”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2010, C. 39, s. 50. 
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ona yuf çeker. Cahil bir şeyhden hiçbir şey beklenmediğini kimseye faydası 

olmayacağını belirtmiştir. 

  Bir dÀéiredir şu boş taãavvuf 

  Sersemlerdir dönen içinde 

 

  ÚuréÀn u sünen buña çeker yÿf 

  CÀhil şeyiòiñ ne var içinde  

                                                                    Kı.43. 

Rind; medrese ehli olan âlimlerin akıl ve ilim ile vaz’azettiği hükümlerden ziyade 

gönül yoluyla mutlak hakikate ulaşabileceğini düşünür. Rinde göre hakikat mecaza 

bürünmüştür.207 Rind, dünyaya da dine de sırt çevirmez. Görünüşüne bakıldığında 

dinin yasak ve emirlerine aldırış etmeyen biri gibi görünür. Ancak içinden bütün emir 

ve yasaklara uyarak, günah işlemekten uzak durur.   

Aşağıdaki beyitte şair; zaman kaydını ve hayatı hiçe sayan rindin ab-ı hayat ile canının 

yeniden huzur bukacağından bahsetmektedir. Âb-ı hayat; içene ebedî bir hayat 

verdiğine inanılan efsanevî bir sudur. Tasavvufta âb-ı hayat; gerçek aşkı temsil eder. 

Şarap ise Allah aşkına ulaşmanın bir sembolüdür. Şair; rind için gerçek aşk; Allah 

aşkıdır demiştir. Rindin, dünyevî şeyleri terk ederek, gönlünün Allah aşkıyla dolu 

olduğunda can bulacağını, iç huzura kavuşacabileceğini belirtmektedir.  

   Úayd-ı dehr ü óayÀtı hìçe ãayan  

   Rinde Àb-ı óayÀt mey-i cÀndır 

        Kı.77/1. 

Şairin şiirde beni şeyh ve rinde esir etme demesi ondaki tasavvuf aleyhdarlığını 

göstermektedir. Şaire göre ne şeyh ne de rind onun için yol gösterici değildir. Şiirde; 

bu araştırma sahasında hakikati bulmak için şeyh ve rinde gerek olmadığını tek ibre 

                                                           
207 Nurullah Ulutaş & İsmail Süphandağı, “Medrese- Tekke Çatışmaları Ekseninde Rind ve Zahid Tipleri”,  M.Ş.Ü. 

Yayınları-1-, 2. Baskı, Mayıs, 2013, s. 565. 
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olduğunu onun da Allah olduğundan bahsetmektedir. Hakikati bulmak için 

başvurulacak olan ilk kaynaklar Kur’an ve sünnettir. 

   Cüst-cÿ sÀóasında óayrÀnım 

   Bu øılÀl-i ÒudÀ mesìr seniñ 

   Şeyò ü rinde beni esìr itme  

   İbre sensiñ Òuda mesìr-i seniñ 

        Kı.78. 

Keramet; velilere gösterilen olağandışı hâllerdir. Şeyhler; kerameti ilahî bir lütuf 

olarak görürler, abartılmasını, kendileri istemedikçe kerametlerinin ortaya çıkmasını 

istemezler. Aşağıdaki beyitte şair; şeyhin kerametini bize açma, en büyük buluşun geri 

dönmek olduğunu söylemiştir.  

   Bize açma kerÀmet-i şeyòi 

   Eñ büyük keşfi keşf-i èavdetdir 

       Kı.194/1. 

SÀlik; 1. bir yola giren, bir yolda giden. 2. bir tarikata girmiş bulunan demektir.208 

Yaradılış gereği salik, aşka, bu yolda gitmeye söz vermiştir. “Yekvücut olmak”, 

tasavvufta vahdet-i vücûdu hatırlatmaktadır. Vahdet-i vücûd; varlıkta birlik, varlığın 

birliği anlamlarına gelmektedir. Allah, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce 

sistemidir.209 Tasavvufta; saliğin en önemli görevi vücudun anlamını idrak etmektir. 

Bu da ancak fena makamına erişmekle mümkündür. Şair, saliğin yaratılış gereği aşk 

yolunda söz verdiğini belirterek bu yolda sevgilinin mahalesinde canını; hayatını, 

ruhunu, gönlünü vakf ettiğini söyler. 

                                                           
208 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Akaydın Kitabevi, 24. Baskı, Ankara, 2007, s. 917. 
209 Ekrem Demirli, “Vahdet-i vücûd”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2012, C. 42. , s. 431. 
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   Fıùraten vad[i]-i èaşúa sÀlikim 

   ÚÀéinÀtım kÀéinÀtı tÀrikim 

   Yek-vücÿdum görmez oldum yÀr[i] kim 

   “Vaúf-ı cÀn it kÿy-i cÀnÀnıñda kim 

   Dÿr olan gözden gönülden dÿr olur” 

        T.4/3. 

Zâhid;  medrese ehli olup yaşantısını Kur’an ve sünnet ekseninde sürdüren, dinin 

va’zettiği emir ve yasakları İslam hükümlerine göre hayatına aksettiren kişidir. Bu tip 

ibadetlerinde takvayı esas alır.210 Klasik edebiyatta zâhid; yaptığı işlerde kendi nefsini 

ön planda tutarak dünyada yapmış olduğu ibadetlerin karşılığı olarak ahirette cenneti 

gözleyen, bu yönden de menfaatçi olan şekil olarak dindar görünen kişidir.  

Şair aşağıdaki beyitte; İlahi aşktan bahsetmektedir. İlahi aşkı; manevi olarak yüce 

parlak bir elmasa benzetmiştir. Zühhâd yani zâhidlerin yaptıkları hizmetlerdeki 

üstülnüğün sonucu olarak görünen ise hakikate erişmektir. Zühhâdlar, hizmetlerini 

yaparken öncelikle kendi nefsi ve çıkarını ön planda tutmayarak her şeyi Allah aşkı, 

Allah’ın rızasını kazanmak için yaptıklarında hakikate erişeceklerdir.  

   èAşúıñdır o èulvì güher-i lÀmièazÀ kim 

   ZühhÀdı faøl-ı hiêmete taóúìú-i nümÀdır  

        K.12/5. 

2.2.2.2.Vahdet-i Vücud, Vahdet 

Mutlak ve tek varlık Allah’tır. Kâinat ve eşya O’nun sıfatlarının tecelli ve 

tezahüründen ibarettir. Onu aksettiren ayna gibidir. Tecellinin sürekliliği sayesinde biz 

eşyayı görebiliriz. Tecelli etmemeyi murat ettiği an her şey yok olur.211 Şair; Allah’a 

itatten ayrılmayan manevî güzelliklerin sahibi olan kişilerin, yüzlerine baktığında 

                                                           
210 Ulutaş & Süphandağı, a.g.e., s. 565. 
211 Kurnaz, a.g.e., s. 22. 
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gördüğü nurdan, parlaklıktan bahsederek onlara baktığında vücûh-ı vahdeti; mutlak ve 

tek olan Allah’ın tecellisini gördüğünü belirtmektedir.  

   Görünce tÀbiş-i ruòsÀr-ı mÀhrÿyÀnı 

   Vücÿh-ı vaódete dÀéir kitÀba beñzedirim   

        G.11/6. 

Şair, aşağıdaki beyti Mevlânâ bendelerinin meşhur mühtedî Diyâmândi’nin ölümü 

üzerine yazmıştır. Şair; ilâhî şem’a diyerek Mevlânâ’yı, pervâne diyerek Dîyâmândi’yi 

kastetmektedir. Diyâmândi’nin Mevlânâ’ya tabi olarak bu yolda mutlak ve tek olan 

Allah’a duyduğu aşk ile hidayete erdiğini belirtmektedir.   

   Ey İlÀóì şemèanıñ pervÀnesi 

   Nÿr-ı vaódetle münevver müótedì 

       Kı.20/1. 

2.2.2.3. Fenâ 

Tasavvufî olarak fenâ; varlığı Allah’ın varlığında yok etmek demektir.212 Şair 

aşağıdaki beyitte; yokluk denizinde varlığın vehmedildiğini, bu denizde varlığın 

aslında bir hiç olduğundan bahsetmektedir. Tasavvuftaki hiçlik olgusuna dikkat 

çekilmiştir. Nefsin en zor terk ettiği huylar; gurur ve kibirdir. Şair; kâinatta “ben” 

diyerek kibirle dolaşanların, nefsanî şeylere aldandığını, bu kişilerin benliklerinden 

vazgeçerek Hakk’ın varlığında kendi benliklerini yok etmeleri gerektiğini belirtmiştir.  

   Vücÿd-ı baór-i fenÀda bir mevhÿm 

   Ne hìçsin bu deñizde bir aç da baú gözüñi  

        Kı.159/2. 

Aşağıdaki beyitte; madem ki yokluk hâllerin sonudur. Asıl huzur gelip geçiçi şeylerle 

meşgul olmamaktır denilmiştir. Tasavvuftaki temel amaç; asıl hayatın ahiret hayatı 

olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlayarak bu fânî olan dünyanın gelip geçici 

nefsânî isteklerinin peşinde koşarak onlara esir olmamaktır. Şair; fenâ kavramını 

                                                           
212 Kurnaz, a.g.e., s. 111. 
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Hakk’ın varlığında kendi benliğini yok etmek şeklinde ele almıştır. Böyle yapanların 

asıl iç huzura kavuşabileceğinden bahsetmektedir.  

   MÀdem ki encÀm-ı şuéÿnat-ı fenÀdır 

   FÀnìyata hìç uàramamaú aãl-ı ãafÀdır 

        G.164/4. 

2.2.2.4. İstiğna 

İstiğna; gönül tokluğu demektir.  Aşağıdaki beyitte şair; sevgiliyi dür-dâneye (inci 

tanesine) benzetmiştir. Âşığın kalbini ise istiridyenin içinde oluşan kaygan ve şeffaf 

bir madde olan sadefe (inci kabuğuna) benzetmiştir. Sevgili; güzelliği, seçkinliği, 

yüzünün parlaklığı, mücevher gibi değerli olması sebebiyle inciye benzetilmiştir. 

Âşığın kalbi ise o inci tanesini içinde bulunduran inci kabuğudur. Şair; âşığın saadet 

yuvasını, istiğna; gönül tokluğuyla elindekini kâfi bularak onun kıymetini bilerek çok 

önceden kurduğunu söylemektedir.  

   Bu ãadefdir úalb-i èÀşıú gizler ol dür-dÀnesin 

   Evc-i istiànada úurmuşdur hümÀsı lÀnesin 

         Ma.168. 

2.2.2.5. Tevhid  

Tevhid; bir olan Allah’tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Şair bu beyti asıl adı 

Diyamandi olan fakat Mevleviliğe olan meyl ve muhabbetinden dolayı tarikat ihvanı 

arasında Yaman Dede diye anılan merhûm için yazmıştır. Yaman Dede’nin mutlak ve 

tek olan Allah’ın varlığına inanarak bu yola tabi olduğunu ve hakikatin sırrına 

eriştiğinden bahsetmektedir. 

   Mesnevìden vaódeti idraú ile  

   Veche-i tevóìde olduñ muútedì 

         Kı.171/4. 



125 

 

 

2.2.2.6. Tecellî 

Hakk’ın varlığının çeşitli mertebelerde zuhur etmesi, sâlikin keşf yoluyla bu zuhuru 

idrak etmesi anlamında tasavvuf terimidir.213 Aşağıdaki beyit tasavvufî açıdan 

değerlendirildiğinde tasavvuf ehli olanlar baktığı her yerde Allah’ın hikmetini, 

sıfatlarının tecellisini görmek isterler. Bu beyitte gönül Tûr Dağı’dır. Hz. Musa, 

Allah’ı görmek istediğinde Cenâb-ı Hakk, Tûr Dağı’na tecellî etmiştir. Âşıkların 

gönüllerinde de ilahî tecellî her an ortaya çıkabilir. Burada kıble hem fizikî olarak hem 

de manevî olarak ele alınmıştır. İlahî aşkla kıbleye yönelenler hakikati bilerek 

gönüllerini de kıblenin sahibi olan Allah’a döndürmüş olacaklardır.  

   Her úıble birer yüzden ider feyøi tecellì 

   èAşúıñla göñül Ùÿr-ı tecellÀ-yı ãafadır 

         K.12/3. 

2.2.2.7. Vuslat, Vasl 

Sözlükte; ulaşmak, erişmek, sevdiğine kavuşmak gibi anlamlara gelmektedir. 

Tasavvufî bir terim olarak ise; sâlikin Hakk’a ulaşması, olgunlaşması demektir.214 

Aşağıdaki beyitte şair âşığa; Allah’ın ihsanı ile ruhunun vuslata ermesiyle birlikte 

ruhunun tazeleneceğinden bahsetmektedir. 

   İncidÀbıñ èÀşıúa neydi nicÀb-ı ekreme 

   Rÿóuñı vaãl ile şÀd-Àb eylesin luùf-ı İlÀh 

         Kı.28/8. 

 

                                                           
213 Semih Ceyhan, “Tecellî”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2011, C. 40, s. 241. 
214 Semih Ceyhan, “Vüsûl”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, C. 43, s. 143. 
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2.2.2.8. Hayret 

Hayret veya hayranlık; Allah’ın kudretine, yaratıcılığına, hikmetine karşı duyulan en 

son duygu mertebesidir ki ifadeye sığmaz.215Aşağıdaki beyitte şair; Allah’ın kâinatta 

yarattıkları ve yaratıklarındaki tecellisi, kudreti karşısında hayranlık duyduğunu, 

büyülendiğini belirtmiştir.  

   VÀdì-i óayret oldı şimdi zemìn  

   Úameri mÀh-tÀbı siór-i mübìn 

         M.145/23. 

2.2.2.9. Mâsivâ 

Allah’tan başka her şey demektir. Tasavvufa göre gerçek aşk Allah aşkıdır. Âşık 

gönlünde Allah aşkından başka bir şeye yer vermez, mâsivâ; Allah’tan başka her şey 

onun gönlüne yabancıdır. Dünya, âşıklar için ayrılık, üzüntü, keder evidir. Şair, aşk 

derdi olana güç, takat ve ilaç yabancıdır demiştir. Âşık, bu dertle dertlenmekten 

şikâyetçi değildir. Âşıkların, Allah aşkı ile yanan gönül ateşinin ilacı yoktur. 

   Sÿz-ı dil faãlında èuşşÀúa nevÀ bì-gÀnedir 

   Rÿódur maèşÿúı èaşúıñ mÀ-sivÀ bì-gÀnedir 

   Vuãlat-ı cÀnÀn yaşar àam-òÀne-i hicrÀnda  

   Derd-mend-i èaşú içün ùab u devÀ bì-gÀnedir 

         N.205. 

2.2.2.10. İhlâs 

Kulun bütün davranışları ve sözlerinde sadece Allah’ın rızâsını gözetmesi anlamında 

ahlâk ve tasavvuf terimidir.216 

                                                           
215 Kurnaz, a.g.e., s. 106. 
216 Süleyman Ateş, “İhlâs”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2000, C. 21, s. 535. 
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   İn nükte heminest ü diger-hÀş-ı hemìnest 

   Şimdi dem-i feròunde-i iòlÀã ü riéÀdır  

         K.12/33. 

2.2.2.11. Zâhir 

Bâtının zıddı, varlık ve olayların görünen yüzüdür.217Aşağıdaki beyitte şair; kalsa 

yalnız testi testi de verir derken şeyhden bahsetmektedir. Şeyh, keramet sahibidir. 

Fakat kerametini her yerde göstermez. Yalnız kaldığında istediği zaman istediği 

kişilere kerametini gösterir. Onun bu görünen yüzünün kaba, soğuk oluşunun usulden 

kaynaklandığını söylemiştir. Zâhir olan; bedenle yerine getirdiği ibadetleri herkes 

görürken, batın olan kalp amelini ise sadece onun istediği kişilerin görebileceğinden 

bahsetmektedir.  

 

   Úalsa tenhÀ sebÿ sebÿ virir 

   ÔÀhiri zehr-i òuşkı èÀdetdir 

         Kı.194/2. 

2.2.2.12. Eren, Ârif 

Eren; mürşid ve velî anlamında tasavvufî bir terimdir. Erenler; Allah’ın dostluğunu 

kazanmış, insanlara rehberlik yapabilecek faziletli, fedakâr ve cömert kişilerdir. Bu 

kişilerin insân-ı kâmil olduğu kabul edilir ve büyük bir saygı duyulur.218 Aşağıdaki 

şiirde şair; ey güzellik âleminin ayı derken mürşitten bahsetmektedir. Gerçekten 

hizmetinde ne kadar bulunduysam benim eksikliklerime bakma. Özrümü manasız bir 

şey olarak karşılamayıp, kabul et. Bizi de böyle kabul ettir demiştir. Bütün eksiklerine 

rağmen bu yolda bir şeyler için çabaladığını eksiklikleri yüzünden kendisinden yüz 

çevrilmeyip, Hakk yolunda gerekeni yapmak için yardım istemektedir. 

    

                                                           
217 İbrahim Kâfi Dönmez, “Zâhir”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, C. 44, s. 85. 
218 Süleyman Uludağ, “Erenler”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1995, C. 11, s. 294. 
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   Óizmetiñde ne úadar oldı isem de sÀhì 

   Baúma noúãÀnıma ey èÀlem-i óüsnün mÀhı 

   èÖzrümi eyle úabÿl itme telaúúi vÀhì 

   Bizi de böyle úabÿl itdir erenler şÀhı 

        N.35. 

Ârif; manevî tecrübe ile marifet ve hakikat mertebesine ulaşan sûfîdir.219 Aşağıdaki 

beyitte; aşikâr ve belli olan kudretin başı Allah’ın tecellisi kâinattaki her şeyde ve her 

yüzde görünmektedir. Arif diğerleri gibi dünyevî şeyleri terk ederek, ahirette 

karşılığını alma düşüncesinde değildir. O hem dünyayı hem de ahireti terk etmiştir. O, 

Allah’a âşıktır. Arif,  yaptığı ibadetler sonucunu düşünmediği için ahiret için de 

gönlünde korku ve endişe yer almaz. Onun gönlü Allah’a sevgisiyle dolu olduğundan 

O’na kavuşamadığı her an gam ve kederle doludur. 

   Ser-i úudret-i èayÀn her yüzden  

   èÁrif-i gerd-gÀrdır göñlüm 

       G.146/3. 

2.2.2.13. Takvâ 

Allah’a olan kulluk görevlerini yerine getirerek, O’nun emir ve yasaklarına uyup 

günahlardan kaçınmaktır. Aşağıdaki şiirde şair; Allah’ın emir ve yasaklarına 

uyduğunu düşündüğü, takvâ sahibi olarak düşündüğü bir kişi için gönül ehli olan 

erenlerin onun fikrine katılmadığından bahsetmektedir. 

   “Ôann idersem” baèøı serde doàrıdur 

   İşte münèam; èaks-i fetvÀdan seni 

   “Uymaz ehl-i dil erenler fikrime  

   Ôann idersem ehl-i taúvÀdan seni” 

         Tu.141. 

                                                           
219 Süleyman Uludağ, “Ârif”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1991, C. 3, s. 361. 
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2.2.3. Atasözleri ve Deyimler 

Atasözleri ve deyimler bir toplumun kültürel yapısı ve tecrübelerinden izler 

taşımaktadır. Toplumların âdet, gelenek ve göreneklerine bağlı olarak içinde 

bulundukları sosya-kültürel durumda zamanla sözlü hukuk kuralları meydana 

gelmiştir. O toplum için önem arz eden konuların gelecek nesillere aktarılmasında ise 

atasözleri ve deyimler gibi kalıplaşmış sözler önem arz etmektedir. 

Günlük hayatın akışı içinde insanlara öğüt vermek, kişinin kendi sözlerinin değerini 

artırmak ve düşüncelerine kanıt göstermek, uzun anlatılması gereken bir konuyu kısa 

ve etkili bir biçimde aktarmak ve anlatımı güçlendirmek gibi amaçlar için atasözleri 

ve deyimler kullanılmaktadır.220 

Hafız Yusuf Cemil Ararat metinde deyimlere atasözlerinden daha fazla yer vermiştir. 

Yeryüzündeki bütün milletlerin atalarından kalmış, yol, yöntem gösteren, öğüt veren 

sözleri vardır. Bu sözler, Türkiye Türkçesi’nde “atasözleri” olarak adlandırılmıştır.221 

Deyimler; bir dilin anlatım zenginliğini, o dili konuşan toplumun geçmişini, yaşam 

biçimini, geleneklerini ve çeşitli özelliklerini yansıtmaktadır. Yüzlerce yıldan beri 

kullanıla kullanıla kalıplaşmış ve toplum tarafından ortak olarak benimsenmiş 

sözlerdir.222   

Hafız Yusuf Bey,  şiirlerinde atasözleri ve deyimlere yer verirken kimi zaman ifadeyi 

olduğu gibi almış kimi zaman da atasözleri ve deyimlerin içerisindeki bazı sözcüklerin 

Arapça ya da Farsça karşılığını kullanmıştır. Şiirleri incelediğimizde atasözleri ve 

deyimlerin genel anlamda Türkçede olduğu gibi kullanıldığı görülmektedir. Metinde 

geçen atasözleri ve deyimler şu şekildedir: 

“Ağzını açmamak”; hiçbir şey söylememek; hiç konuşmamak, ses çıkarmamak 

demektir.223 Şair derdinden dolayı çok üzüldüğünü fakat derdini bir başkasına da 

                                                           
220 Aysun Dursun, “Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Sözlü Hukuk”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  

Haziran 2015, C. 8, S. 38, s. 152. 
221 Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü, 10. Baskı, İstanbul, 2012, s. V. 
222 Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, 3. Baskı,  İstanbul, 2012, s. V. 
223 Yurtbaşı, a.g.e., s. 193. 
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söyleyip onun da kendisine üzülmesine istemediğinden kimseye bir şey söylemediğini 

içine attığını belirtmiştir.  

      Yanmasun kimse deyü óÀlime aàzım açamam 

              İçerim yanarım kendime tenevvür gibi 

        Mü.223. 

“Ağzını bıçak açmamak”; bir düşünce, üzüntü ve benzeri sebeplerle tek kelime bile 

söyleyecek halde olmamak, hiç konuşmmak; susmak demektir.224 Şair; ey arkadaş diye 

seslenerek yapılan bir yanlış ve kusurda affetmesini istiyor. Yapılan yanlış ve kusurdan 

dolayı karşı tarafın kızıp öfkelenmesi yerine affetmenin büyüklüğüne dikkat çekerek 

bu durum karşısında hata yapan kişinin içinde bulunduğu üzüntüden dolayı söyleyecek 

tek bir kelimesinin kalmayacağını belirtmiştir.  

   èAfv eyle úuãÿruñ ey hem-sÀz 

   èAfv it ki bıçaúlar aàzın açmaz  

      M.84/26. 

Aşağıdaki beyitte şair, can evindeki feryattan bahsederek, yaşamış olduğu üzüntüden 

dolayı gönlünün yandığını ve tek bir kelime bile söyleyecek halinin olmadığını ifade 

etmiştir.  

                    Açmıyor aàzıñı bıçaúlar vÀh 

   Bu ne sÿziş ne nÀle-i cÀn-gÀh 

        M.145/2. 

“Ağızdan çıkan söz, yaydan çıkan ok gibidir”; sözün ağızdan bir kere çıkması 

demektir. Söz ağızdan bir kere çıktığında artık geri dönüşü olmaz. Atılan bir ok geri 

dönmediği için ağızdan çıkan söz oka benzetilmiştir. Aşağıdaki beyitte ise şair ağız 

yerine “dil”, yay yerine “namlu”, ok yerine ise “mermi” ifadelerini kullanmıştır. 

Mısranın tamamına baktığımızda anlam aynıdır. Bu beyitte şair; düşünerek 

konuşmamız gerektiği konusunda uyarmaktadır. Çünkü düşünmeden söylenen bir söz 

insanların gönüllerinde telafisi olmayan derin yaralar açabilmektedir.  Sonradan 

                                                           
224 Yurtbaşı, a.g.e., s. 193. 
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pişmanlık duyulmaması için söylenen sözlere dikkat edilmesi gerektiğinden 

bahsetmiştir.  

   Dilde söz namludaki mermidir  

   Hele bir çıúdı mı haydi ileri 

       Kı.162/1. 

“Ağzının suyu akmak”; çok beğenip imrenmek, istemek, canı çekmek anlamlarına 

gelmektedir.225  “Su gibi akmak”; zamanın hızla akıp geçmesi, fazla para harcamak, 

gereğinden fazla kullanıp boşa akıtmak anlamlarına gelmektedir. Aşağıdaki beyitte 

her iki deyime de yer verilmiştir. Şair, süs ve malı görünce fakirin buna çok 

imrendiğini belirtmiştir. Bu durumu “ağzının suyu akar” şeklinde ifade etmiştir.  Fakat 

zengin olan kişilerin kazançlarını, mallarını gereğinden fazla boşa harcadıklarında, 

mal ve mülklerini kısa bir sürede kaybedeceklerini belirtmiştir.  

  Zìnet ü mÀla faúìriñ aàzınıñ ãuyı aúar 

  Bilmiyor mu ãu gibi aúar gider bu renk ü bÿ 

         G.285/4. 

“Aklı başında olmak”; her durumda doğruyu söyleyen, dürüst olan; akıllı davranan 

demektir. Şair beyitte; sakiye seslenerek henüz sarhoş olmadan hazır aklı başındayken 

biraz kendi halinde kalmak istediğini belirtmektedir. Buradaki hâl; ben olarak ele 

aldığında sevgilinin beni (dane) âşıkları tuzağına çeker. Şair, henüz aklının başında 

olduğunu söylerek sevgilinin bu tuzağına sarhoş gözlerin düşeceğini belirtmiştir. 

   Biraz èaúlım başımda óÀlime terk it beni sÀúi 

   Bu òÀlì cÀmı çeşm-i mestiñe ãun da onı aldat  

        Mü.101.   

“Akla karayı seçmek”; bir işi başarıncaya kadar çok yorulmak, çok sıkıntı çekmek; 

çok uğraşmak; çok zahmet çekmek demektir.226 Şair aşağıdaki beyitte; bir işi 

                                                           
225 Yurtbaşı, a.g.e., s. 194. 
226 Yurtbaşı, a.g.e., s. 197. 
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başarıncaya kadar çok çalışan her insanın, çalıştıklarının karşılığını fazlasıyla 

alacağını belirtmiştir.  

   Aúla úarayı seçen her Àdem 

   Biñ óamelesi görür mükerrem 

        M.84/13. 

 “Ayağına kapanmak”; gururunu incitecek şekilde yalvarmak, af dilemek demektir.227 

Eski edebiyatta âşıkların hep sevgilinin ayaklarına kapanma isteği, arzusu içerisinde 

yer aldığı bilinmektedir. Âşıklar, sevgilinin ayaklarına kapanmak, ayaklarını öpmek 

ya da sevgilinin ayağının değdiği toprağa yüz sürmek istemişlerdir. Aşağıdaki beyitte 

şair; sevgilinin ayağının gölgesinin zemine düşmesine istememektedir. Böyle bir 

durumda zavallı, biçare olan âşık sevgilinin ayağının gölgesini gerçek sandığından 

gönlünün canından çıkarak sevgilinin ayaklarına kapanacağını belirtmiştir. Böyle bir 

durumda âşık, sevgili karşısında gururunu incitecek şekilde davranmış olacaktır.  

  Úadd-i yÀriñ istemem düşsün zemìne sÀyesi 

  Çün ãanır göñlüm úapanmış pÀyine üftÀdesi 

             Ma.140. 

“Bağrına basmak”;1. göğsün üstüne yaslayıp sevmek; kucaklamak, okşamak 2. birini 

sevgi ve şefkatle yanına alıp korumak, yetiştirmek; gözetmek; aşırı ilgi ve sevgi 

göstermek demektir.228 Şair aşağıdaki beyitte; kedisinden bahsederek onu sevgi ve 

şefkatle koruyup kolladığını, ona zarar gelmemesi için elinden geleni yaptığını 

belirtmiştir. 

   äaúladım baàrıma baãdım seni tam bir yaz  

   Bütün ÀmÀlimi òülyÀlarımı ãırmaladıñ 

        Kı.138/1. 

“Bağrı yanık”; çok kahır görmüş; çok acı, sıkıntı, dert çekmiş; perişan demektir. Şair 

sıkıntısını, ahını bağrı yanık dağlara haykırdığı halde derdinin bitmediğini tekrar 

ettiğini belirtmiştir. Dağlar, şair gibi nicelerinin dertlerine şahit olmuştur. Dağların 

                                                           
227 Yurtbaşı, a.g.e., s. 213. 
228 Yurtbaşı, a.g.e., s. 218. 
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sıkıntı çekmesi, acı çekmesi mümkün olmadığından canlılara ait bir özellik 

olduğundan dolayı teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır. Ayrıca beyitte dağlar sıkıntı 

çeken, acı duyan bir insana benzetilmiştir.  

   Áhımı baàrı yanıú daàlara ifşÀ itdim 

   Úıldılar derdimi tekrÀr göñülden göñüle  

        G.107/7. 

Bu deyimin kullanıldığı bir başka şiire örnek verecek olursak aşağıdaki şiirde şair; 

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en gözde eğlence ve mesire yerlerinden biri olan 

Kanlıca’yı; Kanlıca Koyu, Kanlıca Körfezi ya da  Bahaî Körfezi olarak da 

nitelendirilen bu yeri ele alarak şair gibi bazı insanların da bu yerde dert ve sıkıntılarını 

körfeze haykırdıkları hususuna dikkat çekmiştir. Şair, bu körfezin birçok acı, sıkıntı 

ve dert çekmiş olan insanlara şahit olması ve onların dertleri ile perişan olması 

sebebiyle Kanlıca Körfezi’ni, “bağrı yanık” olarak nitelendirmiştir. Şair; derdini 

paylaştığı Kanlıca Körfezi ve burada yer alan dağın bile bu dertten dolayı inlediğini 

belirterek teşhis (kişileştirme) sanatına yer vermiştir. 

   Bir Àhda biñ nÀle-i cÀn-gÀhımı diñler 

   Ey Úañlıca’nın baàrı yanıú körfezi iñler 

   Gel paylaşalım derd-i dil-i zÀrı seniñle 

   Ey baàrı yanıú àamlı taà Àhım ile iñler  

        R.118. 

 

“Başa çorap örmek”; derde, belaya uğratmak demektir.229 Şair aşağıdaki beyitte; 

Avrupa’nın en küçük bir açığında elinden gelse onu derde belaya uğratmak istediğini 

belirtmiştir.  

                                                           
229 Yurtbaşı, a.g.e., s. 222. 
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    Avrupa’nıñ bir gününi beklerim 

    Öreceğim çorapları eklerim 

   Ùutuşmadan yanàına iteklerim 

   Hepsine var dirken ideceklerim 

   Felek düşürdi cÀhından cÀhına 

       T.203/10. 

“Başkaldırmak”;  karşı gelmek, ayaklanmak isyan etmek demektir. Aşağıdaki şiiri ele 

alacak olursak; her ülke siyasi mecrada farklı bir politika izlemektedir. İzlemiş 

oldukları politikalar bazen yapıcı bazen ise yıkıcı olmuştur. Siyasi mecrada alınan 

kararlar birçok ülkeyi olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Şair, şiirde bazı 

ülkeleri ele alarak yaşanılan olaylar karşısında nasıl bir tavır sergiledikleri üzerinde 

durmuştur. Olumsuz tavırlar sergileyip karşı gelen, isyan eden ülkelerin ise gizli bir 

kuvvet tarafından bastıralacağını belirtmiştir. 

                Öyle müdhişdir ki mebnÀsı bu gizli úuvvetiñ 

                       Hangi İsrÀ’il baş[ın] úaldırsa èAzrÀ’il olur 

            Kı.40/2. 

“Can evi”; yürek ve çevresi; insan hayatının en duyarlı olan yeri; insanın en çok 

duyarlılık gösterdiği şey demektir.230 Şair aşağıdaki beyitte, Kalp krizi geçirerek vefat 

eden Kâzım Bey’in ölümünü bu deyimi kullanarak ifade etmiştir.  

   CÀn eviñden urdı bir oúla ecel KÀôım seni 

   Cennete daèvetli rÿóa ÀşiyÀn olmuş zemìn 

        Kı.131/1. 

“Can evi” deyiminin geçtiği diğer beyitlere örnek verecek olursak şu şekildedir; 

Hafız Yusuf Bey, yakın dostu Mehmet Âkif’in vefatı üzerine kaleme aldığı aşağıdaki 

beyitte; görünüşte kayıtsız, ilgisiz gibi görünse de sanatının; parlayan, kuşatan bir 

                                                           
230 Yurtbaşı, a.g.e., s. 247. 



135 

 

özelliği olduğundan bahsetmektedir. Onun bu cevherinin yüreğine; can evine 

bakıldığında, meydana çıktığından söz etmektedir.   

   ÓÀli lÀ-úaydÀne ve ãanèatda ammÀ lem-óavì 

   Bir naôarda müncelìdir maddeniñ tÀ cÀn evi 

               M.142/5. 

Şair aşağıdaki beyti; Mehmet Âkif’in vefatı üzerine kaleme almıştır. Beyitte; Mehmet 

Âkif’e olan sevgisini dile getirmek adına “can evi” deyimine yer vererek; vefat etse de 

onun her zaman yüreğinde olacağını belirtmektedir. Şair, onun vefatından dolayı çok 

üzüldüğünü, bu üzüntüsünü gizlemek istese de gizleyemeyip açıkladığından 

bahsetmektedir. 

   CÀn eviñdeydi yÀrin iôhÀrı güç iømÀrı güç 

   Söylemem cÀnÀ darılma derdiñiñ iúrÀrı güç 

               M.142/21. 

“Cüret etmek”; bir şey yapmak cesaretini kendinde bulmak demektir.231 Şair aşağıdaki 

beyitte; kalemin söz dinlemeyerek, bu mısraları, sözleri yazdığını belirtmiştir. Söz 

dinlese bu sözlerin ortaya çıkmasına cesaret edemeyeceğinden bahsetmiştir. 

   Söz diñlemiş olsa elde òÀme 

   Cür’et mi ider idi kelÀma 

      M.65/31. 

“Çiğneyip geçmek”; 1. yolu üstündeki bir dostuna, tanıdığına uğramadan geçmek 2. 

önce görüşmesi gereken yetkili kişiyi atlayarak onun üstündeki kişiye başvurmak. 3. 

ezici bir güç göstermek gibi anlamlara gelmektedir.232 Şair aşağıdaki beyitte; usta bir 

biniciden bahsederek bir haksızlık yapıldığını söylemiş ve haksızlığa bakmayı 

münasip bulmayıp onları ezip geçen kişiye sitem etmiştir.  

    

 

                                                           
231 Yurtbaşı, a.g.e., s. 254. 
232 Yurtbaşı, a.g.e., s. 260. 



136 

 

   Ne olurdı bir nigÀh-ı siteme sezÀ göreydiñ 

   Bizi çigneyüp de geçmek yaúışır mı şehsüvÀrım  

        Mü.192. 

“Dert ortağı”; 1. aynı derdin sıkıntısını çekenlerden her biri 2. Bir kimsenin derdini 

paylaştığı en yakın dostu demektir.233 Şair aşağıdaki beyitte, kendisini soyutlayarak 

gönlüne seslenmektedir. Beyitte, gönlü kendisinden ayrı tutarak ona seslenmesinden 

dolayı tecrid sanatı bulunmaktadır. Şair, yakın bir dostu ile derdini paylaşır gibi 

gönlüyle konuşmaktadır. Sevgilisinden ayrı kalmanın vermiş olduğu acının kendisini 

kavurduğunu belirtmiştir. Gönlüne seslenerek ağlama çağının geldiğini söylemektedir. 

Âdeta kendisiyle konuşarak içinde bulunduğu durumdan dolayı nasıl olduğunu teyit 

etmektedir.  

 

   áamıñla göñül çıúdı derd ortaàı 

   Göñül aàla geldi bükÀnıñ çaàı 

   Úavurmaútadır úalbi hicran dÀàı 

   Naãılsın naãıl söyle lüùfeñ baña 

        Mu.137/6. 

“Diş bilemek”; sinirleri zapt etmeye çalışmak, sakin kalmaya çabalamak, her an 

saldırmaya hazır olmak234  demektir. Şair aşağıdaki beyitte, yapılacak olan bir 

seçimden bahsetmiştir. Bu seçimlerdeki genel vaazın belli olduğunu belirterek, bu fikir 

ve düşüncelerden, maksatlardan vazgeçip başka tarafa meyledenlere karşı diş 

bilediğini söylemiştir.  

                 Seçime vaèô-ı èumÿmì varmış 

                 Úasd-ı taórìf idene diş bilerim 

       Kı.42/1. 

“Dokuz doğurmak”; bir işin olmasını heyecan, merak ve sabırsızlıkla beklemek 

demektir.235  

                                                           
233 Yurtbaşı, a.g.e., s. 271.  
234 Yurtbaşı, a.g.e., s. XXXV. 
235 Yurtbaşı, a.g.e., s. 280. 
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   Güneş ùoàurtmasa da sözde üstüne ãÿfì 

   Girince úoynuna meh-pÀresi ùoúuz ùoàurur 

        Mü.111. 

“El vermek”;1. tarikatta yetişmiş müride müritçe yol gösterme izni vermek, müritliğe 

kabul etmek 2. Ustanın yardımcısına iş kurma yetkisi tanımak.236 Şiirde; èReşid Âkif 

Paşa’nın çok önemli bir makamda bulunduğuna dikkat çekilerek, èReşid Âkif Paşa 

övülmüştür. İnsan o muvaffakiyete, nail olamaz erişemez. Başka bir tarikat pirinin dahi 

Reşid èÂkif Paşa’ya bu yolda el veremeyeceği belirtilmiştir.  

               Beşer ol maôhariyyete iremez 

               Başúa mürşìd Reşìde el viremez 

        Ma.15. 

“Gözü gönlü açılmak”; sevinmek; güzel bir şeyi görüp içi açılıp ferahlık duymak, 

neşelenmek demektir.237Şair aşağıdaki şiirde; mecliste yapılan bir sohbetten 

bahsetmektedir. Hikmet sahibi olan bir kişinin yapmış olduğu sohbette ağzından çıkan 

kelamın gizli bir hazine olduğunu belirterek faziletli kişilerin gönüllerini ferahlattığını 

belirtmiştir.  

   Gözi göñli efÀøılıñ açılır 

   Bezme gencìne-i nihÀn ãaçılır 

       M.145/10.  

“Göz göre göre”; herkesin gözü önünde, belli ve açık olduğu halde demektir.238 Eski 

edebiyatta sevgilinin bakışları âşıkların gönlünde tedavisi imkânsız olan yaralar 

açmaktadır. Sevgili âşıklarına yüz vermediği gibi onlara gözlerine süzerek bakar. 

Sevgilinin bakışları can alıcıdır. Şair, kendisine yüz vermeyen cefa çektiren sevgilinin 

bakışları karşısında yüreğinde yara açılacağına bildiği halde göz göre göre sevgilinin 

gözlerine hayran kaldığını belirtmiştir. Sevgilinin gözlerini açıp kapaması ise şimşek 

                                                           
236 Yurtbaşı, a.g.e., s. 291. 
237 Yurtbaşı, a.g.e., s. 320. 
238 Yurtbaşı, a.g.e.,s. 317. 
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çakmasına benzetilmiştir. Şimşeğin aniden çakması gibi sevgilinin bakışlarına hedef 

olan şairin bu durum karşısında hazırlıksız yakalandığını belirtmiştir.  

   ÇeşmÀnıña göz göre vuruldum 

   Ey berú-i hedef şitÀbıñ oldum 

        G.81/3. 

“Göz göz olmak”; delik deşik olmak demektir.239 Şair aşağıdaki beyti, Niyazi Bey’in 

annesi için yazmıştır. Niyazi Bey’in annesinin ölümü üzerine yaşamış olduklarından 

bahsetmiştir. Annesinin ölümünden dolayı çok üzüldüğünü, annesinin o cana yakın, 

sevimli hallerinin sürekli gözünün önüne geldiğinden dolayı üzüntüden gönlünün delik 

deşik olduğunu söylemiştir.  

   Göz göz olmuşdur göñül manôÿr-ı rÿóumdur müdam 

   Be-türÀb olsam daòı mÿnis òayÀliñ vÀlidem 

         Kı.163/2. 

“Gözden ırak olan gönülden de ırak olur” atasözü ile anlatılmak istenen; İnsanın 

yakınında olmayan kişilere yakınındakiler kadar ilgi göstermesi imkânsızdır. 

Yakınında olmayan insanlara karşı olan ilgi zamanla azalır. Şair, atasözünü aynen 

almak yerine bazı kelimelerin yerini değiştirmiştir. Ayrıca uzak, ırak kelimesinin 

yerine yine aynı anlamdaki Farsça karşılığı olan “dûr” sözcüğünü kullanmıştır.  Şiirde 

tasavvufa yer verilmektedir.   

   Fıùraten vad[ì]-i èaşúa sÀlikim 

   ÚÀéinÀtım úÀéinÀtı tÀrikim 

   Yek-vücÿdum görmez oldum yÀr[i] kim 

   “Vaúf-ı cÀn it kÿy-ı cÀnÀnıñda kim 

   Dÿr olan gözden göñülden dÿr olur” 

         T.4/3. 

 

                                                           
239 Yurtbaşı, a.g.e., s. 317. 
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“Gün yüzü göstermemek”; rahata erdirmemek anlamına gelmektedir. Şair aşağıdaki 

beyitte; yazık diyerek sitemini belli ettikten sonra talihin onu sevgili ile 

kavuşmasından, buluşmasından mahrum ettiğini ve bir türlü rahata erdirmediğini 

belirtmiştir. Bunu belirtirken “gün yüzü göstermemek” deyimini kullanmıştır.  

                Óayf maórÿm-ı telÀúì eylediñ 

                Hìç gün göstermeyen ùÀliè beni 

       Kı.39/2. 

“Haddini bilmezlik”; sınırlarını belirlememek; taşkınlık yapmak, şımarıklık yapmak 

demektir.240Şair; yukarıdaki beyitin devamı olarak bu beyiti yazmıştır. Bu zamana 

kadar kimsenin cesaret edip yazamadığı ya da söyleyemediği şeyleri yazıp 

söylediğinden bahsederek, yazdıklarının ve söylediklerinin nereye gideceğini 

düşünmemezlik yapmayacağından bahsetmek içinde “haddini bilmemezlik” deyimini 

kullanmıştır. “Nâ-refte” yani kimsenin geçemediği yol olan o yoldan geçerek haddini 

bilmezlik ettiğinden bahsetmiştir.   

   Pek óaddini bilmemezlik itmez 

   NÀ-refte olan ùarìúe gitmez 

       M.65/32. 

“Kaldırım mühendisi”; belirli bir işi olmayan, şurada burada gayesiz olarak gezip 

dolaşan kişi demektir.241 Aşağıdaki beyitte şair,  hiçbir gayesi olmayan sadece gezip 

tozan birisi için bu deyimi kullanmıştır.  

   O şimdi caddeleriñ úaldırım mühendisi de  

   Gezer ùurur gelecekdir yaúında kendisi de 

        M.119/4. 
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“Kan ağlamak”; bir zulümden, bir afetten, bir sıkıntıdan, büyük üzüntü duyup çok 

yakınmak.242 Aşağıdaki beyitte şair; feleğin sabah, akşam sevgiliyi hatırlatıp, kan 

ağlayan, içinde bulundukları durumdan dolayı üzüntüden kahrolan gönüllerde gizli bir 

yara açtığını söylemiştir.  Eski edebiyatta sevgilinin yüzünün parlak olması, yüzüne 

bakılamayacak kadar güzel olması sebebiyle güneşe ve aya benzetilmiştir. Sabah 

vaktiyle birlikte güneşin doğması, akşam vakti ise ayın ortaya çıkışı,  şair gibi kan 

anlayan gönüllere sevgiliyi hatırlatarak gönüllerinde gizli bir yara açmaktadır.  

Klasik edebiyatta şairler, başlarına gelen kötü hadiselerden dolayı hep feleği 

suçlamışlardır. Felek; kader, baht, şans vb. olarak düşünülmüştür. Ayrıca tersine 

hareket edip âşığı maşuğuyla bir araya getirmemektedir. Felek, şiirlerde genellikle 

insanı zor duruma sokar. Şair burada sevgiliyi güneşe ve aya benzeterek, feleğin bunu 

ona göstererek acı çekmesine sebep olduğunu belirtmiştir.  

               Her ãubó u şÀm fecr ü şafaú gösterüp felek 

              Úan aàlayan göñüllere zaòm-ı nihÀn açar 

        G.24/2. 

Bir başka örnekte ise şair, Bâb-ı Seraskerî Mesârif Nâzırı Saède’d-dîn Paşa’nın ölümü 

üzerine tarih düşürürken ölümünden dolayı duyulan üzüntüyü anlatmak amacıyla yine 

“kan ağlamak” deyimini kullanmıştır. Şair, Saède’d-dîn Paşa’nın döneminin en 

kıymetli, övülmeye en layık olan devlet adamlarından birisi olduğunu belirtmiştir. 

Ölümü üzerine tüm devlet erkânının özellikle de kılıç ve kalem erbabının çok 

üzüleceğini anlatırken bu deyime yer vermiştir.  

    Aàlasun seyf ü úalem úan aàlasun 

               Gitdi eñ úıymetli bir faòrü’r-ricÀl 

           Kı.172/1. 

“Kulağı delik”; her şeyden çarçabuk halde haber alan, bilgili, haberli demektir.243 

Şair aşağıdaki beyitte; İstanbul ve İzmir’in tüccarları arasında çok tanınan Ahmed Bey 
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adında birinden bahsetmektedir. Bu kişinin etrafındaki her şeyden hemen haberdar 

olduğunu, çok bilgili biri olduğundan bahsedilmiştir.  

            äìt-i ecdÀdı ãaàır oàlı iken  

              Pek delik idi úulaàı óikmete 

       M.145/14. 

“Küplere binmek”; gereğinden fazla kızmak, öfkelenmek gibi anlamlara gelmektedir. 

Bu şiirin tamamı ele alındığından tasavvufî açıdan değerlendirmek gerekir. Burada 

geçen “peymâne-keş”; içki içen anlamına gelmektedir. Tasavvufta içki bir metafordur. 

İlahi aşkı anlatmak için kullanılmıştır. Konuştuğu birine, şeyhin gizli kerametlerini 

kendilerine anlatmasını istemez. Şeyhin istediği zaman yalnız kaldığında bu 

kerametleri gösterebileceğini söylemiştir. Göstermemesinin ve onun bu sert duruşunun 

sebebini buradaki usulden kaynaklandığını belirtmiştir.  Şair,  her türlü dünyevi istek 

ve arzularından vazgeçip ilahi aşkı bulmuştur. Fakat onun bu durumunu gören şeyhin 

gereğinden fazla öfkelendiğini bundaki hikmeti anlayamadığını belirtmiştir.  

   Bizi peymÀne-keş görünce faúat 

   Biniyor küplere ne óikmetdir 

        Kı.194/3. 

“Lafı ağzına tıkamak”; birini imkân vermeden şiddetli bir karşılıkla susmak zorunda 

bırakmak demektir.244 Şair aşağıdaki beyitte; sakallı da olsa boş sözler boş lakırdılarda 

bulunmaz. Böyle bir tarzı seçmez. Bahsettiği kişi için karşı tarafın konuşmasına hiç 

müsaade etmediği engel olunmaya çalışılsa dahi susmadığını ifade etmek amacıyla bu 

deyimi kullanmıştır. Laf (söz), yerine de “ot” ifadesine yer vermiştir. Tabiatı o kişiye 

engel olmak isteyen bir kişiye benzetmiştir. Bir şeyler söylese bile karşısındakinin hiç 

susmadığını belirtmiştir. 

   äaúallı olsa daòı herze-gÿneler úuãmaz 

   Ùabìèat ot ùıúamış aàzına yine ãuãmaz 

        Ma.165. 

                                                           
244 Yurtbaşı, a.g.e., s. 386. 
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“Metelik vermemek”; aldırış etmemek; değer, önem, vermemek, umursamamak 

demektir.245 Şair beyitte; “O kadar zenginim ki bu yokluk pazarında feleğe vermek 

için bende bozukluk yoktur” demiştir.  Fenâ kavramı tasavvufta kendi varlığından 

geçmek demektir. Şair manevi olarak öyle güzel bir makamdadır ki feleğin ortaya 

çıkardığı tüm olumsuzluklar, zorluklar karşısında hiçbir şeyi umursamayıp yoluna 

devam edeceğinden bahsetmiştir.  

   O àanìyim ki bu bÀzÀr-ı fenÀda feleğe 

   Metelik virmek içün bende bozuúluú yoúdur 

        Mü.72. 

“Nabızını Yoklamak”; Birinin niyetlerini, düşüncelerini anlamaya çalışmak.246 Şair, 

aşağıdaki beyitte; kişinin bünyesini hem maddi yönden hastalıksız sağlam olup 

olmadığı konusunda hem de manevi yönden hastalıklardan uzak yani şehvet, vesvese 

vb. gibi şeylerden uzak olup olmadığı konusunda kontrol etmesi gerektiğinden 

bahsetmiştir. 

   äıóóat ü èÀfiyetiñ nabøını bir yoúlarsañ  

   Bünyesinde eåer-i dÀéi èuøÀliñ görünür 

        G.1/12. 

“Nutku tutulmak”; heyecandan, korkudan, şaşkınlıktan veya öfkeden konuşamaz hâle 

gelmek. Şair aşağıdaki beyitte, kendi görüşüne ters olan bir siyaset liderinin seçimlerde 

konuşma yaparken heyecandan konuşamaz hâle gelmesini dilemiştir. Bunu “nutku 

tutulmak” deyimini kullanarak anlatmıştır. 

                   äıóóat-ı øabùa plÀú lÀzımdır 

                   Ùoàrıca nuùúı ùutulsun dilerim 

       Kı.42/2. 

 

                                                           
245 Yurtbaşı, a.g.e., s. 391. 
246 Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, 3. Baskı,  İstanbul, 2012, s. 394. 
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“Pençesine düşmek”; yakalanmak anlamına gelmektedir. Eski edebiyatta âşıkların 

gönlü kuşa benzetilmiştir. Şair, yaralı bir kuşa benzettiği gönlünün aşka 

yakalandığından bahsetmektedir. Sevgili, aşığına yüz vermeyerek onun gönlünde 

derin yaralar açmıştır. 

   èAşúıñıñ pençesine düşdi nihÀyet úalbim 

   Yaralı bir úuş iken òırpaladıñ ùırmaladıñ 

          Kı. 138/2. 

“Saman altından su yürütmek”; gizli kapaklı bir şeyler yaparak insanları birbirine 

düşürmek, insanları aldatmak demektir.  Şair aşağıdaki beyitte iki dönem 

milletvekilliği yapan ve bir dönem TBMM Ticaret Komisyonu Başkanlığı yapmış olan 

bunların dışında da birçok görevde yer alan Kasım Gülek’ten bahsetmiştir. Şairin bu 

şiirini bütünüyle ele aldığımızda iki yüzlü birinin görünüşüne güven olmadığını 

söyleyerek, Kasım Gülek’in insanları aldattığını belirtmiştir. 

   äaman altı yürütdigiñ ãu yeter 

   Araya girme girerek dibine 

       Kı.151/2. 

“Söz dinlemek”; verilen bir söz ve nasihat karşısında davranışları buna uydurmak 

demektir. Şair beyitte; kalemin söz dinlemeyerek, bu mısraları, sözleri yazdığını 

belirtmiştir. Söz dinlese bu sözlerin ortaya çıkmasına cesaret edemeyeceğinden 

bahsetmiştir. “Söz dinleme” eylemi kaleme atfedildiğinden burada teşhis (kişileştirme) 

sanatı vardır. Şair kaleminden çıkan bu sözlerin farkında olup, bunları yazmak istediği 

halde kalemi bahane ederek yazmak istemiyormuş gibi yansıtmaktadır. 

   Söz diñlemiş olsa elde òÀme 

   Cür’et mi ider idi kelÀma 

       M.65/31. 
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“Şeref vermek”; 1. özel bir lütuf olarak bir yere gitmek orayı onurlandırmak 

demektir.247 Şair aşağıdaki beyti, Sultan Abdülhamit için yazmıştır. Sultan 

Abdülhamit’ten önceki zamanları ve kişileri eleştirmiştir. Bu kişilerin yüzlerini batıya 

dönerek devleti borca soktuklarını belirtmiştir. Şair, sultanın makam ve mevkisini 

onurlandırdığını söylemiştir. 

   Dünkileri borç alup milyonları 

   áarba egilmiş idi boyunları 

   Borç almadı gören bu oyunları 

   İãèÀda yaúlaşdıraraú bunları 

   Şeref virmişdi èulüvv-ı cÀhına 

        T.203/3. 

 “Taş çıkartmak”; daha usta, kurnaz, rekabette veya herhangi bir işte başkasından 

üstün olmak.248 Aşağıdaki beyitte; değerli taşların, elmasların, incilerin verimli 

bahçelerde yer aldığında manaya taş çıkartacağı belirtilmiştir. 

   Ùaş çıúardır füãÿã-ı maènÀya  

   O güherler cinÀn-ı feyøiñde 

       G.14/4. 

Şair beyitte; karanlığı aydınlatan nükte ve manaların, beyândan; açıklamalardan daha 

üstün olduğunu ifade ederken  “taş çıkartmak” deyimine yer vermiştir.  

       Şeb-çeraàıñ füãÿã-ı maènÀdır 

                        Ùaş çıúartsañ beyÀna aórÀdır 

       M.145/14. 

“Taş yürekli”; acıma hissi duygusu olmayan, zalim; merhametsiz demektir249. Şair 

beyitte, sevgilinin feryadını duyduğunu zannetiğinden bahsediyor. Yüreğini bir dağa 

benzeterek sevgilinin bu taş yürekli dağı reddettiğini belirtmiştir.  

                                                           
247 Yurtbaşı, a.g.e., s. 433. 
248 Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, 3. Baskı,  İstanbul, 2012, s. 437. 
249 Yurtbaşı, a.g.e., s. 437. 
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   FeryÀdımı diñleyor ãanırdım 

   Redditdi şu ùaş yürekli taàı 

        G.55/2. 

“Temel atmak”; 1.bir yapının temelini yapmaya başlamak. 2. bir girişimin gelişmesine 

dayanak olacak, esasını teşkil edecek ilk işi yapmak.250 Şair, aşağıdaki beyitte Salih 

Saim Bey’den bahsederek, gamın, üzüntünün kederin kendisinden bir türlü 

gitmediğini belirtmek amacıyla bu deyime yer vermiştir.  

                    Temel atmış aña àam Àh kÀfir 

                 Úurulmuş istemez başúa misÀfir 

        M.54/9. 

“Yaraya tuz basmak”; duyulan üzüntünün, kederin ve acının üzerine gitmek, acıyı 

hatırlatmak anlamlarına gelmektedir. Şair beyitte; nefes alıp verdiği her an sıkıntı 

çektiğini, üzüldüğünü söylemektedir. Ne yazık ki bu üzüntü ve kederden dolayı 

duymuş olduğu acıdan vazgeçmeyip, üzerine gittiğini üzüntüsünü daha da arttırdığını 

belirtmektedir.  

   Her nefes derler belÀ çekmekdeyim 

   Yarama óayfÀki ùuz ekmekdeyim 

        M.179/8. 

“Yüzü kalmamak”; bir kimseden herhangi bir konuda birçok kez ricada bulunduğu 

için ondan yeni bir şey isteyecek hâlinin kalmaması anlamına gelmektedir.  Şair 

aşağıdaki beyitte; Sultan Abdülhamid’e ey bahtı açık olan diye seslenmiştir. 

Kendisinden sonra devletin durumunun kötü olduğunu, açık görünür bir şekilde 

çöktüğünü belirtmiştir. Yahudilerin Kudüs’te yapmış olduklarından dolayı içinde 

bulunulan durumdan kurtulmak için kimsenin Allah’tan yardım isteyecek yüzünün 

kalmadığını söylemiştir. 

                                                           
250 Yurtbaşı, a.g.e., s. 439. 
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   Ey ùÀliè siz sulùÀnım Abdü’l-óamìd 

   İnúırÀø oldı senden ãoñra pedìd 

   Yahÿdìler Úudüsde yaptılar èìd 

   Bizi èafv eyleme cezÀmız şedìd 

   Yüzimüz úalmadı Óaúú penÀhına 

        T.203/9. 

 “Ucu dokunmak”; birine zararı dokunmak, zarar vermek anlamlarına gelmektedir.251 

Şair sevgiliye nûr-ı dîdem; “gözümün nuru” diye seslenerek kızgın bakışlarının okunu 

hedefe ulaştırsa bile zararı kendisine dokunacağını belirtmiştir. Aşığın gönlünü hedef 

tahtası olarak ele alırsak; o gönülde sevgilinin yer alması sebebiyle kızgın bakışlarıyla 

hedefe yolladığı oklarla aşığına zarar vermek isteyen sevgilinin aslında kendisine zarar 

vermiş olacağını belirtmiştir.  

   İtseñ ÀmÀcıña tìr-i nigÀh-ı òışmıñ 

   Nÿr-ı dìdem ucı eñ ãoñra doúunmaz mı saña 

        Kı.215. 

 

2.2.4. Doğa 

2.2.4.1. Bağ ile İlgili Unsurlar 

2.2.4.1.1. Gülistan, Gülzâr, Bağ-zâr, Bağ 

Gül bahçesi, gülşen, gülzâr adlarıyla anılır. Bir bahçe olarak bağa ait özellikler taşır. 

Kokusu ve rengi nedeniyle ele alınan gülistân sevgilinin birer gülü andıran yanakları, 

yüzü, kulakları ve bir gonca olan ağzı ile bir araya getirilir. Bunun dışında rüzgâr, 

                                                           
251 Yurtbaşı, a.g.e., s. 445. 
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bulut, yağmur, su, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, kuşların nağmeleri, bahar, bezm, cennet, 

bahçevân vb. unsurlarla da birlikte bulunur. 252 

Gülşenin rengi “hazrâ” ve “mînâ”dır. Kokusu, tazeliği ve geçiçiliği de söz konusu 

edilir. Onu devamlı sulamak gerekir. Bu işleri bağban yapar. Bazen orada bir bağbanın 

veya bir Habeş’in uyuduğu görülür. Kuş gelmemesi için karga kanadından korkuluk 

asılmaktadır. Hz. İbrahim’in atıldığı ateşin gül bahçesine dönmesi de zikredilir. 253 

“Sahn-ı gülistân” sözü ile onun genişliği belirtilir. Sevgilinin yanağı veya bülbülün âhı 

ona ateş salmıştır. Kırmızı güller bu şekilde hayal edilir. Suyu ve havası Hızır ve İsâ 

ile birlikte ele alınır. Rüzgâr olarak genellikle sabâya yer verilir. O, goncaların yüzünü 

her sabah gülsuyu ile yıkayarak, onların açılmasını sağlar.254  Metinde gülistanın 

geçtiği beyitlere örnek verecek olursak şu şekildedir: 

Aşağıdaki beyitte şair şiiri takdim ettiği kişi için; bu gül bahçesinde bütün üzüntülerin 

ve kederin renginin göründüğünü belirtmiştir. Buradaki bazı çiçekler rengi dolayısıyla 

üzüntü ve kederi temsil etmektedir. Şair, gül bahçesinde karşılaştığı, dokunduğu ve 

baktığı her yerde o kişinin hayalini gördüğünü belirtmiştir. Ona olan hasretinden 

dolayı bazı çiçeklere baktığında üzüntü ve kederini hatırlamaktadır. 

   Bu gülistÀnda bütün reng-i melÀliñ görünür 

   Nerde olsa bu eliñ görse òayaliñ görünür 

        G.1/2. 

Metinde “gül bahçesi”nin geçtiği diğer beyitler şu şekildedir: 

   Áh ider iñler òazìnÀne lisÀn-ı şevúi dir: 

   Gül açıl revnaú-ı gülzÀr-ı sulùÀn-ı bahÀr! 

        K.5/9. 

 

    

                                                           
252 İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları:20, 13. Baskı, s. 173 
253 Cemal Kurnaz, Hayâli Bey Dîvânı’nın Tahlîli, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s. 532. 
254 Kurnaz, a.g.e.,s. 532. 
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   Sesiñle gülşen-i dehri ser-a-ser itdiñ pür 

   CihÀn-ı òalúı bütün ser-girÀnıñ ey bülbül 

        G.273/2. 

Bâğ-zâr; bağlık yer, bağ bostan anlamlarına gelmektedir. Metinde “bâğ-zâr” ifadesinin 

geçtiği beyte örnek olarak aşağıdaki beyti verebiliriz: 

   Sünbül-i şÿrìde virmiş bÀà-zÀra intiôÀm 

   Mevce pìrÀdır nigÀhımda òayÀl-i zülf-i yÀr 

        K.5/6. 

Metinde “bağ”ın geçtiği beyitlere örnek olarak aşağıdaki beyitleri verebiliriz: 

   Var olsun ol òalìfe-i èÀli-tebÀr var 

   TÀ rÿz-ı óaşr-ı bÀàda olduúça var gül 

        K.274/23. 

   Gelmedi şevú saña gelmedi bahÀr 

   BÀàa gel gül gibi güldi işèÀr 

                   M.277/5. 

2.2.4.1.2. Bostan 

Bostan şiirlerde diğer unsurlara göre daha az işlenmektedir. Bûstân-ı dehr, bûstân-ı 

ser-i kûy, bûstân-ı cân, bûstân-ı cihân şeklinde benzetmelere konu olmaktadır. Aşığın 

gönlü ve sinesi de bostan gibi düşünülmektedir. Özellikle bülbül, gül ve servi, bostanın 

vazgeçilmez kuşu, çiçeği ve ağacı olarak görülür. Akarsu veya ırmak da mutlaka 

mevcuttur. Onu sulamaya yarayan dolap zikredilir. Şiirlerde, bostan aynı zamanda bir 

gezinti yeri olarak da ele alınmaktadır.255 Metinde bostanın ele alındığı beyitlere örnek 

verecek olursak şu şekildedir: 

Şair, aşağıdaki beyti Reşîd Âkif  Paşa için yazmıştır. Beyitte; bahçedeki bir 

karmaşadan bahsedilmektedir. Bahçeye yayılan korkudan dolayı çiçeklerde jalelerin 

                                                           
255 Kurnaz, a.g.e., s. 530. 
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yani; su damlalarının çiylerin ortaya çıktığı belirtilmiştir. Jale; çiçek ve yaprakların 

üzerinde oluşan su damlacıklarıdır. Şair çiçeklerin üzerindeki bu su damlacıklarının 

korkudan ortaya çıktığını söylemektedir. Çiçeklerin korkması ele alındığında insani 

özellikler çiçeklere aktarıldığından teşhis sanatı yapılmıştır. Şair, hasretten dolayı 

âşıkların dökmüş olduğu gözyaşını ise iri bir inci tanesine benzetmiştir.  

   JÀleler eylemiş terãìè-i ferş-i bostÀn 

   èÁşıúı şehdÀne-i óasretle iden girye-bÀr 

        K.5/3. 

2.2.4.1.3. Çemen  

Yeşil otlarla kaplı geniş bir alan şeklinde tasavvur edilir. Klasik edebiyatta yürüyüş ve 

gezintilerin yapıldığı yerlerdendir. Sebz, sebzezâr ve merg-zâr isimleriyle de şiirlere 

konu olmaktadır.256 İlkbaharda lâle, gül, nergis, semen ve diğer çiçekler açar, bülbüller 

öter. Rüzgâr olarak sabâ eser. Bir taraftan ırmak akar. Irmağın kenarında ise serviler 

bulunur.257  

Baharda insanlar “çemen” seyrine çıkarlar. Meclis kurulup, şaraplar içilir. Aksini 

yapan, ayık duran kişinin çemen seyrine layık olmadığı, evde oturmasının daha iyi 

olacağı söylenir. Genel itibari ile yeşil renk, düzlük ve genişlik söz konusudur.258 

Metinde çemenin geçtiği beyte örnek olarak aşağıdaki beyti verebilirz: 

Aşağıdaki beyitte şair; sevgilinin güzelliği karşısında aşkın ağlayıp gözyaşı 

döktüğünden bahsetmektedir. Nisan bulutu ağlarken çemen tebessüm etmektedir. 

Burada “ağlamak” ve “gülmek” fiileri ele alındığında insan dışındaki varlıklara bu 

özellikler aktarıldığından teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır. Nisan yağmuru 

bolluk ve bereketi simgeler. Şifa kaynağı olarak görülür. Ayrıca klasik edebiyatta 

sedefe düştüğünde incinin oluşmasını sağlar.  

                                                           
256 Pala, a.g.e., s. 99. 
257 Kurnaz, a.g.e., s. 531. 
258 Kurnaz, a.g.e., s. 531. 
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Nisan yağmurlarıyla birlikte toprağa can gelerek çemende çiçekler açılıp can bulur. 

Şair, bu durumu çemenin tebesüm etmesi olarak nitelendirmiştir. Tüm bu yaşananlar 

ise sevgilinin güzelliğine bağlanmıştır. Şair, bu beyti Reşid Âkif  Paşa’nın nişan tebriği 

için yazmıştır. Bu durum karşısında yaşamış olduğu mutluluğu doğaya ait unsurlarla 

kaleme almıştır.  

   Ebr-i nìsÀn aàlar nice ibtisÀm eyler çemen 

   Girye-i èaşú eyler ancaú óüsn-i yÀri ÀbdÀr 

        K.5/2. 

 

Çemenin geçtiği bir başka örnek şu şekildedir: 

   Saón-ı pür-nÿr-ı çemen teşrìfine ÀmÀdedir 

   Nergis itmez mi güle vaúf-ı nigÀh-ı intiôÀr 

        K.5/7. 

2.2.4.1.4. Lâle-zâr 

Lâlezâr, kırmızı rengi sebebiyle savaş meydanı, kan, yaralı, vücut, sine, kanlı gözyaşı 

şeklinde hayal edilir. Bu unsurların benzetileni olarak ele alınır.259 Aşağıdaki beyitte 

lâlezâr için yüzsuyu olmuş tabiri kullanılmıştır. Burada gözyaşı olarak ele alındığı 

görülmektedir.  

  Baú ne rengiñ levóe teşkil eylemiş ãunè-ı ezel 

  YÀsemin şebbÿyı olmuş Àb-rÿ-yı lÀle-zÀr 

        K.5/4. 

2.2.4.2. Çiçekler 

Çiçekler, bağ, bostan, çemen, ağaç, fidan unsurları ile birlikte ele alınır. Çiçeklerin 

sultanı güldür. Onlar, çeşitli benzetmelere konu olmaktadır. Asker, yıldız, göz, ağız, 

                                                           
259 Kurnaz, a.g.e., s. 533. 
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mızrağın tepesindeki düşman kellesi vb. için benzetilen olarak düşünülür. Bu 

benzetmelerin yapılmasında çiçeklerin renk ve şekilleri göz önüne alınmaktadır. 

Fidanlar hûrilere, çiçekler de onların yüzündeki nura benzetilmiştir. Şiirlerde 

çiçeklerin açması göz açıp uykudan uyanmak olarak da nitelendirilir.260 Çiçekler, 

bunlar gibi birçok benzetmelerle şiirlere konu olmuşlardır. Metinde geçen çiçek 

isimleri şöyledir; yasemin, şebbû, sünbül, nergis, gül, ukhuvan ve goncadır.  

2.2.4.2.1. Yasemin (Yâsemen, semen) ve Şebboy (Şebbû) 

Yasemin, klasik Türk edebiyatında daha çok rengi, kokusu ve yaprağı dolayısıyla 

anılmıştır. Genellikle sevgilinin yanağıyla ilgili olarak gösterilir.261 Yâsemen, şekil 

yönünden “tâc-ı gedâ” ya, renk yönünden de gündüze teşbih edilir.262  Şebboy (şebbû); 

turpgillerden güzel kokulu, dar yapraklı, değişik renkli çiçekleri olan, çok yıllık otsu 

bir süs bitkisidir. Klasik Türk edebiyatında kokusu dolayısıyla sevgilinin saçına ve 

ayva tüylerine benzetme unsuru olarak kullanılmıştır.263 

Aşağıdaki beyitte şair; her şeyin olmuş ve olacak her şeyin yazılı olduğu renkli, parlak 

bir levhadan bahsetmektedir. Başlangıcı olmayan bu levhada her şeyin belli olduğunu 

söylemektedir. Klasik Türk edebiyatında yasemin sevgilinin yanağı olarak düşünülür. 

Şebbû, şebboy çiçeği ise sevgilinin saçları ve ayva tüylerine benzetilmektedir. Lâle-

zâr; lale bahçesidir. Şair, sevgilinin yanağını yasemine benzeterek, yanağına sarkan 

saçları ise şebboya benzetmiştir. Aşığın gözyaşları laleye benzetilerek yüzsuyu olarak 

nitelendirilmiştir. 

  Baú ne rengiñ levóe teşkil eylemiş ãunè-ı ezel 

  YÀsemin şebbÿyı olmuş Àb-rÿ-yı lÀle-zÀr 

        K.5/4. 

 

                                                           
260 Kurnaz, a.g.e., s. 538. 
261 Pala, a.g.e. , s. 480. 
262 Kurnaz, a.g.e., s. 540. 
263 Hacı İbrahim Demirkazık, “18. Yüzyıl Şairi Mustafa Fennî-Dîvân”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2009, s. 256. 
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2.2.4.2.2. Ukhuvan 

Ukhuvan; papatya demektir. Papatyalar; Birleşikgiller familyasından olan narin yapılı 

bir bitkilerdir. Yaprakları ince parçalı, dilsi çiçekler beyaz, ortası sarı tüpsü, çiçek 

tabanı genç devrede hafif daha sonra kuvvetli kubbemsi olup iç kısmı ise boştur.264 

Papatyalar baharda ilk açan çiçeklerden birisi olarak baharın habercisidirler. Saflığı ve 

temizliği temsil ederler. Ayrıca ince ve narin yapılı bir bitki olduğundan kırılgan olarak 

nitelendirilir. 

Aşağıdaki beyitte şair; papatyanın (ukhuvan), resmedilmiş bir kubbeye ya da cama 

(kadehe) benzetmiştir. Papatya duruşu itibariyle ortadaki sarı tüpsü kısmının biraz 

daha dışarıda yer alması ve bunların çevresindeki beyaz çiçeklerinin aşağıya doğru 

durmasından dolayı kubbeye benzetilmiştir. Yine duruşu ele alınarak ince uzun sapı 

üzerinde ortadaki sarı tüpsü kısmını çevreleyen beyaz çiçeklerinden dolayı kadehe 

benzetilmiştir. 

  Eylemez mi ferş-i sebzin üzre vaø-ı uúóuvÀn 

  Yerde tanôìr-i nücÿm-ı úubbe-i minÀ-nigÀr 

        K.5/5. 

2.2.4.2.3.Sünbül (Sümbül) 

Zambakgillerden, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok 

yıllık bir süs bitkisidir.265  Sümbül; koyu rengi, kokusu ve şekli dolayısıyla sevgilinin 

saçı, kâkülü, turrası için benzetilen olmaktadır. Bu vesileyle, “saçını yolmak” 

deyimine yer verilir. Âh dumanı, ip süpürge, yıldız vb. de sümbüle benzetilir. Renk 

olarak genellikle siyah ve lâciverdi olduğu söylenir. “Sünbül havâ” sözü de rengi ifade 

eder. Sünbül her toprakta yetişmeyen nazlı bir çiçektir. Onun mekânı olarak bağ 

gösterilir. Sabâ da onunla birlikte zikredilir. 266 

                                                           
264 Doğan Arslan, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Aktarlarda Satılan Papatya Türlerinin Tespitine Yönelik Bir 

Araştırma”, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Siirt, 2019, C. 28, S. 2, s. 54. 
265 Demirkazık, a.g.e.,  s. 254. 
266 Kurnaz, a.g.e., s. 540. 
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Aşağıdaki beyitte şair; sevgilinin bakışları süsleyen saçlarının o dalga dalga olan 

hâlinin hayalinin gözünün önünden gitmediğini belirtmiştir. Bu beyitte,  sünbül, rengi 

ve şeklinden dolayı sevgilinin saçı yerine kullanılmıştır. Klasik edebiyatta sevgilinin 

saçı uzun, siyah ve dalga dalgadır. Beyitte yer alan “şûrîde” kelimesinin anlamı ise 

perişan ve karışık demektir. Sevgilinin saçları genellikle dalga dalga olması sebebiyle 

perişan ve karışık olarak nitelendirilir. Âşıkların gönülleri de tıpkı sevgilinin saçları 

gibi perişan, karışık ve dağınıktır. Sevgilinin her bir saç telinde âşıklarının perişan 

gönülleri takılıdır. Sevgili saçlarını toplayıp, düzelttiğinde âşıkların dağınık 

gönüllerini de toplayarak bu duruma bir düzen getirmiş olacaktır.  

   Sünbül-i şÿrìde virmiş bÀà-zÀra intiôÀm 

   Mevce pìrÀdır nigÀhımda òayÀl-i zülf-i yÀr 

        K.5/6. 

Metinde sünbülün geçtiği diğer beyitlere örnek olarak aşağıdaki beyitler verilebilir: 

   Òarìf geldi gül ü sünbül oldu pejmürde 

   NiyÀm-ı kÀma úo tíà-ı zabÀnı ey bülbül 

        G.272/7. 

 

   Úalb olduàı cihetle siyÀh şukÿfeye 

   Gönderdi sünbüli çemene pìşdÀr gül 

        K.274/2. 

2.2.4.2.4. Nergis 

Nergis; mitolojiye göre Narsis (Narkisos), çok güzel ve aşktan anlamaz bir 

delikanlıdır. Onu sevip de derdinden perişan olan kızlar bu genci tanrılara şikâyet 

ederler. Tanrıların verdiği ceza sonucu Narsis bir gün derede kendi aksini görüp âşık 
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olur. Kendini seyrederken suya atlar ve boğulur. Vücudu çürüyüp yerine göze benzer 

bir çiçek biter ve bütün güzellere hayran hayran baygın bir şekilde bakar.267   

Başka bir efsaneye göre Nergis, bir ırmak ve perinin oğludur. İnsanlar ve periler buna 

âşıktır. Hatta Ses adlı peri onun aşkından ölmüş ve bir taşa dönmüştür. Şarktaki bir 

başka efsaneye göre ise Gül ile Nergis arasında bir aşk yaşanmıştır. Bu iki sevgiliden 

Nergis göz şeklinde bir çiçek haline sokulmuş ve kıyamete kadar acı çekmeye ve 

beklemeye mahkûm edilmiştir. 268 

Yukarıdaki efsanelerden de anlaşıldığı üzere Nergis ve göz arasında yakın bir ilişki 

kurulmuştur. Klasik edebiyatta nergis, sevgilinin gözü için bir benzetme unsuru olarak 

kullanılmıştır. Sevgilinin bakışları ise baygındır. Aşağıdaki beyitte şair; yukarıdaki 

efsanede olduğu gibi nergis ile gül arasındaki aşka değinmiştir. Gül yani sevgili 

çemene adım attığında beklemeye mahkûm olan nergis (âşık),  güle bakmaktan kendini 

alıkoyamaz. Çok nurlu, parlak olan bu alan bağ; çemen, sevgilinin oraya gelerek onları 

onurlandırmasına hazırdır.  

   Saón-ı pür-nÿr-ı çemen teşrìfine ÀmÀdedir 

   Nergis itmez mi güle vaúf-ı nigÀh-ı intiôÀr 

         K.5/7. 

Aşağıdaki beyitte hem gül ile bülbül hikâyesine hem de gül ile nergis hikâyesine 

telmih yapılmıştır. Şair bu beyitte de nergisi, acı çekmeye ve beklemeye mahkûm olan 

bir âşık olarak ele almıştır. Bülbül de nergis de güle âşıktır. Nergis burada âşık olarak 

ele alındığında bülbülün rakibi olarak nitelendirilmektedir. 

   Tebessüm eyledi gül òˇÀba vardı nergis óayf 

   FesÀne añladılar dÀstÀnıñ ey bülbül 

         G.272/5. 

 

                                                           
267 Pala, a.g.e., s. 356. 
268 Pala, a.g.e., s. 356. 
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2.2.4.2.5. Gül (Verd) 

Gül, klasik edebiyatta benzetme unsuru olarak sıklıkla kullanılmıştır. Genellikle 

sevgilinin yüzü ve yanağı ile ilişkili benzetmeler yapılmıştır. Gül kokusunun renginin 

güzel olması ve hep taze olması sebebiyle dikkat çekmektedir. Bu sebepten dolayı gül 

bahçelerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görülür.  

Güle çok değer verildiğinden dolayı baharın diğer ismi de “gül mevsimi”dir. Gül 

yetiştirmenin çok zahmetli oluşu onun âdetâ nazla beslenip büyümesi şeklinde ele 

alınır. Gül sabâ rüzgârı ile açılır. Gülün açılması neşe ve sevinç belirtisidir. Çünkü gül 

açılınca bahar gelir ve eğlence başlar. Bu kadar güzel ve çekici olmasına rağmen gül 

çabuk solar, yani geçicidir. Gülün geçiçiliği âşıkların ömrünün geçicii olmasıyla 

ilişkilendirilir.269  

Klasik edebiyatta gül ile bülbül hikâyesine sıklıkla yer verilmektedir. Gül; sevgili, 

bülbül ise sevgilinin aşkından acı çeken bu yüzden de şakıyıp duran bir bülbüldür. 

Gülün dikeni ise ağyar yani rakiptir. Dikenler bülbülün güle yaklaşmasına engel olur. 

Gülün dalının ince ve narindir. Sevgilinin bedeni de gül dalı gibi narin ve zariftir. 

Sevgilinin nazlı oluşu, endamı, güzelliği, teri, dudağı, yanakları, bilekleri vb. gülde 

bulunan özelliklerle ilişkilendirildiğinden gül bir benzetme unsuru olarak şiirlerde 

sıklıkla kullanılmıştır. 

Aşağıdaki beyitte gül; sevgiliye benzetilmiştir. Sevgili gül bahçesine adım attığında 

bütün çiçeklerin gözü sevgilidedir. Çemene adım atmasıyla güzelliğinden dolayı etrafı 

aydınlatır. Çemen, bağ sevgilinin oraya gelerek onları onurlandırması için hazırdır. 

Bunlar arasında beklemeye mahkûm olan nergis (âşık) ise güle bakmaktan kendi 

alıkoyamaz.  

   Saón-ı pür-nÿr-ı çemen teşrìfine ÀmÀdedir 

   Nergis itmez mi güle vaúf-ı nigÀh-ı intiôÀr 

        K.5/7. 

                                                           
269 Pala, a.g.e., s. 171. 
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Aşağıdaki beyitte; gül sevgiliye benzetilmiştir. Keder veren bir görünüşte olan aşığın, 

gülün gülbahçesine teşrif etmesiyle sevinçli bir dille şöyle demektedir; Ey bahar 

sultanı gül bahçesinin süsü gül açıl!. Gülün açılması neşe ve sevinç belirtisidir. Gül 

açıldığında bahar gelir eğlence başlar. Âşık güle olan hasretinden dolayı acı çekmekte 

ve berbat bir haldedir. Bu halden biraz uzaklaşmak gülü görmek için ona 

seslenmektedir.  

   Áh ider iñler òazìnÀne lisÀn-ı şevúi dir: 

   Gül açıl ey revnaú-ı gülzÀr-ı sulùÀn-ı baòar 

         K.5/9. 

2.2.4.2.6. Gonca 

Gonca; açılmamış çiçek tomurcuk demektir. Klasik Türk şiirinde gonca; sevgilinin 

ağzı yerine kullanılır ve açılmamamışlık özelliğiyle kendini gösterir. Goncanın 

gülmesi, açılmasıdır. Tıpkı insanın güldüğü zaman ağzının açılması gibidir. Kapalı 

hali ise içinde sırlar saklayan bir gülü andırır, onun açılması sırrın ortaya çıkması 

demektir. Sabâ rüzgârının etkisiyle goncanın açılması sonucunda etrafa çiçeğin güzel 

kokusu yayılır. İçinin şarap renginde olması sebebiyle kadehe, içinde yapraklar 

bulunması sebebiyle de deftere benzetilmiştir. 270 Aşağıdaki beyitte şair umudu; hasret 

devrinin sona erdiğini âşığa müjdelemektedir. Goncanın açılması; sevgilinin 

gülmesiyle birlikte âşığın umutlandığı belirtilmiştir.  

   Devre-i óasret úemÀlin buldı artıú müjdeler 

   áonce-i ümìd açıldı ey òatìb-i naàme-kar 

        K.5/12. 

Şair aşağıdaki beyti dönemin padişahı II. Abdülhamid için kaleme almıştır. Beyitte; 

tabiat emellerinin goncası açıldığında ona ibret gözüyle bakan gülün mahcup olacağını 

                                                           
270 Pala, a.g.e., s. 168. 
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söylemektedir. Şair, bu beyitte goncanın açılmasını emellerine, arzularına kavuşmak 

olarak nitelendirmektedir.  

   Eyler güşÀd-ı àonce-i ÀmÀl-i òulúı kim 

   èİbret gözüyle baúsa olur şermsÀr gül 

        K.274/20. 

2.2.4.2.7. Erguvan 

Kırmızı renkte bir çiçektir. Rengi dolayısıyla şarap, kan, ateş ve dudak ile birlikte 

anılır.271 Eski tıbba göre erguvanın tabiatı soğuk ve kuru olduğundan olduğundan 

şerbetinin sarhoşu ayılttığı, mahmurluğu giderdiği söylenmektedir. Şarabının ise 

ferahlık verdiği belirtilir.272 Şair aşağıdaki beyitte; dünyanın geçiciliğinden 

bahsetmiştir. Hayatın tıpkı bir uyku gibi ölüm kalımın ise uyanış olduğundan 

bahsetmektedir. Hayatta iyi, güzel davranan sorumluluklarını yerine getirip bu 

dünyayı terkedenlerin gönüllerinin ferahlayacağından bahsetmiştir. Şiirde erguvanın 

ferahlık verme özelliği göz önünde bulundurularak ferahlık verme yerine 

kullanılmıştır.  

   Bir uyúudur óayÀt memÀt intibÀhıdır 

   RüéyÀları görenlerine eràuvÀn açar 

        G.24/6. 

Aşağıdaki beyitte erguvan kırmızı rengi ile ele alınmıştır. Âşığın, gül (sevgili), için 

kanlı gözyaşları dökmesi, sevgilinin yanağının renginin kırmızı olması gibi unsurların 

hepsi birlikte değerlendirilmiştir.  

   Her lÀle bir cerìóa-yı dilden nişÀn virir 

   Güller miåÀl-i dÀà-ı derÿn eràuvÀn açar  

        G.115/3. 

                                                           
271 Pala, a.g.e., s. 140. 
272 Demirkazık, a.g.e., s. 241. 
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2.2.4.2.8. Lâle 

Klasik Türk şiirinde kırmızı rengi ile sevgilinin yanağı ve âşığın gözyaşları lâleye 

benzetilir. Lâlenin ortasındaki siyahlık sevgilinin yanaklarına özenme ve onu 

kıskanma dolayısıyla bağrında meydana gelmiş bir yara, dağlama olur. Ciğeri kan 

olmak, bağrı yanmak, pürhûn olmak vb. bu nedenle kullanılır. Ortasındaki karalığı ile 

lâle, üzerinde ben olan bir yanaktır. Sevgilinin yanağı ve âşığın gözyaşları lâleden daha 

kırmızıdır. Klasik Türk edebiyatı şairlerinin sözünü ettiği lâle, çoğu zaman şakayık 

denilen gelincik lâlesidir. Şekil yönünden kadehe benzeyen lâle; şarap, kan, la’l, kâse-

i mercân, câm, şem, çerağ, kanlı kefen, al sancak vb. olabilir. Bahçenin çitlerinin 

kenarında bitmesi, onun miskin sıfatıyla anılmasna sebep olmuştur.273Lâle, farklı 

şekillerde şiirlerde sıklıkla benzetme unsuru olarak kullanılmıştır.  

Aşağıdaki beyitte şair, lâlelerin ve güllerin gönül ehline mezar taşı olduğunu 

söylemektedir. Gönül ehlinin bağrında meydana gelmiş olan yaranın yani aşkın 

mezarın üzerinde yetişmiş olan lâle ve güller ile açığa çıktığını belirtmiştir. Dolayısıyla 

yazılı bir mezar taşına gerek olmadan mezarın üzerindeki lâle ve güllere bakarak yatan 

kişinin gönül ehli olduğu anlaşılır. Şair, gönül ehlinin mezar taşı lâle ve güldür 

demiştir.  

   LÀleler güller olur ehl-i dile seng-i mezÀr  

   DÀàını itmege iôhÀr göñülden göñüle  

        G.107/8. 

Metinde lâlenin geçtiği beyite bir başka örnek olarak aşağıdaki beyti verebiliriz. Bu 

beyitte şair lâleyi rengi ve şekli itibari ile ele almıştır. Renginin kırmızı olması, 

ortasındaki siyahlık ile âşıkların kanlı gözyaşları ile dağlanmış olan yaralarına 

benzetilmiştir.  

    

                                                           
273 İskender Pala, a.g.e., s. 284. 
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   Her lÀle bir cerìóa-yı dilden nişÀn virir 

   Güller miåÀl-i dÀà-ı derÿn eràuvÀn açar  

        G.115/3. 
 

2.2.4.2.9. Kerbelâ Çiçeği 

Kerbelâ çiçeği ya da ağlayan gelin olarak da anılan ters lâle, aynı zamanda hüznün 

sembolü olarak da kabul edilmiştir. Ters lâle; zambakgiller familyasına dâhil Fritillaria 

cinsinin genel adıdır. Bu isim, çiçeklerinin lâleye benzemesinden ancak onun aksine 

ters, aşağıya eğik olmasından dolayı verilmiştir. Bu çiçeğe, ağlayan gelin, şah tuğu 

(tuğu şahi), kral lâlesi, şerefeli lâle, gülnahun, Şemdinli lâlesi vb. gibi farklı isimler 

de verilmiştir. Kırmızı, sarı, turuncu veya bunların farklı tonlarında ters lâleler 

mevcuttur. 274 

Ters lâle, XIX. yüzyıla kadar Anadolu’ya has bir çiçek konumundayken Osmanlı’nın 

son dönemlerinde ülke dışına da çıkarılmaya başlanmıştır. Özellikle Doğu Anadolu’da 

mezarlıklarda “hüznün çiçeği” olarak bilinmektedir. Ters olması boynunu bükmesi ve 

nektarlarını dökmesi sebebiyle de “ağlayan gelin” olarak nitelendirilmiştir. 

Anadolu’da gelinlerin, baba evinden çıkarken başlarına kırmızı örtü atılır, gelinlerin 

boynu bükük ve gözü yaşlı ayrılmalarını en iyi temsil eden çiçek olması sebebiyle de 

bu çiçeğe “ağlayan gelin” denilmiştir.275 

Kerbelâ çiçekleri, Hıristiyanlık inancında;  Hz. Îsâ’nın çarmıha gerilmesi sebebiyle 

onu gören Hz. Meryem’in gözyaşlarının düştüğü yerde ters lâleler çıkmaya başladığına 

inanıldığı için önem arz etmektedir. İslam inancında ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in 

Kerbelâ’da şehit edilmelerinden dolayı tutulan yası simgelemektedir.276 

Şair bu beyitte; Kerbelâ olayına telmih yapmıştır. Kerbelâ olayı; 680 yılında Kerbelâ 

şehrinde meydana gelmiştir. Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’e bağlı bir birlik 

ile Emevi halifesi olan I. Yezid arasında yaşanmıştır. Bu olay sonucunda Hz. Hüseyin 

                                                           
274 Hüseyin Satıcıoğlu, “Batken’de (Kırgızistan) ve Batman’da  (Türkiye) Ters Lale Efsaneleri”, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Araştırma Dergisi, 2020, S. 9, s. 423. 
275 Satıcıoğlu, a.g.e., s. 423. 
276 Satıcıoğlu, a.g.e. s. 423-424.  



160 

 

şehid edilmiştir. Beyitte; aşk goncasının gönül sahrasında yavaş yavaş açıldığından 

bahsetmektedir. Şair, aşk goncasının gönül sahrasında yavaş yavaş açılmasını ateş 

saçan Kerbelâ çiçeklerinin açmasına benzetmiştir. 

Kerbelâ çiçekleri bu beyitte karısı tarafından zehirlenen Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in 

Kerbela’da katledilmiş olmaları ile ele alınmıştır. Hz. Hasan ve Hüseyin’in şehid 

edilmiş olmaları ile Kerbelâ çiçeği şekil itibari ile ters, kırmızı renkte ve ateş-feşân 

(ateş saçan) olarak nitelendirilmiştir. Şair, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in katledilmesi 

olayı karşısındaki üzüntüsünü dile getirmektedir.  

   äaórÀ-yı dilde àonce-i èaşú Àn-be-Àn açar 

   EzhÀr-ı KerbelÀ gibi Àteş-feşÀn açar 

        G.115/1. 

2.2.4.3. Ağaçlar 

Metinde geçen ağaç isimleri; Çam ağacı, hurma ağacı, servi ve zakkum ağacıdır.  

2.2.4.3.1. Çam Ağacı 

Çam ağacı; latince ismi Pinus olan, Çamgiller (pinaceae) soyundan kozalaklı bir 

ağaçtır. Çam ağaçlarının yaklaşık olarak 115 civarında çeşidi bulunmaktadır.277 Çam 

ağaçları yaprak dökmeyen dört mevsim yeşil kalan ağaçlardır. Çam ağaçları dayanıklı, 

uzun ömürlü, şifa verici özelliklere sahiptir. Aşağıdaki beyitte şair; vefat eden ve uzun 

bir süre görevini sürdürmüş olan birisini uzun boyu ile servi ağacına benzetmiştir. 

Bahsettiği kişinin uzun bir süre görevinde kalmış olması ve güçlü biri olması ile çam 

ağacının uzun ömürlü olması ve dayanıklı olması özellikleri arasında bağlantı 

kurulmuştur. Ayrıca Türk kültüründe ölüler için mezarlıklara ağaç dikilmesi hususuna 

                                                           
277Hakan Kutluay, “Çam Ağacının Türleri ve Özellikleri Nelerdir?”, 04.06.2020 tarihinde  

https://www.makaleler.com/cam-agacinin-turleri-ve-ozellikleri-nelerdir adresinden erişilmiştir. 
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da değinerek, o kişinin her bir vasfı için bin çam ağacının dikilmesini istemesi o kişinin 

sahip olduğu servetin büyüklüğünü ifade etmek amacıyla da kullanılmıştır.  

   Devr ile servi boyuñ vaãfına biñ çam tike 

   Her meøarlıúda bile mÀl ü menÀliñ görinür 

        G.1/19. 

Metinde çam ağacı ifadesinin geçtiği diğer beyitlere örnek verecek olursak şu 

şekildedir: 

   Çamlar ki nigeh-bÀn idi sevdÀları gizler 

   Bir neşée –i sevdÀ idi ÀfÀú-ı deñizler 

        M.53/3. 

 

   äoñra dön yaylaàa çamlardan geçüp de iñe git 

   Diñleyim bir ben de èuşşÀú u èaşìrÀnım naãıl 

        K.224/7. 

2.2.4.3.2. Hurma Ağacı  

Hurma ağacı; palmiyegiller familyasından olan dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür. 

Birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu, salkımlı ağaçlardır. 

Hurma ağacı; güç fetih, zafer, barış, inanç ve bereketin sembolü olarak kabul 

edilmiştir. Aşağıdaki beyitte hurma ağacı; çeşitli renklere sahip olması ve şekli itibari 

ile ele alınmıştır. Şiirde hurma ağacı salkımlı olması sebebiyle fırçaya benzetilmiştir.  

   Òurmalıúlar ki fırçası her ùablosı birer güzÀr 

   Baèøı ãafóa-yı nil-gÿndur baèzı ãafóa zer-nigÀr 

         M.142/23. 
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2.2.4.3.3. Servi 

Servi ağacı; mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen yeşil kalabilen güçlü, dayanıklı 

ağaçlardır. Şekil itibari ile çok uzun bir gövdeye sahiptir. Klasik Türk şiirinde 

genellikle sevgilinin boyunun uzun olması ile servi ağacı arasında bağlantı kurulur. 

Aşağıdaki beyitte şair; vefat eden ve uzun bir süre görevini sürdürmüş olan birisini 

uzun boyu ile servi ağacına benzetmiştir. 

   Devr ile servi boyuñ vaãfına biñ çam tike 

   Her meøarlıúda bile mÀl ü menÀliñ görinür 

        G.1/19. 

2.2.4.3.4. Zakkum Ağacı 

Kur’an’ a göre bir cehennem ağacı olan zakkum ağacı, acı meyveli bir ağaçtır. 

Kur’an’da lanetlenmiş ağaç olarak da geçmektedir.278 Şair, sevmediği bir kimse için 

çadırının yeri; en alçak, en sefil yer, zakkum ağacı da ona kazıklar, direkler olsun 

demiştir. Burada zakkum ağacını cehennem ağacı olması sebebiyle ele almıştır. Şair, 

bu kişinin yerinin cehennem olmasını istemektedir.  

   Otaàın olsa sezÀvÀrıdır ki esfelde 

   Budaàını úıla zaúúÿm aàacı da evtÀd 

        K.290/12. 

 

2.2.4.4. Hayvanlar 

“Canlılık, dirilik” gibi anlamları olan hayvan sözcüğü, dilimize Arapçadan girmiştir. 

Organik maddelerle beslenen, haraket etme yetisine sahip olan ve içgüdüleriyle 

hareket eden akıl melekesine sahip olmayan canlıların genel adıdır. Hayvanlar klasik 

                                                           
278 Mustafa Öz, “Zakkum”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, C. 44, s. 108. 
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Türk şiirine güzellikleri, sesleri, büyüklük veya küçüklükleri, hızları, inatçılıkları, 

zehirleri vb. gibi özellikleri ile konu olmuşlardır.279  

Şiirlerde kimi zaman da benzetme unsuru olarak ele alınmıştır. Metinde geçen hayvan 

isimleri şunlardır; mürg, andelib (bülbül), tûtî (papağan), kumru, şahin, pervâne 

(kelebek), mûr, sivrisinek (meges) ve arslandır. İsmi geçen hayvanlar iki gruba 

ayrılarak incelenmiştir; 1. Kuşlar. 2. Dört ayaklılar, Böcekler ve Kelebekler. 

2.2.4.4.1. Kuşlar 

Kuşlar, klasik Türk edebiyatında şiirlere en çok konu olan hayvanlar arasında yer 

almaktadır. Kuşlar herhangi bir cinsi belirtilmeden doğrudan ele alındığında; âşığın 

gönlü, canı, aşk, ecel, kılıç, âşığın veya şairin kendisi için benzetilen olmaktadır. 

Herhangi bir türü ifade etmeden ele alındığında şiirlerde murg şeklinde geçmektedir. 

Şiirlerde en çok kullanım şekli de murg-i dil (gönül kuşu)dir. Bu açıdan ele alındığında 

can ile birlikte sevgilinin semtine doğru uçar. Şahbaz gözlü sevgili tarafından avlanır, 

onun saçının tuzağına düşer. Bu münasebetle tuzak, dâne, darı, arpa vb. ile birlikte de 

zikredilir.280 Metinde genel olarak herhangi bir türü ifade etmeden “mürg” şeklinde 

geçen beyitlere örnek olarak aşağıdaki beyitleri verebiliriz. 

Şair; baharın gelişiyle birlikte gülün açarak ortaya çıktığını renginin ve kokusunun 

güzelliğiyle kuşları avladığından bahsetmektedir. Şair bu beyti Sultan Abdülhamid 

için yazmıştır. Sultanın gücü ve heybeti karşısında kullarının ona hayranlığını bu 

şekilde dile getirmiştir. Sultanı güle, ona tabi olanları ise mürgâna; kuşlara 

benzetmiştir.  

    Geldi bahÀr oldı yine ÀşikÀr gül 

   MürgÀnı renk ü bÿy ile şikÀr gül 

        K.274/1. 

 

                                                           
279 Demirkazık, a.g.e., s. 264. 
280 Kurnaz, a.g.e., s. 513. 
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Şair; seferden gelen sultan için, onun gelişi ile birlikte tabiat kuşunun bile neşe ve 

ahenkle, ötüp uçarak ona teşekkür ettiğinden bahsetmektedir. Şair, kuşu burada güzel 

ötüşü ve ahenkle uçması bakımından ele almıştır. Onun neşeyle ötmesi ve ahenkle 

uçmasının sebebinin ise sultanın seferden dönmesine bağlayarak hüsn-i ta’lîl 

yapmıştır. 

   Mürà-i ùabèım daòı cÿşa geldi 

   èArø-ı şüúrÀnla òurÿşa geldi 

         M.277/16. 

Şair, beyitte ilkbaharın gelmesi ile birlikte gülün kabasını çıkardığını; yani 

tomurcukken açıldığını ve bağa gelen kuşlara yanağını; açılan o yapraklarını arz 

ettiğini söylemektedir. Gül burada sevgiliyi, mürgân ise âşıkları simgelemektedir. 

Klasik Türk şiirinde baharın gelmesiyle birlikte içki meclisleri düzenlenir. Şair; 

Sevgilinin gül bahçesine gelmesiyle birlikte âşıklarının onu görmelerine izin vermiş 

olduğundan bahsetmiştir.  

   Tecdìd idüp úabÀsını her nev-bahÀr gül 

   MüràÀna bÀàda ider èarø-ı èiõÀr gül 

         G.284/1. 

2.2.4.4.1.1. Bülbül (Andelib, Hezar) 

Klasik Türk edebiyatında kuş türleri içerisinde şiirlere en çok konu edileni bülbül 

olmuştur.  Şiirlerde bülbül ve gül arasındaki münasebete sıklıkla yer verilir. Bülbül; 

âşığı, gül; ise sevgiliyi sembolize eder. Bülbül şakıyışıyla ağlayıp inleyen, durmadan 

sevgilisinin güzelliklerini anlatan ve ona aşk sözleri arz eden bir âşığın timsalidir. 

Bazen âşığın kendisi, bazen canı, bazen de gönlü olur.281 Bülbül güle âşık kabul edilir. 

Bülbül güle konduğunda dikenleri nasıl bülbülün ciğerini delerse, sevgilinin âşığa 

yaptığı eziyetler de âşığın bağrını deler. Gül naz, bülbül ise niyâz için yaratılmıştır.  

                                                           
281 Pala, a.g.e., s. 77. 
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Her kuşun bir mahalli vardır. Karga leşe, baykuş viraneye, bülbül ise gülzâra tayin 

edilmiştir. Bağ, bahçede çiçekler arasında dolaşmakla beraber, daha çok gül dalı ve 

yaprakları arasında görülür. Bülbülün ötüşü; feryt, figân, şîven, âh u zâr, nevâ, nâle, 

savt, nağme-i nây- hazîn, sohbet, okumak, sıklık (ıslık), gulgule vb. şekillerde ifade 

edilir.282 Bülbülle ilgili olarak şiirlerde çeşitli şekillerde benzetme unsuru olarak da 

kullanıldığı görülmektedir.    

Şair aşağıdaki beyti Reşîd èÂkif Paşa için kaleme almıştır. Beyitte; çiçeklerin 

sultanından dönüp gelmek için o da çok isteklidir demiştir. Burada gül ile bülbül 

münasebetine yer verilmiştir. Çiçeklerin sultanı gül olarak kabul edilir. Gül; sevgili, 

sultan, bülbül ise âşık, kuldur. Andelîb (bülbül), gülün yanına gidip gitmeme 

konusunda kararsızdır. Şair andelîbin gülün yanına varıp varmama hayalini geceleri 

canlandırmak istediğinden bahsetmektedir.  

   Maúdem-i sulùÀn-ı ezhÀra o da müştÀúdır 

   Eyler ióyÀ-yı leyÀli èandelìb-i bì-úarÀr 

         K.5/8. 

Şair; kâinatın sevgi ateşiyle tek renk olduğundan bahsetmektedir. Öyle bir zaman gelir 

ki bülbül de ayaklanarak ağzını açar denilmiştir. Bu beyitte bülbül ağlayıp inleyen 

şakıyışıyla ele alınmıştır. Şiir genel itibari ile ele alındığında bir önceki beyitte Kerbelâ 

olayına hatırlatma yapıldığından genel bir değerlendirme yapılacak olursa Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin’in şehit edilmeleri karşısında, burada bülbül onları sevenleri 

simgelemektedir. Bu olay karşısında ayaklanarak susmayacaklarından bahsedilmiştir.  

   Yek-renk olur óarìk-i muóabbetle kÀéinÀt 

   Bir dem gelir ki bülbül muóarriú dehÀn açar 

        G.115/2. 

Şair; bülbülü burada “can, ruh” olarak ele almıştır. İnsan etrafına şöyle bir baktığında 

Allah’ın hikmetlerini göremiyorsa, hâlâ inkâr ediyor ve farklı yollara yöneliyorsa o 

sadece bir vücuttan ibarettir. Hakikati göremeyen bir kalp, ruh o vücuda hapsolmuştur. 

                                                           
282 Kurnaz, a.g.e., s. 514. 
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Tıpkı kafese hapsolmuş bir bülbül gibidir. Allah’a iman etmeyen bir gönül harabe gibi 

yıkık döküktür. Ölüdür.  

   Úulaàa çınlamıyorsa [Ve tilke’l-eyyÀm] 

   Teninde bülbüli yoúdur úafes òarÀbesidir 

        M.220/15.  

Şair; bülbül ötüşüyle ele almıştır. Gül bahçesinde sevgiliyi gördüğü zamanları 

hatırlayarak ayrılık acısıyla ağlayıp inlediğinden ne acı nağmeler icad ediyorsun 

demiştir.  

   Gülşende neden òÀrınla feryÀd idiyorsun 

   Bülbül ne yazıú naàmeler icÀd idiyorsun 

   Vuãlatla geçen demleri mi yÀd idiyorsun 

   Bülbül ne yazıú naàmeler icÀd idiyorsun  

        R.123. 

2.2.4.4.1.2.Tûtî (Papağan) 

Papağan, dudu kuşu. Papağana konuşmayı öğretmek amacıyla ayna kullanılır. Bir kişi, 

kuşu büyük bir aynanın arkasında gizlenir ve konuşmaya başlar. Aynada kendi aksini 

gören kuş, bu sesi kendisi gibi bir kuşun sesi sanarak taklite başlar ve bu şekilde 

konuşmayı öğrenir. Tûtî şeker ile beslenir. Bu sebeple tatlı dillidir. Şiirlerde 

konuşması, şeker yemesi, rengi vb. özellikleri ile ele alınmıştır. Aşağıdaki beyitte şair; 

mücevher gibi kıymetli sözlerden oluşan altın serpen bir gazel yaz demektedir. Bu 

gazelin açıklamasının ise tatlı dille yazılmasını istemiştir. Şiirde tûtî; tatlı dilli oluşu 

ile ele alınmıştır.  

   Yaz bir àazel-i güher-feşÀn yaz 

   Ey ùÿùì-i şekkerìn beyÀn yaz  

       M.65/12. 
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2.2.2.4.1.3. Kumru 

Kumru; güvercinden daha küçük ve sevimli bir kuştur. Yuva yerlerini dişiler seçer, 

tane ve tohumlarla beslenirler. Eşlerine sadakatleri ile bilinirler. İnanışa göre eşlerden 

biri ölünce geride kalan kumru hayatı boyunca bir başka kumru ile eşleşmez. Hayatı 

feryat ile geçer. Eşlerine olduğu gibi yavrularına karşı da çok merhametlidirler. Kumru 

sevgilinin sembolüdür.283 Şair kumruları; sevginin sembolü ve aşkın saadeti olarak 

nitelendirmektedir.  

   Çifte kumruları hümÀ-yı èaşúıñ 

   Gökden inmişdir belÀ-yı èaşúıñ 

   Diñler yıldızları semÀ-yı èaşúıñ 

   Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

       Mu.56/3. 

2.2.4.1.4. Şahin 

Şahin; bâz, şâhbâz gibi farklı isimlerle anılır. Yırtıcı bir kuştur. Av avlamaktaki 

mahareti dolayısıyla evcilleştirilip, terbiye edilir. Ava giderken kolda taşınır. 

Sevgilinin kendisi, zülfü, kaşı, gözü; âşığın kendisi, gönlü, âhı, yarası; aşk, şair (sühan 

şahbazı), tab’ vb. unsurlar ona benzetilir.284 Beyitte; kumru sevginin sembolü olarak 

kullanılmıştır. Güzellik bağında bulunan sevgili yanağındaki benleri (daneleri) ile 

şahinleri; âşıkları tuzağına çekmektedir.  

                                                           
283 Esra Öner, “Gevheri Divanı’nda Kuşlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2008, S. 1/5, s. 567; 

06.06.2020 tarihinde https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/oner_esra.pdf adresinden 

erişilmiştir.  
284 Kurnaz, a.g.e., s. 517. 

https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/oner_esra.pdf
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   Úonmuş iki úumrì óüsn bÀàına 

   Şahinleri şikÀr ider bÀàına  

   Daneleri serilmiş yanaàına  

   Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

       Mu.56/2. 

2.2.4.4.2. Dört Ayaklılar,  Böcekler ve Kelebekler 

2.2.4.4.2.1. Arslan   

Arslan; dağda veya ormanlıkta bulunur. Pençesi kuvvetli yırtıcı bir hayvandır. Bu 

sebeple de övülen, âşık, Ferhat, göz, gamze, gökyüzü, güneş vb. gibi unsurlarla 

benzetilen olarak ele alınır.285 

Şair; bu dokuz felekte her şeyin zıddı ile birlikte olduğundan bahsetmiştir. Güçlü-

güçsüz, iyi-kötü, güzel-çirkin, hayır-şer vb. gibi her şey zıddı ile birliktedir. İnsan ne 

kadar önlemini alsa da kimi zaman kader karşısında aciz kalır. Hayatta güçlü, kuvvetli 

yenilmez olan arslanın; insanların; küçük, zayıf ve çaresiz görünen sivrisineklere; 

insanlara av olabileceğini söylemiştir. Her şey her an yer değiştirebilir.  

   EødÀd iledir bu nüh felek  

   Taúdìre zebÿndur beşeriñ tedbìri 

   Bir arslan olur sivrisinek naòcìri 

   Bir saç teli bir padişahıñ zencìri 

       R.211. 

 

 

                                                           
285 Kurnaz, a.g.e., s. 522. 
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2.2.4.4.2.2. Sivrisinek (Meges)  

Siyah rengi, kanatları, uçuşu, vızıltısı, şeker ve bal gibi tatlı nesnelere düşkünlüğü gibi 

özelliklerinden bahsedilir. Küçüklüğü sebebiyle nispet ve mukayese için kullanılır. 

Rengi ve şekli dolayısıyla sevgilinin beni ve benefşenin benzetileni olur.286 

Şair,  burada Nemrut ile sivrisinek arasındaki münasebete telmih yapmıştır. İlahlık 

iddiasında bulunan, Allah’a meydan okuyan, Hz. İbrahim’i ateşe attıran, Nemrut, Hz. 

İbrahim’e meydan okuyarak inandığın Rabb’in ordu göndersin diyerek savaşmak ister. 

Bunun üzerine Allah sivrisinek ordusunu üzerine yollar. Nemrut ve etrafındaki herkes 

kaçışmaya başlar. Nemrut sarayına giderek kapıları kapatır. Sivrisineklerden biri 

Nemrut’un burnundan girerek beynine kadar ilerler. Sivrisinekten dolayı şiddetli 

ağrılar duyan Nemrud başına vurulmasını ister. Kafasına tokmakla vurdurması 

sonucunda acı çekerek ölür. Şair; dönemin siyasi liderini eleştirerek, onunla başa 

çıkacak birinin henüz ortaya çıkmadığından bahsetmiştir.  

    Yoú bizde óamiyyetli siyÀsì, o fedÀéì 

   Nemrÿdı helÀk eyleyen ey sivrisinekcik 

        Kı.150/1. 

Şair aşağıdaki beyitte; Efes Harabeleri’nden bahsetmektedir. Eskiden görkemli bir yer 

olan, tiyatroların yapıldığı, eğlencelerin düzenlediği bu yerlerin artık karınca ve 

sineklerin gezdiği harabeler olduğunu söylemektedir.   

   Şu saóne anfi tiyatro gören seyircilere 

   Gülen úoàuúları mÿr u meges òarabesidir 

        M.220/11. 

 

2.2.4.4.2.2. Mûr 

Karınca; küçüklüğü, siyah rengi bakımından sevgilinin hattı ve beni için benzetilen 

olarak düşünülür. Zayıflığı ve âcizliği ile âşık da onun gibi tasavvur edilir. Hz. 

Süleyman ile konuşması münasebeti ile zikredilir. Hz. Süleyman’ın mührü üzerindeki 

                                                           
286 Kurnaz, a.g.e., s. 527. 
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yazılar ile benzerlik kurulur. Karınca çalışkandır, yuvasını toprak altına yapar. Bir 

dâne bulsa gayret edip oraya ulaşır bu sebeple karınca ile birlikte dâne ve harman 

unsuru da zikredilir.287   

Aşağıdaki beyitte karınca; sabrı, çalışkanlığı ile ele alınmıştır. Şair; bir iş yaparken o 

işin her cihetini iyice düşünüp yeryüzünde doğrulukla samimiyetle çalışarak, tıpkı bir 

karınca gibi bu konuda hep böyle davranmak için gayret sarf ettiğinden 

bahsetmektedir.  

   Bunda da mÿrÀne àayret eyledim 

   äıdúıla èarø-ı reviyyet eyledim 

       M.179/19. 

Şair; burada  “mûr-ı haste”; âşk derdine, hastalığına yakalanmış olan âşıktan 

bahsetmektedir.  Sevgiliye seslenerek güzelliğin yansıması olan Süleyman’ının ondan 

yüz çevirmemesini istemektedir.  

   Maôhar-ı óüsn-i úabÿl eyle SüleymÀn’ım bunı 

   Mÿr-ı òaste òÀùırın tìriñe itdi ictisÀr 

        K.5/23. 

Şair aşağıdaki beyitte; Efes Harabeleri’nden bahsetmektedir. Eskiden görkemli bir yer 

olan, tiyatroların yapıldığı, eğlencelerin düzenlediği bu yerlerin artık karınca ve 

sineklerin gezdiği harabeler olduğunu söylemektedir.   

   Şu saóne anfi tiyatro gören seyircilere 

   Gülen úoàuúları mÿr u meges òarabesidir 

        M.220/11. 

2.2.4.4.2.3. Pervâne (Kelebek)  

Daima mum ile birlikte ele alınır. Pervâne; gerçekten bir aşk hüviyetinde görülür. 

Geceleri mum etrafında dönmesi, ateşe düşüp yanması ve renginin kararması gibi 

                                                           
287 Kurnaz, a.g.e., s. 527-528. 
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değişik hayaller içinde anlatılır.288 Beyitte pervâne; âşığı simgelemektedir. Pervâne; 

mum etrafında dönerken düşüp yanar. Şair; mumun ateşinden; sevgiliye olan aşkından 

dolayı acı çektiği gönülün yandığını, pervânenin kanatlarının yandığını belirtmiştir.  

        Yükselirim semÀlara dalarım 

   Seni senden bir laóôacıú çalarım 

   PervÀneñim külòanì òani úanadlarım 

   Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

        Mu.56/5. 

2.2.4.5. Akarsular 

2.2.4.5.1. Göksu 

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında, Anadoluhisarı yakınında Boğaz’a dökülen 

akarsudur. Göksu ve Küçüksu derelerinin arasında kalan alan Osmanlı döneminde 

mesire ve eğlence mekânı olarak kullanılmıştır. Derelerinin kendisinde ise sandal 

sefaları yapılmıştır.289 Şair, Göksu deresinin eskiden neş’e ile akıp etrafını 

aydınlattığından şimdi ise hüzünlü ve acı uyandıran bir şekilde coşup aktığından 

bahsetmektedir.  

    Gökãu ey cÿy-bÀr-ı şevú-efrÿz 

    Bu ne cÿş-ı óazìn-i vicdÀnsuz 

        M.143/1. 

2.2.4.6. Rüzgârlar 

Rüzgâr, “yel” anlamıyla klasik edebiyatta olduça geniş bir kullanım bulmuştur. Âşığın 

ahı ile sıkı bir münasebeti vardır. Sevgilinin saçlarındaki koku rüzgârda her zaman 

                                                           
288 Kurnaz, a.g.e., s. 527. 
289 Demirkazık, a.g.e., s. 147. 
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mevcuttur. Özellikle sabah ve seher vakitlerinde daha belirgindir. Âşık ömrünün ve 

emeklerinin boşa gittiğini “yele vermek” deyimi ile anlatır.290  

 Rüzgâr; zülüf, koku, çiçek ve toz toprak ile birlikte söz konusu edilir. “Bâd-ı serd”; 

soğuk rüzgârdır. Onun bazen soğuk esmesi “ara yerde sovukluk etmek” şeklinde ifade 

edilir. Rüzgâr; esmesi, titremesi, eserken inlemesi sebebiyle âşığın ve âhının 

benzetileni olarak hayal edilir. Rüzgâr; habâbın ve dalganın meydana gelmesinde, 

neyin ses çıkarmasında rol oynar.291  

2.2.4.6.1. Bâd-ı Sabâ 

Sabâ rüzgârı; kuzey-doğudan hafif hafif esen bir rüzgârdır. En çok sevgilinin izi veya 

ayağının tozunu, zülfü kokusunu getirmesi, yani haberci oluşu ile zikredilir.292  O, 

daima sevgilinin saçlarından bir iz ve koku taşır. Gülşen, bâğ, bostan vb. yerleri 

dolaşarak oraların gelişmesine de yardımcı olur. Goncayı açıp gül yapar. Serviyi 

donatır, nergisin gözünü açıp lâleye kırmızılık verir. Âşığa sevgiliden haber getiren 

postacıdır. Sevgilinin saçındaki misk, anber, sünbül ve reyhan kokularına sahiptir.293  

“Bâd-ı sabâ (sabah rüzgârı)”nın haber getirme özelliği olduğu gibi diriltici bir özelliği 

de vardır. Sabâ rüzgârının esmesiyle birlikte çiçekler can bulup açılır. Aşağıdaki 

beyitte; sabâ rüzgârının esmesiyle etrafa yayılan güzel kokuların ve kâinatın yeniden 

canlanması burada Hz. Îsâ’nın isimlerinden olan “Mesîhâ” ile zikredilmiştir. Baharın 

gelişiyle birlikte sabâ rüzgârının esmesiyle kâinatın canlanması durumu, Hz. İsa’nın 

hastaları iyileştirmesi ve ölüleri diriltme mucizesine telmih yapılarak anlatılmıştır.  

   KÀ’inÀtda rÿh-baòş oldı MesìhÀ-yı bahÀr 

   Oldı bÀd-ı ãubó ile feyø-i nefaóÀt ÀşikÀr 

             K.5/1. 

 

                                                           
290 Pala, a.g.e., s. 381. 
291 Kurnaz, a.g.e., s. 510. 
292 Kurnaz, a.g.e., s. 510. 
293 Pala, a.g.e., s. 383. 
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Aşağıdaki beyitte; sabâ rüzgârının sevgiliden haber getirme özelliği üzerinde 

durulmuştur. Şair; ayrılık yüzünden gönül yarasının iyileşmediğini belirtmiştir. Sabâ 

rüzgârıyla sevgilinin bulunduğu yerden bir haber beklemektedir.  

   Onulmaz zaòm-ı dil hicrÀn elinden 

   äabâ yoú mı òaber cÀnÀn ilinden 

   Neler çekmekdedir bu cÀn elinden  

   Bütün çekdiklerim cÀnÀn elinden  

       N.51. 

 

Aşağıdaki beyitte; sabâ rüzgârının esmesiyle birlikte bahar gelmiştir. Sabâ rüzgârı 

kuzeydoğudan esen hafif ve latif bir rüzgârdır. Bu yönünden dolayı şair sabâ 

rüzgârının esmesini salına salına naz ve eda ile yürüyüşünle diyerek kişileştirmiştir. 

Sabâ rüzgârının salına salına naz ve eda ile yürüyerek gelmesi ile Erenköy’e baharın 

geldiğini belirtmektedir. Şiirin tamamını ele aldığımızda ise sabâ rüzgârının haber 

getirme özelliği üzerinde de durulduğunu görülmektedir.  

   BahÀr mevsimi geldi ãabÀ Erenköyü’ne 

   BahÀra òÀã-ı òırÀmıñla uàrayınca yine  

        M.119/1. 

2.2.4.6.2. Poyraz 

Poyraz; kuzeydoğudan esen bir rüzgârdır. Soğuk bölgelerden esmesi sebebiyle soğuk 

rüzgâr türleri arasında yer alır. Metinde bu rüzgârın geçtiği beyite örnek olarak 

aşağıdaki beyti verebiliriz: 

   Yelúovanısın úara yeller saña te’sìr itmez 

   HevÀ poyrazları mı semt-i şimÀlin görinür 

        G.1/6.  
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2.2.4.6.3. Karayel   

Kuzeybatı yönünden esen rüzgârdır. Karayel de poyraz gibi soğuk bölgelerden esmesi 

sebebiyle soğuk rüzgârlar arasında yer alır. Yaz aylarında yağmur, kış aylarında ise 

sert soğuklarla birlikte kar getirici etkisi bulunmaktadır. Metinden örnek verecek 

olursak şu şekildedir:      

   Yelúovanısın úarayeller saña te’sìr itmez 

   HevÀ poyrazları mı semt-i şimÀlin görinür 

        G.1/6. 

2.2.4.7. Doğal Afetler  

Afetler, önemli sayıda insanın savunmasız oldukları büyük olaylara maruz kaldığında 

ortaya çıkan can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Doğal afetler; sel, kasırga, 

hortum, volkan patlaması, deprem, tsunami ve diğer jeolojik olgular gibi doğal 

olguların bir sonucu olan olumsuz olaylar olarak bilinmektedir.294  

2.2.4.7.1. Deprem  

Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarında ani bir enerji salınımınınyarattığı sismik 

dalgaların bir sonucudur. Depremler, yeryüzünde titreşim, sarsma ve jeolojik yer 

kaymaları olarak kendilerini gösterir.295 Deprem, büyüklüğü ve şiddetine göre can ve 

mal kaybına neden olmakla birlikte sosyal hayatı ve ekonomik durumu da olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

Aşağıdaki şiirde şair, Anadolu coğrafyasında yaşanmış en büyük depremler arasında 

yer alan Erzincan depreminden bahsetmektedir. 27 Aralık 1939’da meydana gelen 

depremin şiddeti yaklaşık olarak 7.9’dur. Türkiye’nin en ciddi deprem felaketlerinden 

                                                           
294 Hüseyin Gökçekuş & Ceren Barlas vd., “Doğal ve İnsan Kaynaklı Afetler, Sonuçları ve Afet Yönetimi”, Yakın 

Doğu Üniversitesi, 2018, s. 3; 27.05.2020 tarihinde  http://www.iusarc.org/wp-

content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-

Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y% C3 % B6netimi.pdf adresinden erişilmiştir. 
295 Gökçek & Barlas, a.g.m, s. 5;  27.05.2020 tarihinde http://www.iusarc.org/wp-

content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-

Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y%C3% B6netimi.pdf adresinden erişilmiştir. 

http://www.iusarc.org/wp-content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y%25%20C3%20%25%20B6netimi.pdf
http://www.iusarc.org/wp-content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y%25%20C3%20%25%20B6netimi.pdf
http://www.iusarc.org/wp-content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y%25%20C3%20%25%20B6netimi.pdf
http://www.iusarc.org/wp-content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y%C3%25%20B6netimi.pdf
http://www.iusarc.org/wp-content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y%C3%25%20B6netimi.pdf
http://www.iusarc.org/wp-content/uploads/2018/06/Do%C4%9Fal-ve-%C4%B0nsan-Kaynakl%C4%B1-Felaketler-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-ve-Afet-Y%C3%25%20B6netimi.pdf
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birisi olarak tarihe geçen depremde toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Depremin ölümcül etkisini arttıran faktörlerden biri de mevsimin kış olması ve -35 

derece hissedilen soğuk hava olmuştur.296  

Şair şiirine  “Sadme-i Kübrâ (En büyük sarsıntı)- Erzincan lisanından” şeklinde başlık 

vermiştir. Depremle birlikte şehrin bir harabeye döndüğünü belirtmiştir. Depremin kış 

mevsiminde meydana gelmesi sebebiyle kara kışı kefene benzetmiştir. Can ve mal 

kaybının fazla olduğuna da dikkat çekmiştir. Şair bu şiirde, Mümin 40/16 ve Rûm 

30/50 surelerine yer vererek yaşanan bu olaydan ibret almak gerektiğini 

belirtmektedir. Mümin suresi ile asıl mülkün Allah’a ait olduğunu, Rûm suresi ile de 

Allah’ın harabe olan ölü toprağı tekrar dirilttiğini, böylece harabe olan şehre yeniden 

bahar geldiğini söylemektedir. 

   Külçeyim pek ḫarÀb u zÀr oldum 

   äormayıñ bir ḫarÀbe- zÀr oldum 

        G.82/1. 

2.2.4.8. Kozmik Unsurlar 

“Kozmik” kelimesi Fransızca olup, sözlük manasıyla; “evren, kâinat veonun düzeniyle 

ilgili” demektir. Kozmik unsurlar ise gökler, yıldızlar, burçlar ve gezegenler vb. gibi 

astronomi ile ilgili unsurları ihtiva etmektedir.297 Klasik Türk edebiyatında şairler, 

güneş, ay, yıldızlar vb. gibi kozmik unsurları bazen direkt olarak bazen de benzetme 

unsuru olarak şiirlerinde ele almışlardır.  

2.2.4.8.1. Felek 

Felek; gökyüzü, semâ; tâlih, baht, kader; her gezegene mahsus gök tabakasıdır. 

Batlamyos sisteminden çıkarılan bir düşünüşe göre dünya kâinatın merkezidir. 

Dünyayı dokuz felek çevreler. Bunlar, içiçe geçmiş şekilde soğan zarı gibi dünyayı 

                                                           
296 İlhan Haçin, “1939 Erzincan Büyük Depremi”, Sivas, 2014, S. 88; 27.05.2020 tarihinde 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/675865 adresinden erişilmiştir. 
297 Demirkazık, a.g.e, s. 287. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/675865
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çevrelemişlerdir ve dünya göğünden başlamak üzere yedi tanesi yedi gezegenin 

feleğidir. Birinci felekte Ay, Utarid, Zühre, Şems (Güneş), Mirrih (Merih), Müşteri, 

Zühâl gezegenleri bulunur. Sekizinci felek ise sabit yıldızlar ve burçlar feleğidir. 

Dokuzuncu felek cisimden arınmış olan ve bütün felekleri saran en büyük felek olan 

felek-i atlastır.298 

Atlas feleği dönerken diğerlerini de kendi istikametinde dönmeye zorlar. Kendi 

istikameti dışında dönmeye zorlanan sekiz felek, insanların tâlihleri, refâh ve 

mutlulukları üzerinde değişken ve aksi durumlar ortaya koyar. Bu yüzden de felekler 

üzerine şikâyet edilir. Klasik Türk edebiyatında şairler tarafından daha çok yükseklik, 

yücelik, genişlik, sonsuzluk, parlaklık vb. gibi özellikleriyle anılmıştır.299  

Aşağıdaki beyitte; “dest-i kahhar felek”; “feleğin kahredici eli” ifadesine yer 

verilmiştir. Âşıklar feleğin kahredici elinde bir oyuncak gibidir. Feleğin, tersine 

dönmesiyle birlikte bir şeyin meydana gelmesini sağlayan tüm unsurlar da feleğin 

elinde mahvolur. Felek bu beyitte, tersine dönüp insanların bahtının, mutluluğunun 

vb.nin de tersine dönmesine sebep olması özelliğiyle ele alınmıştır.  

   Dest-i úahhÀr-ı felekde bir oyuncaú cümlesi 

   Cümlesin bir anda maóv eyler èanÀãır cümlesi 

         M.142/41. 

Bu beyitte ise feleğin şekli ele alınarak, felek sırtının yuvarlak olması sebebiyle yaya 

benzetilmiştir. Şair; feleğin yayının attığı zamane okunun harap olan gönlünü delip 

yırtığını söylemiştir. Feleğin ters dönmesi ile bahtının, talihinin de ters dönerek 

isteklerinin yerine gelmediği için acı çektiğinden bahsetmektedir.  

   Deldi dil-i vìrÀnımı çÀk eyledi vallah 

   Úavs-i felegiñ atdıàı peykÀn-ı zamÀne  

        K.176/2. 

 

                                                           
298 Pala, a.g.e., s. 149. 
299 Pala, a.g.e., s. 150. 
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Bu beyitte; felek tersine dönmesi ile ele alınmıştır. Şair; “âlâm-ı felek” ifadesine yer 

vererek; feleğin tersine dönmesiyle birlikte talihinin, bahtının da tersine dönerek ona 

her an çok fazla acı, keder ve üzüntüler getirdiğini, zamanın iyiliğinden eser 

kalmayarak bu durumun ona maddî ve manevî gerilemeler yaşatığından 

bahsetmektedir.  

   Olmaúdadır ÀlÀm-ı felek dem-be-dem efzÿn 

   Giddikçe tedennìdedir iósÀn-ı zamÀne 

        K.176/3. 

2.2.4.8.2. Yıldızlar 

Yıldızlar, klasik Türk edebiyatında parlaklık, renk, şekil, çokluk, büyüklük ve 

küçüklük gibi özellikleriyle şiirlerde çeşitli hayallere konu olmuşlardır. Yıldızların, ele 

alınan en önemli özellikleri insan bahtına olan etkisidir. Buna göre insan doğumunda 

hangi yıldızın tesiri nde kalırsa o yıldızın durumuna göre bahtı açık veya kapalı olur. 

Yıldızların bazıları uğurlu bazıları ise uğursuz sayılmışlardır. Şairler, başına gelenler 

ile yıldızı arasında ilgi kurarlar. 300 Şair aşağıdaki beyitte; yıldız kaymasını göz önüne 

getirmektedir. Sema yıldızlarının sevgilinin güzelliğini seyretmek için yere indiğini; 

kaydığını söyleyerek hüsn-i ta’lil sanatı yapmıştır.  

   Seni seyr eylemek içün gÿyÀ 

   Yere inmiş idi nücÿm-ı semÀ 

       M.143/10. 

Şair aşağıdaki beyitte; arzu ve isteğinin çokluğunu necme (yıldızlara) benzetmiştir.  

   TemÀşaÀ eyledim bu úubbeniñ naúş u nigÀrın ben  

   Benim necm-i ümìdim mihr ü mÀhından da parlaúdır 

         Kı.58/1. 

                                                           
300 Demirkazık, a.g.e., s. 292. 
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2.2.4.8.3. Gezegenler 

Kamer (Ay), Utarit (Merkür), Zühre (Venüs), Şems (Güneş), Mirrîh (Mars), Müşterî 

(Jüpiter) ve Zuhâl (Satürn) seba-i seyyâre olarak da adlandırılan bu yedi gezegen; 

klasik Türk şiirinde çeşitli hayallere ve benzetmelere konu olmuştur. Bu gezegenler 

içerisinde klasik Türk edebiyatında şiirlere en çok konu olan gezegenler ise güneş ve 

aydır. Büyüklükleri, parlaklıkları vb. özellikleri ile ele alınmışlardır.  

Güneş; transkripsiyonu yapılan metinde yer alan şiirlerde genel itibari ile yine “güneş” 

ve “mihr”  kelimeleri ile ele alınmıştır. Ay ise metinde yer alan şiirlerde daha çok 

“kamer” ve “mah” kelimeleri ile ele alınmıştır. Aşağıdaki beyitte şair;  mihr (güneş) 

ve mahı (ay) büyüklükleri ile ele almıştır. İçindeki arzu ve isteğin çokluğunu anlatmak 

amacıyla “necm-i ümìd” ifadesine yer vermiştir. İçindeki arzu ve isteğin çokluğunu 

yıldızlara benzeterek bu isteğin, arzunun çokluğunun ve büyüklüğünün mihr (güneş) 

ve mâhdan (Ay) bile daha büyük olduğunu söylemektedir.  

   TemÀşÀ eyledim bu úubbeniñ naúş u nigÀrın ben  

   Benim necm-i ümìdim mihr ü mÀhından da parlaúdır 

          Kı.58/1. 

Şair bu beyitte; mâhı (ay) benzetilen olarak kullanmıştır. Sevgiliyi; güzelliği ve tenin 

parlaklığından dolayı mâha benzetmiştir. Şair; bîçare olarak nitelendirdiği kendisini, 

ondan yüz çeviren sevgilisine, yüz çevirdiğinde onu göremediğinden nûrundan 

parlaklığından uzak kalarak karanlıkta kaldığını acı çektiğini belirtmektedir.  

  Dil bilmeyerek èaşúıña düşdi eyvÀh 

  ÜftÀdeñi øulmetde bıraúma ey mÀh 

  Müstaàraú-ı nÿr olmadayım baúdıúça  

  Nÿrum seni nÿrdan mı yaratdı Allah 
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       N.59. 

Şair;  sevgilinin yüzünün çok güzel ve parlak olması sebebiyle mihre (güneşe) 

benzetmiştir. Mihr, bu beyitte benzetilen olarak kullanılmıştır.  

   CemÀliñ mióre beñzer mi o volúÀn 

   Seniñ mÀhiyetiñse cÀn u cÀnÀn 

   äaçılsun ãaçlarıñdan nükhet-i cÀn 

   Uyu ey mÿnis-i úalb-i óazìnim 

   ÓayÀtımsın benim teni güzìnim 

       Muh.63/4. 

Şair; bu beyti Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey’e yazmıştır. Onu övmek amacıyla 

güzelliğinin nuruna eş yok, sen varsın onun için güneş yok diyerek hüsn-i ta’lil sanatı 

yapmıştır. Bu beyitte güneş, gezegen olarak ele alınmıştır.  

   EnvÀr-ı leùÀfetiñde eş yoú 

   Sen varsıñ anıñ içün güneş yoú 

       M.84/10. 

Bu beyitte şair; Göksu akarsuyundan bahsedilmektedir. Eskiden çok güzel ışıl ışıl 

olup, coşkulu bir şekilde akan bu akarsuyun, eski halinin güzel olması sebebiyle maha 

benzeten şair, bu akarsuyun eski halinden geriye eser kalmadığından söz etmektedir.  

   Nerede söyle mÀh-ı tÀbÀnıñ 

   Söndü mi şuèle-i şeb-i tÀnıñ 

       M.143/13. 

Şair beyitte; bahsettiği kişinin yaradılışının, tabiatının güzelliğini ve zekâsının 

parlaklığını güneşe benzetmiştir.  

   Rÿşenì-i õekÀ vü fıùratda  

   Varsa ancaú güneş cemÀliñdir 

       M.148/9. 
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Şair bu beyitte; bulunduğu yerin kuytu bir yer olduğunu bu yüzden de güneş ışığından 

mahrum kaldığını söylemiştir. Burada güneş hem gerçek anlamında hem de benzetilen 

olarak kullanılmıştır. Şair; sevgiliyi de güzelliği sebebi ile güneşe benzeterek ondan 

uzakta olduğu anlarda bile gönlünde ona olan sevgisinin hiç bitmediğini sabah akşam 

onu düşündükçe huzur bulduğunu belirtmiştir. Nasıl ki güneş doğduğunda etraf 

aydınlanıp karanlık yok oluyorsa, sevgili de âşık için güneş gibi olduğundan onun içine 

ferahlık vermektedir.  

   Olduàum mevkiè güneş görmezdi úuytu bir mekÀn 

   Sen ùoàardıñ yÀr-ı cÀnım ãubóu şÀma baúmadan  

         M.142/9. 

Şair bu beyitte; “hilâfetin parlak ayı” ifadesine yer vererek dönemin sultanını gücü, 

kudreti ve güzelliği ile aya benzetmiştir. Ay benzetilen olarak ele alınmıştır.  

   Böyle ider elúÀbıñı ÀrÀyiş-i devrÀn 

   SükkÀn-ı felek ey mah-ı àarrÀ-yı òilÀfet  

        K.201/4. 

2.2.4.9. Değerli Taşlar 

Dünya milletleri arasında kültürel olarak önemli bir yere sahip olan taşlarla ilgili 

olarak; tapınma, sihir, büyü, tılsım, bereket, uğur, şifa, ilaç, çocuk doğurmak vb. gibi 

çeşitli inanç ve âdetler olduğu bilinmektedir.301 Klasik Türk edebiyatında şekli, rengi, 

büyüklük veya küçüklüğü vb. özellikleri ile ele alınmıştır. Kimi zaman da bu özellikler 

çerçevesinde benzetme unsuru olarak ele alınmıştır. 

2.2.4.9.1. Elmâs  

Aslı Yunanca azâmis olan elmas; sert çelik anlamına gelmektedir. Dilimizde genellikle 

kıymetli taş anlamında kullanılan elmâs, klasik Türk şiirinde sert çelik, keskin kılıç 

                                                           
301 Semih Yeşilbağ, “Muhibbî Dîvânı’nda Değerli Taşlar”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 

2019, S. 22., s. 690. 
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anlamlarında da kullanılmıştır. Aslı kömürdür. Renksiz, saydam, sarı, kül rengi, 

kırmızı ve yeşil olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Klasik Türk edebiyatında elmas; 

âşığın gözyaşları, kadeh,  sevgilinin gamzesi, kılıç ve hançerle ilgili benzetmelerde 

kullanılmıştır.302  Hafız Yusuf Bey’in emekli olduktan sonra İstanbul Kapalı Çarşı’da 

bir naturacılık (cam elmasçılığı) dükkânı açtığını daha önceden de belirtmiştik.303 

Ahmet Kahraman Bey ile yapmış olduğumuz röportajda belirttiğine göre; Hafız Yusuf 

Bey cam kesmek için elması tazeleyen bir aleti yapacak kadar yeteneklidir. Ahmet 

Bey, Hafız Yusuf Bey’in kimi zaman kendisini ziyarete gelenlere yapmış olduğu bu 

cam elmaslardan hediye ettiğini söylemektedir. 

Şair aşağıdaki beyitte; bir kısım yakutun elmas parçasına dönüşerek tabiatın bereketi, 

bolluğu ile güllere çiğ saçtığından bahsetmektedir. Şair burada doğa unsuru olan 

“şebnemi”çiğ tanelerini güllerin üzerinde parlaması sebebiyle elmas ve yakut gibi 

değerli taşlara benzetmiştir. Beytin genelinde elmas ve yakut parlaklığı ile ele 

alınmıştır.  

   Rìze-i elmÀsa döndi ãafóa-yı yÀúÿtda  

   Eyleyüp feyø-i ùabìèÀt güllere şebnem niåÀr 

        K.5/13. 

2.2.4.9.2.Yâkût 

Kırmızı, sarı ve gök renkli olur. Ateşe dayanıklıdır. Bütün taşlardan ağırdır. Elektiriği 

bir iki saat muhafaza ettiğine, boğaza asıldığında tâuna (veba) vesveseye karşı faydalı 

olduğuna, emildiğinde harareti kestiğine ve kışın suya atıldığında suyun donmasına 

engel olduğuna inanılır.304 Yâkutun en makbul olan rengi kırmızı olanıdır. Sevgilinin 

kırmızı dudağı için bir benzetme ögesi olarak şiirlerde sıklıkla bu benzetme unsuruna 

yer verilir.  

                                                           
302Yeşilbağ, a.g.e., s. 698-699. 
303 Bilgi, a.g.e., s.188. 
304 Yeşilbağ, a.g.e. , s. 706. 
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Aşağıdaki beyitte şair “mah-cebin”; ay alınlı tabiri ile sevgiliden bahsetmektedir. 

Klasik Türk edebiyatında sevgilinin saçları genel itibariyle karışık, dağınık ve perişan 

haldedir. Şair, muhabbet bahçesinde sevgilinin o dağınık ve perişan saçlarının 

açıldığından bahsetmektedir. Güzelliği ile âşıklarını perişan eden sevgilinin, yüzünün 

parlaklığını elmas ve yakut gibi değerli taşlara benzetmiştir. Sevgilinin yüzündeki teri 

çiğ tanelerine benzeterek elmas ve yakut gibi parladığını belirtmiştir.  

   Baú kÀkülüñe mÀh-cebìniñ de perìşÀn 

   GülzÀr-ı muóabetde yine sünbül açılmış 

   ElmÀs mıdır safóa-yı yÀúutda yoúsa 

   RuòsÀr-ı èaraúrìz ki şebnem mi ãaçılmış 

        R.128. 

Aşağıdaki beyitte şair; yüz bin askerin zarar gördüğü bir olaydan bahsederek onlara 

zarar verenlerin yerinin cehennem olduğunu ancak buranın onlara uygun olduğunu 

belirtmiştir. Şair, “ateş-i kahr”; üzüntü ateşinden bahsederek ateşi kırmızı rengi ile 

yakuta benzetmiştir. Beyitte genel olarak yakudu kırmızı rengi ile ele almıştır.  

   Yataàıñ olsa be-cÀdur cehennemiñ úabaàı 

   Ki yÀúuduñ ateş-i úahr gele ãad hezÀr ecnÀd 

        Kı.290/11. 

2.2.5. Hastalıklar 

Klasik edebiyatta, din, tasavvuf, aşk vb. gibi konuların yanında hastalık ve sağlıkla 

ilgili unsurlara da yer verilmiştir. Şairler, yaşadıkları dönemin gelenek ve 

göreneklerini, o dönemdeki giyim-kuşam, yiyecek-içecek vb. gibi konulara şiirlerinde 

yer verirken hastalıklar hakkında da kimi zaman bilgi vermiş kimi zaman da hastalık 

isimlerini de kullanarak bunları birer benzetme unsuru olarak şiirlerine 

yansıtmışlardır. Bazen de bu konu hakkındaki tecrübelerini aktarmışlardır. Hafız 

Yusuf Cemil Ararat da şiirlerinde hastalık konusunu işlemiştir. Metinde hastalık 

isimlerinden biri olan tâun (veba)ya yer vermiştir (Kı.161/1). Bunun dışında şiirlerinde 

hastalığı genel olarak da ele almıştır.  
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Hafız Yusuf Bey, aşağıdaki şiiri yakın dostu olan Mehmet Âkif Ersoy’un damadı 

èÖmer Rıza için yazmıştır. Şiirin başlangıcında hastane ziyaretimde diye not 

düşmüştür. Şiirde; size gelmiş olan hastalığın sıhhati için şifa niyazımız, çünkü siz 

içimizdeki insanların en hayırlısısınız. İlahımız sana şifa versin çünkü tabib O’dur. 

Mü’min kavmimizin kalplerine şifa versin demektedir. Şair, şiire hastalığı hem gerçek 

anlamda ele almış hem de dinden uzaklaşmayı bir hastalık olarak değerlendirmiş ve 

onlar için de dua istemiştir.  

   ŞifÀ’uke sıóóatü’l-maraê li-úadem 

   Li enneke künte òayrü’n-nÀsı fìnÀ 

   ŞifÀke ÀlihunÀ vehüve’t-Ùabìbu 

   Liyeşfi ãuduru úavmi mü’mininÀ 

       Kı.134. 

Hafız Yusuf Bey, yaşamının son zamanlarında gözlerinden rahatsızlanmıştır. 

Gözlerinde katarakt ortaya çıkmıştır. Bir gözü katarakttan ameliyat edilmiştir. Şair çok 

okuyup yazdığı için sürekli yazılarla meşgul olduğundan dolayı artık yazılara 

tahammül edemez hale gelmiştir. Arapça mektubunda (Ne.79) bu durumdan 

bahsetmektedir. Yazılara tahammül edemeyecek duruma geldiğinden dolayı gözlerini 

koruması için doktorunun ona tavsiyede bulunduğunu belirtmiştir. Dileğinin yanına 

gelecek olan kişinin belirlenen vakitte oraya gelmesidir. Şair, burada da hastalığı genel 

olarak ele alıp, gerçek anlamında kullanmıştır. 

2.2.5.1. Hastalık İsimleri 

2.2.5.1.1. Tâun (Veba) 

Sözlükte “yaralamak, ayıplamak, kusurlu görmek” anlamlarındaki ta’n kökünden 

türeyen tâûn bazı dilcilere göre bulaşıp yayılan her hastalığın adıdır.305Tâun,  bulaşıcı 

ve öldürücü bir hastalıktır. Veba mikrobu taşıyan farelerin pireleri tarafından insana 

                                                           
305 Nükhet Varlık, “Tâun”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2011, C. 40, s. 175. 
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bulaşır. Bunun nedeni ise pisliktir.  Pis ve güneş girmeyen yerler veba için en uygun 

ortamlardır.306  

Hastalık, mikrop kapıldıktan 2-8 gün içerisinde kendini gösterir. Hastada aniden 

başlayan baş ve sırt ağrıları, ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, 

burun kanaması, kan tükürme, kasık ağrıları ve devamlı dalgınlık görülür. Eskiden 

insanların korkulu rüyası olan ve birçok insanın ölümüne sebebiyet veren veba; 

günümüzde geliştirilen ilaçlarla kontrol altına alınmış bir hastalıktır.307Aşağıdaki 

beyitte şair; tâunu gerçek anlamında kullanmıştır. Birinin ölümüne tarih düşmüştür. 

Bu kişi önde gelen övülmüş kişilerdendir. Şair, vebanın Bağdâd’a yayılarak burayı 

perişan ettiğini belirtmiştir.  

   BÀàdÀd’ı òarÀb eyledi ùÀèun  

   ÚurbÀnından faòr-ı fuóÿli 

      Kı.161/1. 

2.2.6. Sosyal Hayat 

Her toplumun kendine ait bir kültürü vardır. Toplumda meydana gelen sosyal, siyasal 

ve ekonomik alanda yaşanan değişim ve gelişmeler insanları etkilemiştir. Yaşanılan 

toplumun âdet, gelenek, görenek vb. unsurları kültürün oluşmasında önem arz etmiştir.  

Kültür toplumların hayat tarzını ortaya koymaktadır.  

Toplumların kültürlerine bağlı olarak da giyim-kuşam, kullanılan araç-gereçler, 

yemekler vb. unsurlarda da farklılıklar oluşmuştur. Şairler, yaşadıkları toplumun zihnî 

yapısından etkilenmektedirler. Yaşadıkları coğrafya, inançlar, âdet, gelenek ve 

görenekler, meydana gelen sosyal, siyasal, ekonomik alandaki yenilik ve 

değişimlerden etkilenen şairler bunları şiirlerine de yansıtmışlardır.  

                                                           
306 Demirkazık, a.g.e., s. 211. 
307 Demirkazık, a.g.e., s. 211. 
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2.2.6.1. Mûsikî 

Mûsiki (müzik) kelimesinin kaynağı hakkında farklı görüşler arasında en yaygın olanı 

Latince musicaya dayandığını ileri süren görüştür. Eski Yunanca’daki mousikeden 

(mousa) geldiği kabul edilen musicanın kökü ise müz (muse) kelimesidir. Terim birçok 

milletin dilinde Latince’sine benzer kelimelerle karşılanmış, Arapçada mûsîkâ, Türkçe 

ve Farsça’da mûsikî olarak seslendirilmiştir. Mûsikî’nin tarih boyunca birçok tanımı 

yapılmıştır.308  

Mûsikî; çıkardığımız seslerin ölçülü bir zamanda bir usulün düzenine uyarak hareker 

edip belirli bir yerde karar kılıp durması ve işitme gücümüze zevk vermesi demektir.309 

Yaşanılan toplumda meydana gelen toplumsal ve tarihsel gelişmeler sonucunda her 

toplumun kendine has bir kültürü olmuştur. Müzik de insanların bulundukları 

coğrafyalara, her birinin edindiği tecrübelere ve sergiledikleri davranışlara göre 

farklılık ve çeşitlilik göstermiştir.  

Şair, aşağıdaki şiirde hayatın önemli bir parçası haline gelen mûsikiye ve mûsikeye ait 

olan terimlere yer vermiştir. Şiirde geçen mûsikiye ait terimler; nağme, pes ve Acem 

makamıdır. Nağme; güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi gibi anlamlara gelmektedir.  Pes 

ses; bu ses göğüs sesi olarak da geçmektedir. Yavaş sesle söylenen, kulağa kalın 

titreşimlerle ulaşan seslere pes ses denir. Acem makamı; Türk mûsikisinde bir perde 

ve birleşik makamın adıdır.310 Şair, şiiri yazdığı kişi için sesleri çırpınıp hırpalamadan 

çıkardığını, sesinin üslûbunun güzelliğinden bahsetmiştir. Zor bir makam olan acem 

makamına çıksa bile yavaş sesle söylediği şarkılardaki üslûbunun güzelliğinin ayrı 

olduğunu belirtmiştir.  

                                                           
308 Nuri Özcan &Yalçın Çetinkaya, “Mûsiki”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2006, C. 31, 

s. 261. 
309 Özcan & Çetinkaya, a.g.e.,s. 261. 
310 Cinuçen Tanrıkorur, “Acem”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1988, C. 1, s. 321. 
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   Çırpınıp òırpalamaz naàmeleri 

   Mÿsiúì óüsn-i edÀsı sesiniñ 

 

   èAcemiñ de dikine çıúsa bile 

   Başúadır óüsn-i edÀsı pesiniñ 

       Kı.121. 

Şair bu beyitte;  mûsikîye ait bir unsur olan nağmeye yer vermiştir. Gül ile bülbül 

münasebetine değinerek;  bülbülün, gül bahçesinde sevgiliyi gördüğü zamanları 

hatırlayarak ayrılık acısıyla ağlayıp inlediğinden behsederek ne acı nağmeler icad 

ediyorsun demiştir.  

   Gülşende neden òÀrıñla feryÀd idiyorsun 

   Bülbül ne yazıú naàmeler icÀd idiyorsun 

   Vuãlatla geçen demleri mi yÀd idiyorsun 

   Bülbül ne yazıú naàmeler icÀd idiyorsun  

        R.123. 

2.2.6.1.1. Mûsikî Aletleri 

2.2.6.1.1.1. Ney 

Farsçada kamış anlamına gelen “nây” kelimesi, Türkçeye de bu anlamıyla geçerek 

zamanla “ney” kelimesine dönüşmüştür. Ney üfleyen kişiye; “nâyî” veya “neyzen” 

denilmiştir.311 Ney; kamıştan yapılmış, bir arşın (yaklaşık 60 cm) uzunluğunda, 

özellikle Mevlevîler arasında çok itibar gören bir sazdır.312 Tasavvufta “ney” birtakım 

merhalelerden geçmiş olgunlaşmış olan insanın yani “insan-ı kâmil”in sembolüdür. 

Ney; aşk derdini anlatmaktadır.  

                                                           
311 Muhammet Sevinç, “Klasik Türk Mûsikîsi’nin Temel Sazlarından Neyde Basit Göçürme (Şed) Teknikleri”, 

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Aralık 2017, C. 6, s. 614.  
312 Demirkazık, a.g.e., s. 222. 
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Mevlânâ;  berzâh âleminde Allah’ın insanlara ; “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye 

sorduğunda, insanların; “Evet” diye cevap vermelerine rağmen daha sonra bunu 

unutmasını ve farkında olmadan asıl yurduna ve yaratıcısı ile buluşmaya özlem 

duymasını, sazlıktaki neyin koparılıp içinin boşaltılmasına, böylece diğer neylerden 

ve asıl yurdu olan sazlıktan ayrı düşmesine benzetmiştir.313 Hafız Yusuf Bey, 

aşağıdaki beyitte;  şair Neyzen Tevfik’in ölümünü ifade ederken ney susmuş, Neyzen 

susmuş diyerek tarih düşürmüştür. 

 Neyzen Tevfik Kolaylı’nın; çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren neye merakı 

vardır. Çocukluk yıllarında kendisi düdükler yapıp çalarak çocukları etrafında 

toplamıştır. Zamanla ney üflemede usta hale gelmesi sebebiyle kendisine “Neyzen” 

lakabı takılmıştır. Şair; Neyzen Tevfik’in bu yönünü ele alarak ölümünü belirtirken 

ney ve neyzen ile bağlantı kurmuştur. Gönül ateşinin âşıkları yaktığını, Neyzen 

Tevfik’in ölümü ile birlikte çok sevdiği neyin de o neyi üfleyen Neyzen’in de artık 

sustuğunu belirtmiştir.  

   Sÿz-ı dil èuşşÀúı itdi sÿz-nÀk 

   Úaldı ney òÀmuş, Neyzen ãuãdı Àh 

       Kı.132/1. 

2.2.7. Mekânlar (Yerler) 

Metinde geçen ülke ve şehir isimleri; Türkiye, İspanya, Rusya, İsrail, Filistin,  

İstanbul, İzmir, Ankara, Kudüs, Sıfahan, Ken’an İli, Bâğdad vb. şeklindedir. Dîvânda 

adı geçen semt ve yerler; Bâyezid Merkez Kıraathanesi, Sarıyer, Beşiktaş, Kanlıca, 

Erenköy, Göksu, Çengelköy, Kadıköy İskelesi, Harem İskelesi, Bağ-ı İrem,  vb.dir.  

                                                           
313 Sevinç, a.g.e., s. 616. 
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2.2.7.1. Ülkeler 

2.2.7.1.1. Türkiye, İspanya, Rusya, İsrail  

Her ülke siyasi mecrada farklı bir politika izlemektedir. İzlemiş oldukları politikalar 

bazen yapıcı bazen ise yıkıcı olmuştur. Siyasi mecrada alınan kararlar birçok ülkeyi 

olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Şair, aşağıdaki şiirde Türkiye, 

İspanya, Rusya, İsrail ülkelerinden bahsederek bu ülkelerin yaşanılan olaylar 

karşısında nasıl bir tavır sergiledikleri üzerinde durmuştur. Şiirde bahsedilen gizli bir 

kuvveti, yıkıcı bir politika izleyen ülkeler karşısında can almakla görevli olan Azrail’e 

benzetmiştir.  

   TÀrumÀr itdi nizÀm-ı èÀlemi hÀlÀ nihÀn 

   Türkiye, İspanya, Rusya, sÀóa-yı bì-kìl olur 

 

   Öyle müdhişdir ki mebnÀsı bu gizli úuvvetiñ 

   Hangi İsrÀéil baş[ın] úaldırsa èAzrÀéil olur 

        Kı.40. 

2.2.7.1.2. Filistin 

Filistin; 15 Kasım 1988’de Cezayir’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Çin, Rusya, 

Hindistan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu yüzden fazla ülke tarafından 

tanınmaktadır. Filistin, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarna doğru Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Arap coğrafyasındaki topraklarnın paylaşımı mücadelesiyle 

gündeme gelen İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar savaşan güçler arasında stratejik 

hesaplara konu olup 1948’de İngiltere’yi Ortadoğu’dan çıkartmayı hedefleyen ABD 

ve Sovyetler Birliği’nin desteklediği İsrail devletinin kurulmasıyla günümüze kadar 

devam eden bir dizi trajik gelişme ile karşımıza çıkmaktadır.314 

                                                           
314 N. Neşe Kemiksiz, “Filistin Sorunu”, Akademik Orta Doğu Dergisi, 2016,  C. 11, S. 1; 29.05.2020 tarihinde 

http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu21makale/nese_kemiksiz.pdf adresinden erişilmiştir. 

 

http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu21makale/nese_kemiksiz.pdf
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Aşağıdaki şiirde şair; Yahudilerin Filistin’de yapmış olduğu zulme dikkat 

çekmektedir. Devletin ileri gelenlerinden birilerinin Filistin’de kurulan masonlara ait 

kurula saptığını bu yönde onları destekleyerek zulme ortak olduklarını ve masonların 

etkisi altında kaldıklarını belirtmiştir.  

   Biz yapmadıú ôulmı anlar yapdılar 

   Yahÿdìler bizi bizden úapdılar 

   Filistin’de úuruluna ãapdılar 

   èUúalÀmız maãonlara ùapdılar 

   Başımız geçdi maãon külÀhına  

       T.203/8. 

2.2.7.2. Şehirler 

2.2.7.2.1. İstanbul  

Osmanlı Devleti’nin asırlar boyunca başşehri olmuştur. Dersaadet, İslâmbol, 

Konstantin, Konstantiniyye, Kostantini, Sıtanbul vb. gibi isimlerle zikredilmiştir. 

Ticaret ve ilim merkezi, cennet misali güzelliğiyle, suyunun letafeti ve güzellerinin 

benzerliğiyle şiirlerde ele alınmıştır.315  Aşağıdaki beyitte şair; İzmir’in ve İstanbul’un 

tüccarları tarafından tanınan itibar edilen Ahmed Bey’den bahsetmiştir.  

   İzmir’iñ, İstanbul’uñ tüccÀrı hep 

   İètibÀr eyler idi bu óaørete 

       Kı.18. 

2.2.7.2.2. İzmir 

Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir, tarihi, doğal ve kültürel 

güzelliklerinin yanı sıra liman kenti olması özelliğiyle de önemli bir ticaret merkezi 

                                                           
315 Yeniterzi, a.g.e. , s. 317. 
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olarak şiirlere konu olmuştur. Aşağıdaki şiirde İzmir, ticaret merkezlerinden biri 

olarak ele alınmıştır.  

   İzmir’iñ, İstanbul’uñ tüccÀrı hep 

   İètibÀr eyler idi bu óaørete 

       Kı.18. 

Aşağıdaki beyitte şair; İzmir’e yapmış olduğu gezide İzmir’in önemli tarihî 

eserlerinden olan Efes Harabeleri’nden bahsetmektedir.  

  Geçen de İzmir’e gitdim didim biraz gezeyim 

                  Şu àam hücÿmını pÀ-mÀl-ı seyr idüp ezeyim 

        M.220/1. 

2.2.7.2.3. Ankara 

Ankara; Türkiye’nin başkentidir. En kalabalık şehirler arasında ikinci sırada yer 

almaktadır. Şehrin ekonomik etkinliği büyük oranda ticaret ve sanayiye dayalıdır. 

Şiirlerde iklimi, coğrafi konumu, güzellikleri vb. şeklinde ele alınmıştır. Şair aşağıdaki 

beyitte; Ankara’yı konumu itibari ile ele almıştır. Sürekli gezen yakın bir arkadaşının 

dinlenmek için kendisinin de o anda bulunduğu yer olan Ankara’ya geldiğinden 

bahsetmektedir.  

   Sefìne-i teni çekmek içün biraz úaraya 

   Bizim diyÀrımıza geldi yaènì Anúara’ya 

        M.119/3. 

2.2.7.2.4. Kudüs 

Kudüs, edebiyatımızda oldukça önemli kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. Kudüs, 

çoğu zaman Mescid-i Aksâ ile şiirlerde ele alınmıştır. Klasik Türk şiirinin başlıca 

kaynakları arasında Kur’an-ı Kerim de yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’in İsrâ 

suresinin birinci ayetinde; “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim 
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diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-

i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlarından münezzehtir; O, gerçekten işitendir, 

görendir” buyrulmaktadır. Bu ayetten anlaşıldığı üzere Kudüs, Allah’ın çevresini 

mübarek kıldığı ve Hz. Muhammed’in İsrâ mucizesini gerçekleştirdiği yerdir.316 

Kudüs’ün İslam inancındaki önemi ise ilk kıblegâhın buraya dönük olmasıdır. 

Kudüs’ün Hz. Ömer tarafından fethedilmesi, Bilal-i Habeşî’nin burada ezan okuması, 

Miraç hadisesinin burada gerçekleşmesi gibi sebeplerden dolayı Kudüs Müslümanlar 

için son derece önemli bir yer olmuştur. Üç ilahi din tarafından kutsal sayılan Kudüs 

tarih boyunca birçok devlet tarafından fethedilmeye çalışılmıştır. Yahudilerin inancına 

göre cennetin burada kurulacak olması ve Süleyman Mabedi’nin burada olması 

sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Bunların dışında Yahudiler hac ibadetlerini ve 

Allah’a yakarışlarını burada yaparlar.317 Bugün İsrail, bu toprakların başkenti 

olduğunu iddia etmektedir.  

Aşağıdaki bentte şair; talihsiz sultanım diyerek Sultan Abdülhamid’e seslenmektedir. 

Sultan Abdülhamid’in devletin başından gittikten sonra devlette bir çöküş ve dağılma 

olduğunu söylemiştir. Yahudilerin, Kudüs topraklarında bayram yaptıklarından 

bahsederek bu yüzden bizi affetme cezamız büyük bir beladır demiştir. Müslümanlar 

tarafından büyük önem arz eden Kudüs’te Yahudiler tarafından bayram yapılmasından 

dolayı artık Allah’a sığınacak, Allah’tan bir şey isteyecek yüzümüz kalmadı diyerek 

üzüntüsünü dile getirmiştir.  

   Ey ùÀlièsiz sulùÀnım Adü’l-óamìd 

   İnúırÀø oldı senden ãoñra pedìd 

   Yahÿdìler Úudüs’de yapdılar èìd 

   Bizi èafv eyleme cezÀmız şedìd 

   Yüzimüz úalmadı Óaúú penÀhına 

       T.203/9. 

 

                                                           
316 Metin Altınova, “Klasik Türk Şairlerinin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksâ”, Akademik Dil ve Edebiyat 

Dergisi, 2018, C. 2, S. 2, s. 139. 
317 Altınova, a.g.e. , s. 139-140. 
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2.2.7.2.5. Sıfâhân (Isfahân) 

Isfahân, İsfahân, İspehân, Safâhan ve Sipâhân gibi farklı isimlerle anılan Sıfâhân; 

Safevîlerin başkentidir. Şiirlerde farklı özellikleri ile ele alınmaktadır. En güzel ve 

kaliteli sürme Sıfâhân’dan çıkartılır. Şehir İran’ın ordugâhı olarak tanınmıştır. Bu 

yüzden İspehân ve Sipâhân olarak anılır. Sıfâhân; çok süslü ve mamur olduğu için 

şehir güzelliğini temsil eder. Bu sebeple “Isfahân nısf-ı cihân” olarak şiirlerde anılır.318  

Geçmişte Sıfâhân’da yapılmış büyük saraylar ve güzel bahçelerin bulunduğu yere 

“Çâr-bâğ” denilmiştir. Şehrin Afganlılar tarafından işgali sırasında buralar tahrip 

edilmiştir.319 Aşağıdaki beyitte şair; makamı ve rütbesi yüksek olan gönül ehline 

bulundukları topraklar Sıfâhân mahallesidir demiştir. Şair bu beyitte Sıfâhân şehrini 

güzelliği ile ele almıştır.  

   Ne mìr-i zì-şeref òÀk-i mekìn-i rÀh-ı èirfÀnı 

   MuèallÀ rütbe erbÀb-ı dile kuól-ı äıfÀhÀndır 

        K.213/5. 

2.2.7.2.6. Ken’an İli 

Hz. Yakup’un memleketi olan Ken’an, Filistin’de Sayda, Sur dolayları ile Suriye’nin 

bir bölümünü içine alır. Nuh peygamberin oğullarından veya torunlarından olan 

“Ken’an” adına izafeten bu ismi almıştır. Edebiyatta “pîr-i Ken’ân” ile Hz. Yakup, 

“mâh-ı Ken’ân” veya “şâh-ı Kenân” ile de Hz. Yusuf kasdedilmiştir.320 Aşağıdaki 

beyitte şair, “mâh-ı Ken’ân” diyerek Hz. Yusuf’u kastetmektedir. Hz. Yusuf, göz alıcı 

güzelliği ile tanınmaktadır. Ona güzelliklerden sadece bir kısmı verilmiştir. Güzelliğin 

tamamı ise Hz. Muhammed’e verilmiştir. 

                                                           
318 Yeniterzi, a.g.e. , s. 317. 
319 Yeniterzi, a.g.e., s. 317. 
320 Yeniterzi, a.g.e., s. 319. 
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   Olunsa devlet-i hüsnüñle nisbet mÀhı KenÀn’ın 

   Veliyy-i èahd-ı ãÀnì-i selÀtìn-i melÀóatdır 

         Mü.187. 

2.2.7.2.7. Bağdâd (Darü’s-selâm) 

Irak’ın en büyük şehri ve başkentidir. Klasik şiirde pek çok özelliğiyle ele alınmıştır. 

Şehrin diğer isimleri; Dârü’s-selâm, Medînetü’s-selâm ve Behişt-âbâd’dır.321 Bunun 

dışında Bağdat için “Cennet-âbâd” da denilmektedir. Abdullah Aydın’ın “Şair 

Tezkirelerine Göre Osmanlı’nın Unvanlı Şehirleri” adlı çalışmasında; şair 

tezkirelerinde bazı Osmanlı şehirlerine değişik unvanlar verildiği belirtilmiştir. 

Osmanlı şehirlerinden birisi de Bağdat’tır. Çalışmada Bağdat için de değişik 

unvanların kullanıldığı belirtilmektedir. Çalışmada Bağdat’a verilen “Behişt-âbâd” ve 

“Cennet-âbâd” unvanlarının verilme sebebi şu şekilde açıklanmaktadır; “…asıl imlası 

Bağdâd olduğu için bu kelimeyle seci oluşturarak çoğu zaman “behişt-âbâd” veya şehrin 

cennete benzetilmesi sebebiyle  “cennet-âbâd” şeklinde unvanlar kullanılmıştır.322  

Önemli bir kültür ve İslam şehirlerinden biri olan Bağdâd, Müslüman ulusunun 

yaşayıp öldüğü ve önemli kişilerin gömülü olduğu kutsal bir yer olarak kabul 

edilmiştir.  Aşağıdaki şiirde şair; Bâğdad’ta tâun (veba) salgının meydana geldiğini ve 

şehirdekileri perişan ettiğinden bahsetmektedir.  

   BÀàdÀd’ı òarÀb eyledi ùÀèun  

   ÚurbÀnından faòr-ı fuóÿli 

       Kı.161/1. 

Aşağıdaki beyitte şair; âşıklar için uzak bir yer olmadığını söylemiştir. Âşık nereye 

giderse gitsin sevgili onunladır. Bâğdad âşık gibi olmayan gayrılarına uzaktır. Gönlün 

Bâğdad’da kalması sebebiyle âşık için her adım attığında Bâğdad ortaya çıkmaktadır. 

Âşık sevgiliye kavuşmak için her türlü zorluğa katlanır, hiçbir şey ona zor gelmez. 

                                                           
321 Yeniterzi, a.g.e., s. 306. 
322 Abdullah Aydın, “Şair Tezkirelerine Göre Osmanlı’nın Unvanlı Şehirleri”, Hikmet- Akademik Edebiyat 

Dergisi,  Güz 2017, S.7,  s. 38. 
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   Düşünsün àayrılar ben èÀşıúım bence ıraú olmaz 

   Ki èazm itdiñ de her òatvemde bir Baàdad olur peyda 

          G.235/2. 

2.2.7.3. Semtler, İlçeler ve Diğer Yerler 

2.2.7.3.1. Bâyezid Merkez Kıraathanesi 

Osmanlı zamanında kıraathaneler, çeşitli meselelerin görüşüldüğü tartışıldığı 

problemlere çözümler bulunduğu yerlerdir. Kahvehane ve kıraathaneler Osmanlı 

toplumunun hayatını büyük ölçüde dönüştürmüştür. İçinde bulunduğu unsurlar ile 

Türk halk kültürünün gelişmesine özellikle âşıklık geleneğinin büyük halk kitleleri ile 

buluşmasına katkı sağlamıştır. Kıraathaneler, kahvehanelerde aylak ve başıboş 

takımın bulunduğu gereksiz bir yer imajını değiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir 

kültürdür. Buralarda okuma yazma bilen bir kişi kitap kıraat (okuma) etmesi ile diğer 

müşterilerin onu dinlemesi sonucunda eğitici ve öğretici yönü ile önemli kültür 

merkezleri olarak görülmüştür.323  

Bâyezid Merkez Kıraathanesi de önemli kültür merkezlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Bu kıraathane,  Osmanlı’nın son, Türkiye’nin ise ilk yıllarında şair, yazar 

ve akademisyenlerin buluşma noktası olarak ünlenmiştir. Aşağıdaki beyti Hafız Yusuf 

Bey; Sivas’ta tanışmış olduğu şair Galib Bey için yazmıştır. Hafız Yusuf Bey, intihar 

eden şair Galib Bey’in, vefat haberini ona bir mektupla ileten Sâmiè Bey’e cevap 

vererek, Galib Bey’in ölümü üzerine bu tarihi düşürmüştür. Şair Galib Bey ile sık sık 

bu kıraathanede görüşen sohbet eden Hafız Yusuf Bey şairin ölümüne tarih düşürürken 

özellikle Bâyezid Merkez Kıraathanesi’ni zikretmiştir. Bu beyitte Bâyezid Merkez 

Kıraathanesi bir kültür merkezi olarak ele alınmıştır.  

                                                           
323 Doğukan Bozkurt, Kahve ve Kahvehanenin Tarihi, Akademik Tarih Aylık Blog Dergisi, Yüksek Lisans Tez, 

İstanbul, 2019, s. 4-7; 30.05.2020 tarihinde  https://www.akademiktarihtr.com/wp-content/uploads/2019/02 

/Osmanl%c4%b1da-Kahve-ve-Kahvehanenin-Tarihi.pdf adresinden erişilmiştir. 

 

https://www.akademiktarihtr.com/wp-content/uploads/2019/02%20/Osmanl%c4%b1da-Kahve-ve-Kahvehanenin-Tarihi.pdf
https://www.akademiktarihtr.com/wp-content/uploads/2019/02%20/Osmanl%c4%b1da-Kahve-ve-Kahvehanenin-Tarihi.pdf
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   áÀlib’iñ oldı beş on gün lÀnesi 

   BÀyezid Merkez ÚırÀéat-òÀnesi  

 

       6 Mayıs 322 

        Rebièü’l-evvel 324 

        M.27. 

2.2.7.3.2. Sarıyer 

İstanbul’un bir ilçesi olan Sarıyer ismi sırasıyla; Simas, Skletrinas, Mezarburnu, 

Altınyer, Sarıyar ve son olarak Sarıyer olmuştur. Sarıyer’in ilk ismi olarak kabul edilen 

Simas; Kutsal Ana, Kutlu Su vb. olarak da geçmektedir. Sarıyer ismi ile ilgili çeşitli 

rivayetler yer almaktadır: İlk rivayete göre ilçede yıllarca altın ve bakır madeni 

çıkarıldığı için sarı renkte yarlar oluşmuştur. Bu yüzden ilçenin ismi önce “Sarıyar” 

daha sonra ise “Sarıyer” olmuştur. Diğer bir rivayete göre burada “Sarıbaba” isimli 

yatan birinden dolayı ilçe bu ismi almıştır.324  

Tarihi ve doğal güzellikleri açısından zengin bir yer olan Sarıyer; geçmişten günümüze 

kadar orman varlığı ve su kaynakları bakımından da önem taşımıştır. Şiirlerde de 

genellikle tarihi ve doğal güzelliklerine yer verilmiştir. Şair, Sarıyer’i yakın dostu 

Süleyman Süleymangil’in mesleğini icra ettiği yer olması sebebiyle şiirinde ele 

almıştır.  

   äarıyer nerde Beşiktaş nerede 

   Óelva ãatmışdın o yollarda yayan 

       Kı.83/3. 

 

                                                           
324https://sariyergazetesi.com/2014/kultur-sanat/sariyerin-ismi-ve-tarihi-hakkinda-merak-edilenler-31054 

adresinden 30.05.2020 tarihinde erişilmiştir. 

https://sariyergazetesi.com/2014/kultur-sanat/sariyerin-ismi-ve-tarihi-hakkinda-merak-edilenler-31054
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2.2.7.3.3. Beşiktaş 

Beşiktaş, İstanbul’un Avrupa kıtasında yer alan ilçelerinden biridir. Doğusunda 

İstanbul Boğazı, kuzeyinde Sarıyer ilçesi, batısında Şişli ilçesi, güneyinde Beyoğlu 

ilçesi ile çevrelenmiştir.325 Beşiktaş, Osmanlı zamanında padişahların dinlenme ve 

eğlence yeri olarak da bilinmektedir. Şiirlerde sahili, doğal güzellikleri vb. gibi 

özellikleri ile ele alınmıştır.  

Şair aşağıdaki beyti; Vaniköy ve Kuzguncuk’taki mısır yağı fabrikalarının sahibi ve 

aynı zamanda da yakın dostu olan Süleyman Süleymangil için yazmıştır. O zamanlarda 

maddi durumu iyi olmayan Süleyman Süleymangil’in bu semtte helva satarak 

geçimini sağladığını belirtmiştir. Şair, o zamanki koşullarda Sarıyer ve Beşiktaş’ın 

birbirine uzak olduğuna da dikkat çekmiştir.  

   äarıyer nerde Beşiktaş nerede 

   Óelva ãatmışdın o yollarda yayan 

       Kı.83/3. 

2.2.7.3.4. Kanlıca 

Boğaziçi’nin Anadolu yakasında aynı adla anılan koyun gerisinde ve kuzeyinde yer 

alan Kanlıca semti, kuzeyinde Çubuklu, güneyinde Anadoluhisarı ve doğusunda 

Kavacık mahalleleri ile komşudur. Osmanlı kaynaklarına göre 15. yüzyılda semte 

ulaşımın kağnı arabalarıyla sağlanması sebebiyle adı Kağnıca olan semt, zamanla 

Kanlıca’ya dönüşmüştür.326 Anadolu yakasının en yeşil semtlerinden biri olan Kanlıca, 

havası, doğal güzellikleri, körfezi vb. özellikleri ile şiirlere konu olmuştur. 

                                                           
325 Murat Çağlayan, Beşiktaş’ın 19. Yüzyıldaki Kentsel Dönüşümüne Bir Bakış, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim 

Dergisi,2020, S.5/1,s.34;30.05.2020tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1208762 adresinden 

erişilmiştir. 
326Didem Dizdaroğlu, Boğaziçi İskele Meydanları-Anadolu Kavağı ve Rumeli Kavağı Meydanlarının Rekreasyonel 

Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Mayıs 2005, s.85; 30.05.2020 tarihinde https://docplayer.biz.tr/47232286-Bogazici-iskele-

meydanlarianadolukavagi-ve-rumelikavagi-meydanlarinin-rekreasyonel-potansiyellerinin-degerlendirilmesi.html 

adresinden erişilmiştir. 

 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1208762
https://docplayer.biz.tr/47232286-Bogazici-iskele-meydanlarianadolukavagi-ve-rumelikavagi-meydanlarinin-rekreasyonel-potansiyellerinin-degerlendirilmesi.html
https://docplayer.biz.tr/47232286-Bogazici-iskele-meydanlarianadolukavagi-ve-rumelikavagi-meydanlarinin-rekreasyonel-potansiyellerinin-degerlendirilmesi.html
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Aşağıdaki şiirde şair; Kanlıca’nın körfezini ele almıştır. Şair, şiirde Kanlıca’nın 

körfezinin ve dağı derdini anlattığı kişiler olarak ele almıştır. Körfez ve dağa derdini 

anlatan şairin derdiyle dertlenip inlediklerini söyleyerek teşhis sanatı yapmıştır.  

    Bir Àhda biñ nÀle-i cÀn-gÀhımı diñler 

   Ey Úanlıca’nın baàrı yanıú körfezi iñler 

   Gel paylaşalım derd-i dil-i zÀrı seniñle 

   Ey baàrı yanıú àamlı ùaà Àhım ile iñler 

        R.118. 

2.2.7.3.5. Erenköy 

İstanbul, Kadıköy ilçesindeki mahallenin adıdır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Erenköy; 

zengin kesimin, köklü ailelerin oturduğu sayfiye yeri kimliğini korumuştur.  Şair 

aşağıdaki beyitte; mekânı ve mevsimi aynı çatı altında ele almıştır. Sabâ rüzgârı estiği 

vakit bahar gelmiştir. Çiçekler açılır ve kokuları her yere dağılır. Sabâ rüzgârının 

diriltici bir özelliği olduğu gibi sevgiliden haber getirme özelliği de bulunmaktadır. 

Şair, sabâ rüzgârının kendine has salına salına ve eda ile yürüyerek geldiğini söylerek 

teşhis sanatı yapmıştır. Onun gelişi ile birlikte Erenköy’e bahar gelmiştir.  

   BahÀr mevsimi geldi ãabÀ Erenköyü’ne 

   BahÀra òÀã-ı òırÀmıñla uàrayınca yine  

        M.119/1. 

2.2.7.3.6. Çengelköy 

İstanbul, Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Eskiden bu bölgede daha çok 

meyve ve sebze yetiştirilmiştir. Ayrıca bu bölge geçmişte zenginlerin oturduğu en lüks 

ve pahalı semtlerden biri olarak bilinmektedir. Şair, bu şiirini Çengelköy 

sahilhanesinde yazmıştır. Çengelköy’de bir güzele âşık olduğunu söylemektedir. 

Klasik edebiyatta sevgilinin saçı zülfü siyah renktir, uzun ve dalga dalgadır. Sevgilinin 
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her bir saç telinde âşıkların gönülleri takılıdır. Şair daha önce belaya bağlı olmayan, 

esir olmayan gönlünün Çengelköy’de bir güzelin saçında takılı kaldığını belirtmiştir.  

    Ùaúıldı dün gice Çengelköyü’nde bir zülfe 

   BelÀ-yı úayda giriftÀr olmayan göñlüm 

        Mü.183. 

2.2.7.3.7. Kadıköy İskelesi  

Hafız Yusuf Bey, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bu iskelede o dönemde 

insanların buraya gelerek balık tuttuğundan bahsetmektedir. Hafız Yusuf Bey, denizi 

ve balık tutmayı çok seven birisidir. Aşağıdaki şiirde balık tutan kişilerden 

bahsetmektedir. Bu kişilerin balık tutarak mutlu olduğundan belirtmiştir. Kadıköy 

İskelesi’nin güzelleştiğini denizin yüzünün balık tutacak olanlar için hazır olduğunu 

belirten şair, bazı dostlara Harem İskelesi’nin uzak kaldığını söylemiştir. 

   Rÿy-ı deryÀda ãafÀ õevúini ÀmÀde iden  

   Hep deñiz banúasıdır ùutdıàı iş rast gelesi 

   Bir güzelleşdi ki şimdi Úaêıköy İskelesi 

   äapa úaldı nice yÀrÀna Óarem İskelesi 

         N.170. 

2.2.7.3.8. Harem İskelesi 

Şair Hafız Yusuf Bey, İstanbul Üsküdar’da yer alan Harem İskelesi’ni, Kadıköy 

İskelesi’nde olduğu gibi yaşadığı dönemde insanların gelip balık tuttuğu yer olarak 

şiirinde yer vermiştir.  
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   Rÿy-ı deryÀda ãafÀ õevúini ÀmÀde iden  

   Hep deñiz banúasıdır ùutdıàı iş rast gelesi 

   Bir güzelleşdi ki şimdi Úaêıköy İskelesi 

   äapa úaldı nice yÀrÀna Óarem İskelesi 

         N.170 

2.2.7.3.9. Bâğ-ı İrem 

Şeddad isimli padişahın cenneti taklit ederek yaptırdığı efsanevî sahte, yapay cennet 

bahçesidir. Kur’an’da sözü edilen bir kabilenin veya yerleşim merkezinin adıdır. 

Klasik Türk şiirinde İrem kelimesi daha ziyade  (Bâğ-ı İrem) şekliyle mutluluk verici, 

mâmur ve gösterişli binaları, evleri vb. yerleri ifade eden bir mazmun olarak 

kullanılmıştır. Bağları ve rengârenk ağaçları ile İrem bahçeleri baharı temsil eder; 

ayrıca sevgilinin bulunduğu evi, gezindiği bahçeyi vb. mahalleri tanımlamada 

kullanılır. Tasavvufta ise insanın gönlü, Tanrı’nın tecelligâhı, Tanrı ile buluşulan yer 

anlamında kullanılır.327 Şair şiirde; bâğ-ı İrem’i tasavvufî açıdan ele almıştır. Tanrının 

tecelligâhı olarak nitelendirmiştir. 

   áarìú-i óüzn ider şÀm u seóer nÀlem bütün dehri 

   Baña bÀà-ı İrem sensin a óÿrì úaèr-ı mìzÀndır 

         K.213/18. 

2.2.8. Yol 

2.2.8.1. Demiryolu 

2.2.8.1.1. Bağdat Hattı 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Konya’dan Bağdat’a ulaşmak üzere 1903 yılında 

yapımına başlanan 1600 km uzunluğundaki demiryolu hattıdır. Zamanın en büyük 

                                                           
327 Ömer Faruk Harman, “İrem”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2000, C. 22, s. 443. 
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altyapı projelerinden biridir. Demiryolunun Almanya tarafından inşa edilmesi İngiltere 

ve Rusya’yı oldukça rahatsız etmiştir. Bağdat demiryolu imtiyazı Almanlara verilince 

İngiltere, Basra Körfezi’ne kadar uzanacak demiryolu hattının Almanya’ya 

Yakındoğu’da üstünlük kazandırmasından ve Hindistan yolunu tehdit etmesinden 

endişe duymaya başlamıştır. Bu durum İngiltere’nin Bağdat demiryolu hattına itiraz 

etmesine sebep olmuştur.328 

Rusya ise bu demiryolu hattının Osmanlı Devleti’nin savunma gücünü artıracağı, 

iktisadi kalkınmasını hızlandıracağı düşüncesi ile karşı çıkmıştır. Fransa’da Alman 

nüfuzunun Yakındoğu’ya yerleşmesini kendi çıkarları açısından zararlı görmüştür. 

Böylece Bağdat demiryolu, Osmanlı-Alman ilişkileri boyutunu aşarak uluslararası 

diplomatik bir sorun haline gelmiştir. 

Şair aşağıdaki şiirde Bağdat Hattı’nın yapımı ile İngilizler ve Ruslar’ın bu konudaki 

rahatsızlıklarına dikkat çekmektedir. Hem demiryolu yapımının Almanlara verilmiş 

olması hem de güzergâhın İngiltere ve Rusya’nın çıkarlarına ters düşmesi sebebiyle 

Rusya’nın güzergâhı değiştirmesi ile o zamanda gerçeklerin iç yüzünün 

anlaşılamadığını belirtmiştir.  

  Avutdı Ruslar otuz üç sene  

  VÀúıfdı İngiliz Alman úaãrına 

  BaàdÀd òaùùı ile örüp tentene 

  Müvecced oldı reúÀbete fitne  

 

  ÕekÀlar varmadı iktinÀhına     

       T.203/4. 

 

                                                           
328 İsmail Yıldırım, “Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir Bakış”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Elazığ, 2002, C.12, S. 1, s. 315. 
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2.2.9. Tarihî Eserler  

Tarihî eserler; geçmiş uygarlıkların yaşantısı, inanışları, kültürleri vb. hakkında bilgi 

veren kalıntı ve eserlere verilen genel addır. Aşağıdaki şiirde şair, Efes 

Harabeleri’nden bahsetmektedir. Efes; Menderes Nehri’ne yakın olması sebebiyle 

tarıma gayet uygun topraklarının bulunması, doğuya açılan büyük ticaret yollarının 

ağzında yerleşmiş olması hem ilk çağ hem de sonraki dönemlerde önemli bir dini 

merkez olması özelliğiyle önemli bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. 2015 yılında 

dünya kültür mirasına alınan Efes kenti, İzmir’in Selçuk kasabası sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan Efes,  kültürel mirası içinde barındırarak 

birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.329  

Şair aşağıdaki şiirde, İzmir gezisinde Efes Harabeleri’ni de ziyaret ettiğinden 

bahsetmektedir. Efes Harebeleri’nin güzelliğinden bahseden şair, bu harabelere 

bakarak insanların ibret almasını istemiştir. Zamanında burada bir hayatın olduğunu, 

şimdi ise buaranın darmadağın yığınlar hâline geldiğinden bahsetmiştir. Bu yığınlara 

bakan insanlara ise; bir gün sen de batacaksın izin kalacak diyerek dünyanın geçiciliği 

üzerinde durmuştur.  

                Geçen de İzmir’e gitdim didim biraz gezeyim 

               Şu àam hücÿmını pÀ-mÀl-ı seyr idüp ezeyim 

       M.220/1. 

 

 

 

                                                           
329 Sıdıka Tamtürk & Bayram Bayraktar,  Osmanlı İmparatorluğu’nda Efes Harabeleri’nin İngiltere’ye Götürülmesi 

Üzerine Bazı Düşünceler, İzmir Democracy Unıversıty Socıal Scıences Journal, İzmir, 2019, s. 52-53; 29.05.2020 

tarihinde  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751713 adresinden erişilmiştir. 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751713
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2.2.10. Kişiler 

2.2.10.1. Padişahlar 

Metinde geçen padişah isimleri şu şekildedir; Sultan II. Abdülhamid, Osman, Orhan, 

I.Murat, Yıldırım Bayezit, Çelebi, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, 

IV. Murat vb. dir. 

2.2.10.1.1. Sultan Abdülhamid 

Şair aşağıdaki beyitte Osmanlı’nın otuz dördüncü padişahı olan II. Abdülhamid’ten 

bahsetmektedir. Hafız Yusuf Bey, II. Abdülhamid için; Cömertliğin ve eli açıklığın 

kaynağı olarak nitelendirmektedir. Padişahın, şefkatli ve merhametli olması sebebiyle 

dünyanın kendisine minnettar olduğunu belirtmiştir.  

   Menbaè-ı cÿd ü seòÀ Hazret-i SulùÀn Óamìd 

   Ki ider èÀùufeti èÀlemi àarú-ı şükrÀn 

        G.202/7. 

Aşağıdaki bent, “Şehirler/ Kudüs” başlığı altında değerlendirilen şiirin aynısıdır. Bu 

bentte şair; talihsiz sultanım diyerek Sultan Abdülhamid’e seslenmektedir. Sultan 

Abdülhamid’in devletin başından gittikten sonra devlette bir çöküş ve dağılma 

olduğunu söylemiştir. Yahudilerin, Kudüs topraklarında bayram yaptıklarından 

bahsederek bu yüzden bizi affetme cezamız büyük bir beladır demiştir. Müslümanlar 

tarafından büyük önem arz eden Kudüs’te Yahudiler tarafından bayram yapılmasından 

dolayı artık Allah’a sığınacak, Allah’tan bir şey isteyecek yüzümüz kalmadı diyerek 

üzüntüsünü dile getirmiştir. 
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   Ey ùÀlièsiz sulùÀnım Abdü’l-óamìd 

   İnúırÀø oldı senden ãoñra pedìd 

   Yahÿdiler Úudüs’de yapdılar èìd 

   Bizi èafv eyleme cezÀmız şedìd 

 

    Yüzimüz úalmadı Óaúú penÀhına 

        T.203/9. 

2.2.10.1.2. Diğer Osmanlı Padişahları 

Hafız Bey aşağıdaki bentte; Osmanlı’nın kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Bey, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı Orhan Bey, “Hüdâvendigâr” ve “Gazi 

Hünkâr” unvanları ile anılan Osmanlı’nın üçüncü padişahı olan I. Murad, I. Bayezid 

olarak da bilinen Osmanlı’nın dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid, Osmanlı 

Devleti’nin ikinci kurucusu olarak bilinen Çelebi Mehmed (I. Mehmed), Fatih Sultan 

Mehmed’in babası olan Osmalı’nın altıncı padişahı II. Murad, İstanbul’u fethederek 

bin yıllık Bizans İmparatorluğu’na son veren “Ebû’l-Feth”, “Çağ Açan Hükümdar”, 

“Kayser-i Rûm” gibi unvanlarla anılan Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı’nın dokuzuncu 

padişahı olan Yavuz Sultan Selim, klasik Türk edebiyatında  “Sebkati” mahlasını 

kullanan Osmanlı’nın yirmi dördüncü padişahı I.Mahmud, Osmanlı’nın otuzuncu 

padişahı olan II. Mahmud ve Osmanlı’nın otuz dördüncü padişahı II. Abdülhamid’e 

yer vermiştir.  

Hafız Yusuf Bey, bir dönem Sultan II. Abdülhamid’e muhalif olmuş daha sonra ise bu 

düşüncesinden pişmanlık duymuştur. Şair, II. Abdülhamid’e haksızlık ettiğini II. 

Abdülhamid’ten sonra başa gelen bazı siyasilerin yüzlerini Batı’ya dönüp Batı’ya 

boyun eğdiklerini bentte geçen Osmanlı padişahlarının ise II. Abdülhamid’in yolundan 

gittiklerinden bahsederek II. Abdülhamid’i övmüştür.  
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   èOåmÀn, OròÀn, Úoãova SulùÀnı MurÀd 

   Yıldırımla, Çelebi, æÀni MurÀd 

   FÀtió, Yavuz, BaàdÀd arslanı MurÀd 

   İki Maómÿd ve ãoñ Óamìd-i úıl yÀd 

   Budur uyan ãaydıklarım rÀhına 

        T.203/2. 

2.2.10.2. Efsânevî Şahsiyetler 

2.2.10.2.1. Ferîdûn 

İran’ın milli destan kahramanı olan Ferîdûn, Cemşid soyundan gelen Atbîn’in oğludur. 

Efsaneye göre zalimliğiyle tanınan Dahhâk’ın öldürürek İran tahtına geçmiştir.330 

İhtiyarladığında ise ülkeyi üç oğlu arasında pay etmiştir. İran’ın meşhur padişahı 

Ferîdûn’un lakabı Ferruh’tur. Ferîdûn kelimesi bir hintli mabût veya melek olarak 

bilinen Teriton’dan bozmadır. Bu melek yeryüzüne musallat olan Dahhâk adlı 

ejderhayı öldürmüştür. Klasik Türk edebiyatında Ferîdûn; adaletin, uzun ömrün,  

gücün ve daimi saltanatın sembolü olarak kabul edilir.331  

Aşağıdaki beyitte şair; sevgiliye kalbindeki hüznün devamlılığının hatrında olup 

olmadığı sormaktadır. Zamanın hadiseleri bin olsa da zorluklarla mücadele eden ve 

sonunda mutluluğa kavuşan Feridûn gibi talihte eşi benzeri bulunmayan bir kişi bile 

olsa yine de gönlünün kıyamete kadar ona esir olduğundan bahsetmektedir.  

                                                           
330 Tahsin Yazıcı, “Ferîdûn”,  İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1995, C. 12, s. 396. 
331 Pala, a.g.e., s. 153. 
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  YÀdında mıdır bekÀ-yı úalb-i maózÿn 

  èAşúıñdan ayırmaz beni biñ reyb-i menÿn 

  Olsam da Ferìdÿn-ı ferìd-i iúbÀl 

  Göñlüm saña óaşre dek esìr ü meftÿn 

        R. 32. 

2.2.10.2.2. Cem 

Klasik Türk edebiyatında adı sıklıkla anılan efsanevî İran hükümdarlarından biri olan 

Cem; İran’daki ilk sülalelerden biri olan Pîşdâdiyân’ın dördüncü ve en büyük 

hükümdarıdır.332 Cem, İran mitolojisine göre yedi yüz veya bin yıl yaşamıştır. Nuh 

Peygamber zamanında yaşadığı söylenmektedir. Halkını âlim ve zahitler, askerler, 

çiftçiler ve sanatkârlar olarak dört gruba ayırmıştır. Güneş yılını Cem, kabul 

etmiştir.333  

Ayrıca efsaneye göre; Cem dünyayı dolaşırken Azerbaycan’a geldiğinde burayı çok 

beğenerek gündoğuşunda yüksek bir yere mücevherlerle süslü bir taht koydurmuş. 

Güneşin doğuşuna yakın bir zamanda kendisi mücevherlerle süslü kaftanını giyerek 

bu tahtta oturmuştur. Güneş doğunca taht, taç ve kaftan parlamaya başlamıştır. Bunu 

gören halk o güne “nevrûz (yeni gün)”, Cem’e ise “Cemşîd (Işık şahı)” demişlerdir.334 

Klasik Türk edebiyatında Cem genellikle; kadehiyle ve şarabın mucidi olmasıyla ele 

alınmıştır. Bunların dışında; şiirlerde ayna ile ele alındığında İskender, dev, kuş, peri 

ve yüzük kelimeleriyle birlikte kullanıldığında ise Hz. Süleyman kastedilmiştir.335  

Câm-ı cem; üzerinde yedi hikmeti bildiren yazıların bulunduğu bir kadehtir. Şarabın 

ibret verici halleri bu tamlama ile anlatılır.336  Şair aşağıdaki beyti; Neyzen Tevfik için 

kaleme almıştır. İçkiye düşkünlüğü ile bilenen Neyzen Tevfik’in şarabın mucidi Cem 

ile ele alınarak onun kadehe baktığında gözüne Cemler göründüğünü fakat zamanın 

gösterişine, debdebesine aldanmadığını söylemektedir. Yaşamının son zamanlarına 

                                                           
332 Albayrak, “Cem”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1993, C. 7., s. 279. 
333 Pala, a.g.e., s. 86. 
334 Pala, a.g.e., s. 86-87. 
335 Albayrak, a.g.e., s. 279. 
336  Pala, a.g.e., s. 83. 
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doğru Neyzen Tevfik’in tasavvufa yönelerek Bektaşi tekkesine mensup olduğu 

bilinmektedir. Şiirde câmdan Cemler tabiriyle şarap içip değişik ruh hallerine giren 

insanlar kastedilmiş, Neyzen Tevfik’in bu tarz heves ve arzulara aldanmayarak, her 

türlü kötülükten arınıp zamanın gösterişlerinden uzak olduğu belirtilmiştir. 

   CÀmdan Cemler göründi çeşmine  

   İtmedi ÀlÀyiş-i dehre nigÀh 

        Kı.132/3. 

2.2.10.2.3. Nemrûd 

Nemrûd; Yahudi metinlerdinde “Nimrod” isminin İbranice (isyan etmek) kökünden 

türediği ve “isyan edeceğiz” anlamına geldiği bilinmektedir.337 Babil ülkesinin 

kurucusu sayılan Nemrût, Babil Kulesi’ni yaptıran kral olup Hz. İbrahim’i ateşe 

attırmasıyla ünlüdür. İnançsızlığı ile bilinen Nemrût Hz. İbrahim’i ateşe attırdıktan 

sonra da Allah’a inanmamıştır. Hz. İbrahim’in Allah’a bağlılığı, Nemrût’a karşı 

gelmesi, başkasından yardım istememesi, ateşe atılmaya razı olması klasik Türk 

şiirinde sevgilinin bütün zalimliğine rağmen ondan vazgeçmeyen âşığın sevgisinin 

derecesini gösteren bir ölçüt olarak ele alınarak birbiriyle ilişkilendirilmiştir.338  

Aşağıdaki beyitte Nemrût ve sivrisinek hikâyesine telmih yapılmıştır. Rivayete göre 

Nemrût’un burnundan giren bir sivrisinek başında şiddetli ağrılara sebep olmuştur. 

Nemrût, başındaki şiddetli ağrılara dayanamadığından tokmakla başına vurdurmuş ve 

sonunda geçmeyen baş ağrılarıyla acı çekerek ölmüştür.339 Şair bu beyitte Köprülü 

döneminden bahsetmektedir. O dönemde gayretli, kendinden başkası için de bir şeyler 

yapan, gayesi uğruna her şeyini feda eden birinin olmadığını belirtmek için zalim bir 

kral olan Nemrût ve onun gücünden, ihtişamından korkmayan sivrisineği ele alarak 

Köprülü’nün karşısına çıkabilecek bir fedainin çıkmasını arzu etmektedir. 

                                                           
337 Cengiz Batuk, “Nemrûd”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2006, C. 32, s. 554. 
338 İskender Pala, “Türk edebiyatı”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2006, C. 32, s. 555. 
339 Batuk, a.g.e., s. 554. 
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   Yoú bizde óamiyyetli siyÀsì, o fedÀ’ì 

   Nemrÿdı helÀk eyleyen ey sivrisinekcik 

         Kı.150/1. 

2.2.10.2.4. Diğer Efsânevi Şahsiyetler 

Şair aşağıdaki beyitlerde Moğol komutan, Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz 

Han, Cengiz Han’ın torunu olan, İlhanlıların kurucusu ve Batı Asya’nın çoğunu ele 

geçiren Moğol hükümdarı Hulâgû Han, Timur İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk 

hükümdarı olan yürürken sağ ayağının aksaması sebebiyle kendisine Timurlenk’te 

denilen Timur, ailesini yakan, zalimliği, akıl dışı hareketleri, çılgınlıklarıyla bilinen, 

37-68 yılları arasında yaşamış bir Roma İmparatoru olan Kanlı Neron ya da Deli 

Neron340, Emevî halifesi, edebiyat ve şiir zevkine sahip, döneminin bazı şairleri ile sıkı 

ilişkileri olan, daha çok hilafeti döneminde yaşanan Kerbela Olayı ve Hz. Hüseyin’in 

şehit edilmesinde sorumlu tutulan Yezîd341 ve Mısır’da ilahlık iddiasında bulunup, 

Hakk dini ona tebliğ eden Hz. Musa’ya inanmayıp, Hz. Musa ile çeşitli mücadelelerde 

bulunan Mısır Firavun’undan bahsedilmiştir.  

Şair aşağıdaki şiirde; şiirin tamamı ele alındığında uçağın icadını ele almış ve bunu 

savaş aleti olarak kullanan insanları eleştirmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte bu tür 

icadların kötü niyetli insanların eline geçtiğinde medeniyet ve kültürel varlıkları tehdit 

edeceği hususuna dikkat çekmiştir. İçinde bulunan bu durumdan rahatsızlığını ise; 

“Cengiz’i, Hülagu’su, Timur’u uyansın. Kanlı Neron’un mezarı ışıklara boyansın” 

diyerek yaşanılan dönemdeki olumsuzluklara dikkat çekmiştir.  

  Cengìz, HülÀgÿ’sı, Timurlenk’i uyansın 

  Úanlı Neron’ıñ maúberi envÀra boyansın  

    M.219/3. 

Şair yaşadığı dönemdeki bazı olumsuz olayları ve bu olaylara sebebiyet veren acımasız 

insanları göz önünde bulundurarak bu kişileri, daha çok olumsuzluklara sebebiyet 

veren tarihte genellikle kötü fiileri ile ele alınan Firavun, Timurlenk, Hulâgû ve Yezîd 

                                                           
340 Serkan Boğaç Yılmaz, “Gelmiş Geçmiş En Acımasız Liderler”, 22.08.2020 tarihinde 

https://www.milliyet.com.tr/gelmis-gecmis-en-acimasiz-liderler-molatik-4962/?Sayfa=2 adresinden erişilmiştir. 
341 Ünal Kılıç, “Yezîd I”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, C. 43, s. 513-514. 

https://www.milliyet.com.tr/gelmis-gecmis-en-acimasiz-liderler-molatik-4962/?Sayfa=2
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ile karşılaştırmış ve yapmış oldukları kötülüklere rağmen onlara rahmetler okutulması 

karşısındaki şaşkınlığını “ne cömertlik, bağış ne ilimdir” diyerek dile getirmiştir.  

   Firèavn’a, Timurlenk’e, HulÀgÿ’ya, Yezìd’e  

   Raómetler oúutduñ ne kerÀmet ne fünÿndur 

        Kı.185/1. 

2.2.10.3. Şairler ve Yazarlar 

Metinde yer alan şiirlerde adı geçen şairler; Nefèi, Nedim, Mehmet Âkif Ersoy, Eşref 

Edip (Fergan), Neyzen Tevfik’tir. 

2.2.10.3.1. Nefèî 

XVII. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Nefèî, klasik Türk edebiyatında hiciv ve 

kasideleri ile ünlüdür. Nefèî; sanatına güvenen, bildiğini açıkça söylemekten 

çekinmeyen bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca sözü güzel söylemede ustalaşmış, söylemek 

istediğini mazmunlar arkasına saklamak yerine açıkça ifade etmiştir. Şiirlerinde âhenk, 

mûsiki, mânâ ve mazmuna önem vermiştir. Sebk-i Hindî şairlerinden sayılmamakla 

birlikte bu akımın dil ve üslûp anlayaşına sahiptir. Nefèî şiirleri ile klasik Türk şiirnde 

kendine has bir eda oluşturmaya başaran önemli bir şairdir.342  

Şair aşağıdaki beyitte; dönemin veziri için senin gibi saygıdeğer, şan ve şeref sahibi 

bir vezire, seçilmişe, Nefèî gibi mübarek, uğurlu, mesut bir şair yaraşır diyerek XVII. 

yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Nefèî’yi ve veziri övmüştür. Şair, vezire; “sana 

Nefèi gibi söz söylemede ustalaşmış, önemli büyük şairler yaraşır” demiştir. 

                                                           
342 Metin Akkuş, “Nefèî”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2006, C. 32, s. 523. 
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    ÕÀtıñ gibi bir Àãaf-ı õi-şÀn güzìne 

   Nefèì gibi bir şÀèir-i feròunde sezÀdır 

       K.12/25. 

2.2.10.3.2. Nedîm 

Asıl adı Ahmed’tir. Lâle devrinin önemli şairlerinden birisi olan Nedim, küçük yaştan 

itibaren iyi bir eğitim görmüştür. Klasik ilimlerin yanında Arapça ve Farsçayı da 

öğrenmiştir. III. Ahmed zamanında devlet erkânının yakın çevresine girmiş, devlet 

adamlarına sunmuş olduğu kasideler ile onların dostluklarını kazanmıştır. Özellikle de 

Damad İbrahim Paşa’nın dostluğunu kazanarak tercüme heyetlerinde görev almıştır. 

Nedîm, mahallileşme akımının XVIII. yüzyıldaki en büyük temsilcisi olmuştur.343 

Ortaya koyduğu edebî ürünlerde ifade ve üslûpta halk edebiyatına yakınlaşması, 

gerçek hayattan alınan unsurları kullanması, deyimlere yer vermesi ondaki yerlilik 

arzusunu ortaya koymaktadır. Konuşma dilinin sadeliği ve akıcılığı, mümkün olduğu 

kadar Farsçadan uzak durması şiire milli bir ses getirmesiyle dikkat çekmiştir.344 

Aşağıdaki beyitte şair; “Ey arûz! Ey tabiatı sağlam olmayan ölçü uydurma. Şair 

Nedîm’in tabiatına yaklaşma (ona) sınır gelmez” diyerek Nedîm’in şiire milli bir ses 

getirmesi, halk edebiyatına yakınlaşması, kendini sınırlandırmayarak bazı kalıpların 

dışına çıkması hususuna değinmiştir. 

   Ey èarÿø! uydurma ey endÀze-yi ùabè-ı saúìm 

   èÁrıø olma úayda gelmez şÀèirin ùabè-ı Nedìm 

        M.142/28. 

                                                           
343 Lokman Taşkesenlioğlu, Geçmişten Günümüze Türkçeye Hizmet Edenler, 2016, s. 305; 29.07.2020 tarihinde 

https://www.https://www.researchgate.net/publication/312829609_Sair_Nedimresearchgate.net/publication/3128

29609_Sair_Nedim adresinden erişilmiştir. 
344  Taşkesenoğlu, a.g.e., s. 305; 29.07.2020 tarihinde https://www.researchgate. net/publication/ 312829609 

_Sair_Nedim adresinden erişilmiştir. 

https://www.https/www.researchgate.net/publication/312829609_Sair_Nedimresearchgate.net/publication/312829609_Sair_Nedim
https://www.https/www.researchgate.net/publication/312829609_Sair_Nedimresearchgate.net/publication/312829609_Sair_Nedim
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2.2.10.3.3. Mehmet Âkif Ersoy345 

1873’te İstanbul’da doğan şairin babası, İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi ise Emine 

Şerife Hanım’dır. Mehmet Âkif Ersoy, ilköğrenimine Emîr Buhârî mahalle 

mektebinde başlamıştır. Burada iki yıl okuduktan sonra ise 1879’da Fatih 

Muvakkithânesi’nin yanındaki ibtidâî mektebine yazılmıştır. Fatih Merkez 

Rüştiyesi’nden mezun olan şair, 1885 yılında Mülkiye Mektebi’nin idâdi kısmına 

yazılmıştır. Edebiyat hocalığını Muallim Naci’nin yaptığı bu okulun üç yıllık ilk 

dönemini tamamlayan şair, 1888’de babasının vefat etmesi sebebiyle daha kısa yoldan 

meslek sahibi olmak amacıyla 1889’da yeni açılmış olan Mülkiye Baytar Mektebi’ne 

girmiştir. 1893’te okulunu birincilikle bitirmiştir. Mezun olduktan sonra Ziraat 

Nezareti, Umur-i Baytariye Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Görevi gereği Arnavutluk, 

Anadolu ve Arabistan’da Necid gibi çeşitli yerlerde bulunmuştur. 

Yakın dostu Eşref Edip Fergan ile “Sırat-ı Müstakim”, “Sebilürreşad” dergilerini 

çıkarmıştır. Mehmet Âkif, Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi bilmektedir. 

Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye Müderrisliği yapan şair, 1920-1923 yılları arasında 

Burdur Milletvekilliği, 1926’da Mısır’da Edebiyat Fakültesi’nde Türkçe Profesörlüğü 

gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Mısır’da siroza yakalanan şair, İstanbul’da tedavi 

görmüş fakat hastalığı atlatamayarak 27 Aralık 1936'da vefat etmiştir. 

Kur’an ve sünnet, Türk- İslam yaşamının hüküm sürdüğü Fatih ve çevresinde yaşaması 

ve bilimsel eğitim kurumları Mehmet Âkif Ersoy’un kişiliğinin oluşmasındaki önemli 

etkenler arasında sayılmaktadır. İstiklal Marşımızın şairi olan Mehmet Âkif şairliğinin 

yanı sıra, önemli bir düşünür, öğretmen, vaiz, hafız, Kur’an mütercimi ve 

milletvekilidir. “vatan şairi”, “milli şair” ve “İslam şairi” olarak anılan Âkif’in, 

Çanakkale Destanı ve Bülbül en önemli eserlerindendir. Doğu ve Batı mûsikisine ilgi 

duyan, ney üfleyen, yüzme, gülle atma ve uzun yürüyüş gibi sporlara ilgi duyan, zeki, 

hoşsohbet ve nüktedan olan şair, İstiklal Marşı dışındaki şiirlerini “Safahat” adlı tek 

                                                           
345 Bu bölümdeki bilgilere, M. Ertuğrul Düzdağ & M. Orhan Okay, “Mehmed Âkif Ersoy (1873-1936)”, İslam 

Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2003, C. 28, s. 432-439 ve Mustafa Karabulut, “Mehmet Âkif Ersoy 

Hayatı, Şahsiyeti ve İstiklâl Marşı”, s. 1-2; 16.08.2020 tarihinde http://turkoloji.cu. edu.tr/pdf/ mustafa _karabulut 

_istiklal_marsi_mehmet_akif_ersoy_02.pdf adresinden erişilmiştir. 
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eserinde toplamıştır. Bunun dışında kaleme aldığı makaleler, vaazlar ve tercümeleri de 

bulunmaktadır. 

Hafız Yusuf Bey’in,  etkilendiği ve örnek aldığı insanlardan birisi de yakın dostu 

Mehmet Âkif Ersoy’dur. Yaşamı boyunca sık görüştüğü insanlar arasında yer alan 

Mehmet Âkif’in ölümüne çok üzülen şair,  aşağıdaki beyti kaleme almıştır. Hafız 

Yusuf Bey,  bu beyitte Mehmet Âkif’in hafız ve Kur’an mütercimi yönünü ele alarak; 

“Tarihin özü geleceklere perde açar. Ana kitabın (Kur’an’ın) vasıflarının tercümanı 

gitti ah!” diyerek vefatına 1355/1936 tarihini düşürmüştür.  

   Cevher-i tÀrìòi aòlÀfa ider keşf-i niúÀb 

   Áh gitdi tercümÀn-ı efãÀf-ı ümmü’l-kitÀb 1355 

         M.142/1. 

Bunun dışında şair, Mehmet Âkif’in vefatından bir sene sonra Kınalıada’da bulunduğu 

zamanlarda Mehmet Âkif’in ölümü üzerine aşağıdaki beyti kaleme almıştır. Şair bu 

beyitte; “Ey vakitsiz ayrılığınla bizim yüreğimizi kan ağlatan, değerini gelecek 

(olanlar) anlar Fâtihadır son sözün” diyerek çok sevdiği yakın dostunun vefatına tarih 

düşürmüştür.  

   Ey vaúitsiz iftirÀúıyla bizi dil-òÿn iden 

   Úadriñi Àtìler añlar fÀtióañdır òÀtimeñ 

       M.142./45. 

2.2.10.3.4. Eşref Edip (Fergan) 

Eşref Edip Fergan; 1882’de Serez’de346 dünyaya gelmiştir. Babası Türkistan 

muhacirlerinden İslâm Ağa, annesi ise Nefise Hanım’dır. İdadi Mektebi’ni Serez’de 

tamamlayan Eşref Edip, aynı zamanda medresede özel olarak dinî ilimler ve Arapça 

tahsil ederek “hafız” unvanını almıştır. Bir yıl Serez’de Mahkeme-i Şer’iyye kâtibi 

                                                           
346 Osmanlı İmparatorluğu zamanında Selanik’e bağlı bir sancak merkezidir. 



212 

 

olarak çalışmıştır. 1902-1903’de İstanbul’a gelen Eşref Edip, burada girmiş olduğu 

sınavla Mekteb-i Hukuk’u kazanmıştır. 1907-1908’de ise buradan mezun olmuştur.347  

Mezun olduktan sonra bir yandan doktora sınavlarına girmiş bir yandan ise devrin 

meşhur âlimlerinden Manastırlı İsmail Hakkı Efendi’nin Ayasofya kürsüsündeki ders 

notlarını kitap haline getirip bastırmıştır. Bununla birlikte henüz öğrencilik 

yıllarındayken yazarlık ve yayıncılık faaliyetlerine başlayan Eşref Edip, doktora 

eğitimini de tamamlayarak “hukuk doktoru” payesini almıştır.348  

Eşref Edip (Fergan), II. Abdülhamid ‘in saltanatının son yıllarında ortaya çıkan 

yenilikçi fikir hareketlerine karşı İslâm birliği ideolojisini yaymak amacıyla dergi 

yayımcılığına başlamıştır. Dergisinde daha çok Türkçü ve İslâmcı kesimin görüşlerine 

geniş ölçüde yer veren Eşref Edip, Mehmet Âkif’in Anadolu’da yaptığı vaazlarını 

yayınladığı gibi birçok yazısını bu dergide yayınlamıştır. Ayrıca Mütareke ve İstiklâl 

Savaşı yıllarında ülkenin kurtuluşu için Mehmet Âkif ile birlikte Millî Mücadele’ye 

katılmıştır. Şeyh Said isyanı üzerine çıkan Takrîr-i Sükûn Kanunu ile gazete ve 

dergilerin kapatılması kararından dolayı Sebîlürreşâd’ta kapatılmıştır.349 Sebîlürreşâd 

dışında yazılarını yayımladığı dergi ve gazeler ise şu şekildedir; Tevhid-i Efkâr, İttihat, 

Babıalide Sabah, Millet, Diyanet, Büyük Doğu, Yeni İstiklal, Bugün, Yeni Asya.350 

 Eşref Edip yayın faaliyetlerine “Âsâr-ı İlmiyye Kütüphanesi” adı altında eserler 

yayımlayarak devam etmiştir. Bu kütüphanede birçok âlimin eserlerini yayımlamıştır. 

Ayrıca fikir ve düşüncelerine önem verdiği, Mehmet Âkif Ersoy başta olmak üzere 

Tâhir Olgun, Mûsâ Kâzım, Babanzâde Ahmet’in eserleri neşrettiği kitaplar arasında 

yer almıştır.351 10 Aralık 1971 yılında vefat eden gazetici ve yazar Eşref Edip  

(Fergan), İstanbul Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’na defnedilmiştir.352  

Şair Hafız Yusuf Cemil Ararat, aşağıdaki şiirini yakın dostu Mehmet Âkif Ersoy için 

kaleme almıştır. Şair, İslâmcılık anlayışının temsilcisi olarak görülen Mehmet Âkif’in 

                                                           
347 Esma Polat, “Eşref Edip Fergan’ın Hayatı Eserleri ve Edebî Kişiliği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011, s. 18. 
348 Polat, a.g.e., s. 18. 
349 Albayrak, a.g.e., s. 473-474. 
350 Polat, a.g.e., s. 23. 
351 Albayrak, a.g.e., s. 473-474. 
352 Polat, a.g.e., s. 24. 
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Hakk’a düşkün olduğunu belirtmektedir. Mehmet Âkif, “Şiir Nasıl Olmalı” adlı 

yazısında şairlerin toplum hayatındaki yeri ve öneminden bahsederken; “…din, ahlak 

ve Allah korkusu namına kalbinde hiçbir şey taşımayan şairler, hangi toplumda çok 

miktarda varsa Allah o topluluğun belasını vermiş demektir. Çünkü bir milletin ruhu 

edebiyatında görülür” demiştir.353  

Mehmet Âkif’in bu yazısı Hafız Yusuf Bey’in Mehmet Âkif hakkındaki bu görüşünü 

desteklemektedir. Hafız Bey, aşağıdaki şiirinde yaşadığı dönemde “hakikat güneşi” 

olarak nitelendirdiği Mehmet Âkif’in eserlerine kolay ulaşamadığından bahsetmiştir. 

Hafız Yusuf Bey, şiirde; II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet döneminin tanınmış 

dergilerinden biri olan Sebîlürreşâd’ı yayımlayan gazeteci ve yazar, Mehmet Âkif’in 

de yakın arkadaşlarından biri olan Eşref Edip’ten (Fergan) bahsedilmektedir.354 Şair, 

“kütüphane-i Eşref” tabiri ile “Âsâr-ı İlmiyye Kütüphanesi”’ni nitelendirmektedir. 

Mehmet Âkif’in eserlerinin bulunduğu bu kütüphane’nin artık eskisi gibi olmadığını 

belirtmiştir.  

   Óaúúa düşkündi óaúìúat güneşiydi èÁkif 

   Ele geçeydi kitÀbı acımazdım parama 

 

   SÀyesindeydi kütüpòÀne-i Eşref ammÀ 

   èÁkif’in gölgesi şimdi orada yoú arama 

        Kı.41. 

2.2.10.3.5. Şair Neyzen Tevfik 

1879’da Bodrum’da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Soyadı Kanunu’ndan 

sonra “Kolaylı” soyadını almıştır. Babası Bodrum Rüştiye Mektebi kurucu öğretmeni 

Hâfız Hasan Fehmi Efendi, annesi Bolulu, Hatipoğulları sülâlesinden Emine 

Hanım’dır. Babasının görevi sebebiyle Urla’ya taşınmışlardır. Burada ömür boyu 

                                                           
353 Tacettin Şimşek, “Mehmet Âkif’in Poetikası”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2015, 

S. 105-120, s. 117. 
354 Sadık Albayrak, “Eşref Edip Fergan”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1995, C. 11, s. 

473-474. 
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kurtulamayacağı sara nöbetleri şeklinde gelen bir hastalığa yakalanmıştır. Urla’da 

bulunduğu zamanlarda amatör bir neyzenden nota ve usul bilgileri öğrenerek ney 

çalışmalarını kendi kendine ilerletmiştir. Yine kendi çabasıyla Farsça öğrenmiştir. 

Bunların dışında İzmir Mevlevihanesi girerek daha sonra İstanbul’da Galata ve 

Kasımpaşa Mevlevîhanelerine devam etmiştir.355 

1902’de Bektaşi tarikatına girerek Bektaşi dervişi olmuştur. Mehmet Âkif Ersoy ile 

tanışmış ve şiir konusunda kendisinden etkilenmiştir. Yaşam tarzı olarak toplum 

kurallarına uymayan bir yaşam tarzını benimsemiştir. Neyzenliğinin dışında yergi ve 

taşlamaları ile de bilinmektedir.356 Aşağıdaki beyitte şair; Neyzen Tevfik’in 

neyzenliğini ele alarak ölümünü ifade ederken ney ve neyzen ile bağlantı kurmuştur. 

Gönül ateşinin âşıkları yaktığını, Neyzen Tevfik’in ölümü ile birlikte çok sevdiği neyin 

de o neyi üfleyen Neyzen’in de artık sustuğunu belirtmiştir. 

   Sÿz-ı dil èuşşÀúı itdi sÿz-nÀk 

   Úaldı ney òÀmÿş, Neyzen ãuãdı Àh 

       Kı.132/1. 

 

Genel yapısı itibari ile toplum kurallarına uymayan davranışlarda bulunan Neyzen 

Tevfik, kimi zaman İslâmiyet’i eleştirmiş kimi zaman ise derin bir Allah inancına 

sahip olmuştur. Ona ait olan; “…Yokluğumla âşikârım, Ehl-i beyt’e âidim/Secdemin 

şeklindeki ism-i Muhammed şâhidim”357 mısraları onun dinî inancı hakkında bize bilgi 

vermektedir. Şair, Hafız Yusuf Bey, Neyzen Tevfik’in bu yönünü ele alarak Neyzen 

Tevfik’in; “Gönül ferahlığının sesiyle buyur Allah!”  diye seslenmesini “Bu mücevher 

tarih son zamanı oldu” diyerek şairin vefatına 1372/1953 tarihini düşürmüştür.  

                                                           
355 Hüseyin Aksoy, “Neyzen Tevfik”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2007, C. 33, s.72. 
356 Aksoy, a.g.e., s. 72-73. 
357 Aksoy, a.g.e., s.72-73. 
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   äoñ demi oldı bu tÀrìò-i güher 

   Naàme-i şÀdì-i lebbeyk-Allah 

            21 KÀnÿn-i æÀnì 1953-1372 

            Kı.132/4. 

2.2.10.4. Mutasavvıflar 

Metinde yer alan şiirlerde adı zikredilen mutasavvıflar şu şekildedir; Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî ve Diyamandi (Yaman Dede). 

2.2.10.4.1. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf olan şair, 30 Eylül 1207’de Horasan’ın 

Belh şehrinde doğmuştur.358 Anadolu’nun ünlü evliyâlarından sayılan ve hoşgörü 

felsefesi ile bilinen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Konya’da yaşamıştır. Efendimiz 

anlamındaki “Mevlânâ” unvanı onu yüceltmek amacıyla söylenmiştir. 

“Hudavendigâr” (sultan) unvanı ise babası tarafından kendisine verilmiştir. Bunların 

dışında; Rûmî, Mevlânâ-i Rûm, Mevlânâ-i Rûmî, Molla Hünkâr ve Molla-yı Rûm gibi 

unvanlarla da zikredilmiştir.359 

Babası Bahâeddin Veled ise Belh’e yerleşmiş bir ulemâ ailesine mensuptur. Belh 

şehrinde hocalık yapmış ve “Sultanü’l-Ulema” (Bilginler Sultanı) lakabıyla 

tanınmıştır. Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî ile olan manevî dostluğu ile de tanınmaktadır. 

Babası vefat ettikten bir yıl sonra, 1232 yılında Konya’ya gelen Seyyid 

Burhaneddin’in manevî terbiyesine girerek dokuz yıl ona hizmet etmiştir.360 

Mevlânâ’daki dinî tasavvufî düşüncenin kaynağı Kur’an ve sünnet’tir. “Canım 

tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed’in yolunun 

toprağıyım…” beyti ile bu görüşünü dile getirmiştir.  Mevlânâ’ya göre görünüşte 

ayrılık olsa da varlıkta birlik (vahdet-i vücûd) esastır. Ona göre gerçek tevhid kulun 

kendi varlığından soyulması ile gerçekleşir. Hoşgörüsü ve düşünceleri ile geniş 

                                                           
358  Reşat Öngören, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2004, s. 

441. 
359 Öngören, a.g.e., s. 441. 
360 Öngören, a.g.e., s. 441-442. 
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kitleleri etkileyen şair, 17 Aralık 1273’te vefat etmiştir.  Eserleri; Mesnevi, Divân-ı 

Kebir, Fîhi mâ fîh, Mecâlis-i Seb’a ve Mektûbât’tır.361  

Hafız Yusuf  Bey, ilmi olmayan cahil şeyhlere karşıdır. Ona göre temel esas Kur’an 

ve sünnettir. Tarikat erbabında yaşanan ayrılma noktaları her tarikatın itikat, amel vb. 

gibi hususlardaki kararsızlıklarının İslam’da ayrılıklara yol açtığını belirtmektedir.362  

Kur’an yolundan ve Hz. Peygamberin sünnetinden sapanların delalete düşeceği 

görüşünde olan şair, aşağıdaki şiirinde cahil şeyhlere bağlananların gaflette olduğunu, 

bu kişilerin içinde bulundukları gafletten uyanmalarını söylemektedir. Şair, Hakk 

yolundan, Kur’an ve sünnetten sapan kişiler için  “Leyse min ümmeti” yani “ümmetim 

değildir” denildiğini belirtmiştir.  Hafız Bey, şiirinde kendisi gibi aynı görüşte olan 

“Canım tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed’in yolunun 

toprağıyım…” diyen Mevlânâ’yı bu yönüyle ele almıştır.  

   Ey uyan pìrini ãayıúlayaraú 

   Nerde MevlÀ nerede MevlÀnÀ 

 

   Neye ãapdıñ Muóammedìlikden  

   (Leyse min ümmeti) dimişdi saña 

        Kı.68. 

2.2.10.4.2. Diyamandi (Yaman Dede) 

1887’de Kayseri’nin Talas ilçesinde dünyaya gelen Yaman Dede’nin asıl adı 

Diyamandi’dir. Mevlevî şairi olan Yaman Dede, “Yanan Dede”, “Yanar Dede”, 

“Yamandi Molla” ve “Molla Bey” gibi çeşitli lakaplarıyla bilinmektedir. Babası iplik 

tüccarı Yuvan Efendi, annesi ise Afurani Hanım’dır. Rum Ortodoks camiasında yer 

alan Yaman Dede’nin,  Niğde Bor Kütüphanesi’nde bulduğu bazı belgelerden Türk 

olduğunu anladığı söylenmektedir.363  

                                                           
361 Öngören, a.g.e., s. 441-448. 
362 İz, a.g.e., s. 277. 
363 Haşim Şahin, “Yaman Dede”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, C. 43, s. 311-312. 
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Küçük yaşta ailesi ile birlikte Kastamonu’ya yerleşen Diyamandi, öğrenim hayatına 

buradaki Rum Ortodoks Mektebi’nde başlamış ve Kastamonu İdadisi’nde devam 

etmiştir. Mesnevi derslerine katıldığı Ahmet Remzi (Akyürek) Dede, gayretinden 

dolayı kendisine “Yaman” ismini vermiştir. İdadi’den sonra Nasrullah Medresesi’ne 

devam etmiştir. 1909’da ise İstanbul Dârülfünunu Hukuk Mektebi’ne girmiştir. 1913 

yılında mezun olunca zabıt kâtipliği yapmış, 1932’de ise avukatlık yapmak için bu 

görevinden istifa etmiştir.364  

Yaman Dede, mektuplarında gençlik yıllarından itibaren İslâmiyet’i benimsediğini 

fakat bazı ailevî problemlerden dolayı bu durumu ailesine açıklamaktan çekindiğini 

belirtmiştir. Tam kırk yıl boyunca ailesiyle kiliseye gittiğinde dua etmeden çıktığını, 

bazen sahur ve iftar yapmadan oruç tuttuğunu belirtmiştir. 1942 yılında ise İslâmiyet’i 

kabul ettiğini resmen bildirmiştir. İslâmiyet’i kabul ettikten sonra gayrimüslim eşi ve 

kızından ayrılmak zorunda kalmıştır. Daha sonra ise ilkokul öğretmeni olan Hatice 

Hanım ile evlenmiştir. Bu süreçte de hem avukatlık hem de öğretmenlik yapmıştır. 

Daha sonra ise tamamen öğretmenliğe yönelerek çeşitli okullarda Türkçe, edebiyat, 

Arapça ve Farsça derslerine girmiştir. 3 Mayıs 1962’de vefat etmiştir.365  

Hayatında şiirin özel bir yeri olan Yaman Dede’nin en meşhur şiiri ise “Dahîlek yâ 

Resûlellah” tır. Yaman Dede İslâmiyet’e duyduğu derin sevgi ile birlikte Mevlânâ’ya 

da derin bir muhabbet beslemiştir. Mesnevi’nin ilk on sekiz beytini şerh eden Yaman 

Dede’nin şiirleri, notları, öğrenci ve dostlarına yazdığı mektupların bir kısmı Mustafa 

Özdamar tarafından yayımlanmıştır.366 

Hafız Yusuf Bey’in yaşadığı dönemde sık görüştüğü insanlar içerisinde asıl adı 

Abdülkâdir olan Yaman Dede de yer almaktadır. Üç devir tarihini yaşamış ve üç 

lisanın edebiyat inceliklerini görmüş olan Hafız Yusuf Bey; merhumun vefat tarihini 

Yeni İstiklâl gazetesi yetmiş beşinci sayısında 23 Mayıs 1962’de neşr etmiştir. Aşağıda 

yer alan bu şiirde şair; Yaman Dede’yi “ilâhi nurun, ışığın pervânesi” olarak 

nitelendirmiştir.  

                                                           
364 Şahin, a.g.e., s. 311-312. 
365 Şahin, a.g.e., s. 311-312. 
366 Şahin, a.g.e., s. 311-312. 
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Klasik Türk edebiyatında şemè (mum) veya şuèle (mum, ışık, nur) sevgiliyi, pervâne 

ise âşığı simgeler. Pervâne (kelebek), mum ışığı etrafında dönerek her seferinde ona 

daha çok yaklaşıp kendini aleve atarak yok eder.367 Şair, “ilâhi şuèlenin pervânesi” 

olarak nitelendirdiği Yaman Dede’nin içindeki ilâhi aşkla yanıp tutuştuğundan 

bahsetmektedir. Gençlik yıllarından itibaran İslâmiyet’i benimseyen fakat bazı 

sebeplerden dolayı bu durumu ailesinden gizlemek zorunda kalan Yaman Dede’nin 

içindeki Allah sevgisiyle yandığını dile getirmektedir. Şair, şiirde Allah’ın birliğinin 

nuru ile Yaman Dede’nin sonradan hidayete erdiğini belirtmiştir. 

“Diyâmândi”; elmas demektir. Yaman Dede’ye, Arapçaya olan vukufu dolayısıyla 

Diamandi (Yamandi) denilmiştir. Elmas, klasik Türk edebiyatında değerli oluşu ve 

nadir bulunuşu ile de ele alınmaktadır. Yaman Dede, inancını Hıristiyan olan 

ailesinden kırk yıl gizlemiş ve ibadetlerini gizli bir şekilde yerine getirmek zorunda 

kalmıştır. Ayrıca din değiştirmesinden rahatsız olan patrikhâne idaresi onun eşi ve 

kızından ayrılmasına sebep olmuştur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen inancından 

vazgeçmeyen Yaman Dede için; “Sen bir elmâs-pâre-i îmân idin”; “imânın elmas 

parçasıydın” diyerek onun ne kadar değerli bir insan olduğunu dile getirmiştir.  

Şair, Mesnevî sayesinde Allah’ın birliğini idrâk ederek kalbini Allah’tan başka şeylere 

bağlılıktan kurtararak ona tabi olan Yaman Dede’ye ruhunun cennetler olsun şehadet 

yeri demiştir. Hafız Yusuf Bey, şiirinin sonunda ise “Ehl-i dil târîhine böyle didi/ 

Ricèat itdi kânına elmâs idi”; yani “Gönül ehli tarihine böyle dedi/ Geri döndü kanına 

elmas idi” beytiyle onun inancını değiştirerek aslına geri döndüğünden bahsetmiş ve 

1381/1961(2) vefat tarihini düşürmüştür.  

 

                                                           
367 Sadık Armutlu, “Şemèu Pervâne”, İslam Ansiklopesidi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2010, C. 38, s. 495. 
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   Eól-i dil tÀrìòiñe böyle didi 

   Ricèat itdi kÀnına elmÀs idi 

   673  425  126      132    25 

      15 Mayıs 1961(2)-1381 

        Kı.20/6. 

2.2.10.5. Döneminin Diğer Kişileri 

2.2.10.5.1. Süleyman Süleymangil 

Hafız Yusuf Bey’in yakın dostu olan Süleyman Süleymangil; Vaniköy Mısırözü 

Fabrikası sahiplerindendir. Babası, Hacı Haydar Süleymangil, annesi ise Samia 

Süleymangil’dir. Süleyman Süleymangil’in Betül adında bir kızı vardır. Süleyman 

Süleymangil,  2002 yılında vefat etmiştir. 

Süleyman Bey, belediye baskısı ile evi satılan Hafız Yusuf Bey’in zor zamanlarında 

hep yanında olmuştur. Kendisine ait büyük bir bahçede bulunan odayı Hafız Yusuf 

Bey’e tahsis ederek ona yardımcı olmuştur. Hafız Yusuf Bey, metinde yer alan 

aşağıdaki şiiri Süleyman Süleymangil için kaleme almıştır. Şaire göre Süleyman Bey, 

güçlü bir imana sahip olan, insanların hayırlısı, hayır sahibi, güzel amellere sahip olan 

iyi bir insandır. Zor zamanlar geçiren Süleyman Süleymangil’in önceleri yayan bir 

şekilde Beşiktaş ve Sarıyer’de helva satarak geçimini sağladığını daha sonra ise 

fabrikatör olduğunu belirtmiştir. Süleyman Süleymangil’in fakir fukaraya hep yardım 

ettiğini belirten şair, ölümüne tarih düşürerek uyuduğu yerin cennet bahçesi olmasını 

dilemiştir.  

   Bir ḳavì müémin idiñ ḫayrü’n-nÀs 

   Sırrı olmasaydı368 ẕÀtıñda èayÀn 

       Kı.83/1. 

                                                           
368 olmasaydı: olmasa idi. 
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Şair, zor zamanlarında hep yanında olan çok sevdiği yakın dostu Süleyman 

Süleymangil için aşağıdaki beyitte; “Allah onu affetsin, rahmet müjdesiyle güçlü (bir)  

delil olsun” diyerek vefatına 1381/ 1962 tarihini düşmüştür.   

   (áafer’allÀhu lehü) tarìòiñ 

   Müjde-i raómetle olsun bürhÀn 

     13 Mayıs 1962/ 9 Õil-óicce1381 

     Kı. 83/7. 

2.2.10.5.2. Kasım Gülek 

13 Aralık 1905’de Adana’da dünyaya gelmiştir. Annesi Tayyibe Hanım, babası ise 

Adana’nın ilk Türk eczacı ve kimyageri olan Mustafa Rıfat Bey’dir.369 Küçük yaştan 

itibaren memleket meselelerinin tartışıldığı bir ortamda büyümüş olan Kasım Gülek, 

ilkokula Adana Turan Mektebi’nde başlamıştır. Daha sonra Galatasaray Lisesi ve 

Robert Koleji’nde eğitimine devam ederek Robert Koleji’nden mezun olmuştur. 1928 

yılında Paris’te d’études politiques de Paris’i bitirmiştir. İktisat dalında doktorasını ise 

Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bunların dışında Londra ve Cambridge 

Üniversitelerinde İktisat ve Maliye bölümlerinde öğrenim görmüştür. Hukuk eğitimini 

Almanya’da Berlin ve Hamburg Üniversitelerinde tamamlamıştır.370 

Kasım Gülek, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla siyasete girmiştir. Bilecik’ten 

milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Kasım Gülek, Bilecik milletvekilliğinden sonra 

ise 1946’da Adana’dan milletvekili seçilmiştir. TBMM Ticaret Komisyonu 

Başkanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, BM Kore Komisyonu 

Başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlığı, 

Cumhuriyet Senatosu üyeliği vb. gibi birçok görevde yer almıştır. Kasım Gülek 

bacağının kırılması üzerine hastaneye yatırılmış, rahatsızlığının uzun sürmesi üzerine 

                                                           
369Meral Balcı, Bir Siyasetçi Portresi: Kasım Gülek Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1905-1996), Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 19; 14.12.2019 tarihinde 

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052666.pdf adresinden erişilmiştir. 
370 Balcı, a.g.e., s. 20-23; 14.12.2019 tarihinde  https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052666.pdf adresinden 

erişilmiştir. 

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052666.pdf
https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052666.pdf
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tedavi için götürüldüğü Washington’da bulunan Walter Reed Tıp Merkezi’nde, 19 

Ocak 1996’da hayatını kaybetmiştir.371 

Hafız Yusuf Bey, aşağıdaki beyit ve bentlerde, yaşadığı dönemde siyasette söz sahibi 

olan Kasım Gülek’i bazı yönleri ve yaptıkları sebebiyle eleştirmiştir. Şair aşağıdaki 

şiirde; iki dönem milletvekilliği yapan ve bir dönem TBMM Ticaret Komisyonu 

Başkanlığı yapmış olan bunların dışında da birçok görevde yer alan Kasım Gülek’ten 

bahsetmiştir. Şairin bu şiirini bütünüyle ele aldığımızda iki yüzlü birinin görünüşüne 

güven olmadığını söyleyerek, Kasım Gülek’in insanları birbirine düşürdüğünü, 

ortalığı karıştırdığını, insanları aldattığını belirtmiştir.  

   Hìç òomurdanma ey Gülek artıú 

   Güven olmaz münÀfıúıñ tipine 

 

   äaman altı yürütdigiñ ãu yeter 

   Araya girme girerek dibine 

       Kı.151. 

 

Hafız Yusuf Bey, aşağıdaki bentte Kasım Gülek’in siyasette izlemiş olduğu politikayı 

eleştirmektedir. Bentte; Kasım Gülek’in varlığıyla millete bela bayramı olduğunu, 

kendisini dünyanın en güzeli olarak nitelendiren Kasım Gülek’in bu iddiasının asılsız 

olduğundan bahsetmektedir. Daha önceden mutlu ve huzurlu olan şair artık üzüntüye 

kapıldığını söyleyerek Kasım Gülek’e olan öfkesini “Tez vakitte Allah seni yok etsin” 

diyerek dile getirmiştir. 

                                                           
371 Balcı, a.g.e., s. 30-32; 14.12.2019 tarihinde https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052666.pdf adresinden 

erişilmiştir. 

 

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052666.pdf
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   Ey vücÿduñ millete èıyd-ı belÀ ÚÀsım Gülek 

   Kendi zuèmunca cihÀnıñ aóseni ÚÀsım Gülek 

   Devletimden, àamıma düşdüm diye ÚÀsım Gülek 

   Tìz vaúitde úaldıra Allah seni ÚÀsım Gülek 

         N.152. 

Aşağıdaki şiirde şair; Kasım Gülek’in özü sözü bir olmayan biri olduğundan 

bahsederek, Tek Parti Dönemi’nde, 1932’de ezanın Türkçe okutulması konusuna 

değinmiştir. Şair, bu şiirde ezanın Türkçe okutulmasından duymuş olduğu rahatsızlığı 

dile getirmiştir. Kasım Gülek’i de ezanı Türkçe okutanlar ile birlikte değerlendirerek 

bu konudaki tepkisini dile getirmiştir. 

   ÚÀsım Gülek bıraú iki yüzli dolÀbları 

   Jestiñ olur mı ãandın eõÀn-ı Muóammedi 

   Yıllarca Óaúú ãadÀsını siz boàdıñız idi 

   Türki eõÀnıñızdı fiàÀn-ı Muóammedì 

        N.153. 

Aşağıdaki şiirde şair; Kasım Gülek’in de içinde bulunduğu iktidar partisini ele alarak 

vergileri düşürerek birtakım yalancı vaadlerle halkı kandırdıklarını belirtmiştir. Şair, 

Türkiye’de 11 Kasım 1942’de 4305 sayılı kanunla konulan olağanüstü servet vergisi 

olan Varlık Vergisi’nden de bahsetmektedir. Varlık Vergisi, II. Dünya savaşının 

devam ettiği yıllardaki olağanüstü koşullarda bir defaya mahsus olmak üzere konulan 

bir servet vergisidir. Varlık Vergisi’nin çıkarılış amacı; enflasyonla mücadele için 

tedavülden para çekmek,  savaş yıllarında çok para kazanmış olanlardan vergi almak 

ve devlet gelirlerini arttırmaktır.372 

Varlık Vergisi uygulaması tüm ülkeyi kapsamasına rağmen, asıl uygulama İstanbul’da 

yapılmıştır. Bunun temel sebebi ise vergi uygulamasındaki gizli hedefin azınlıklar 

olması ve mükelleflerin temel ticaret merkezi olan İstanbul’da toplanmış olmalarıdır. 

Uygulama bir buçuk yıl sürmüş ve daha sonraki yıllarda azınlıkların önemli bir kısmı 

                                                           
372 Kerem Karabulut, “11 Teşrin-i Sani 1942 Tarihli Varlık Vergisi’ne Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırma Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2005, S. 27, s. 325-326. 
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göç etmek zorunda kalmıştır.373 Şair, Varlık Vergisi hakkındaki bu kanunun yürülüğe 

koyulduğu dönemi tarihin “felâket devri” olarak nitelendirerek “Varlık Vergisi”ni 

yürülüğe koyanlarla aynı siyasi görüşe sahip olan Kasım Gülek’i de eleştirmiştir.  

   Bir gelirse iútidÀra hep düşermiş virgiler 

   Vaèd-i kÀõibdir bu yaldızlı nuùuúlar sergisi 

   Ey Gülek artıú utanmazsañ cevÀb vir millete 

   Hangi tÀriòiñ fecÀèat devri varlıú virgisi 

        Kı.154. 

2.2.10.5.3. Giritli Ahmed Muhtar Efendi 

Tasavvufî mahiyetteki telif ve tercüme eserleriyle tanınan son devir Osmanlı edibi ve 

devlet adamıdır. Giridî Ahmed Muhtar Efendi veya sadece Muhtar Efendi olarak da 

bilinir. Girit muhasebecisi Mustafa Kutbî Efendi’nin oğlu olan Muhtar Efendi, Girit’in 

Hanya şehrinde doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Girit ve Yanya’da küçük 

memuriyetlerde bulunan Ahmed Muhtar Efendi, daha sonra bu görevlerinden istifa 

ederek İstanbul’a gelmiştir.374  

Erkân-ı Harbiyye başkâtipliği, surre eminliği, Mektûbî-i Seraskerî Odası 

mümeyyizliği ve Makâm-ı Seraskerî Dairesi reisliği gibi üst kademe yöneticilik 

görevlerinde bulunmuştur. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Harem-i Nebevî 

meşihatına tayin edilerek Hicaz’a gitmiştir. İki yıl burada görev yaptıktan sonra 

hastalanarak İstanbul’a dönmüştür. 13 Eylül 1910’da vefat eden Giritli Ahmed Muhtar 

Efendi’nin kabri, Merkezefendi Mezarlığı’nda yer almaktadır.375 

Muhtar Efendi, büyük ölçüde Muhyiddin İbnü’l-Arabî tesiri altında kalmıştır. Aynı 

zamanda şair olan Ahmed Muhtar Efendi, önemli olaylar ve âbideler için tarih 

düşürmekte çok yeteneklidir. II. Abdülhamid döneminde yapılan resmî binalarla ilgili 

tarihlerin çoğu ona aittir. Bunlardan en güzeli ise Sultanahmet’te bulunan Alman 

                                                           
373  Karabulut, a.g.m., s. 329. 
374 Hüsameddin Erdem, “Ahmed Muhtar Efendi, Giritli”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, 1989, 

İstanbul, C. 2., s. 105-106. 
375 Erdem, a.g.e., s. 105-106. 
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Çeşmesi’ne düşürdüğü tarihtir. Ahmed Muhtar Efendi’nin eserleri; Hikmet-i Tefekkür, 

Mecâl-i Fikret, İstimdâd, İntibâh-ı Kalb, Adâbü’l-mürîd vb.dir.376 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’a ait metinde, Ahmed Muhtar Efendi’nin iki eserinin 

isimlerine yer verilmiştir. Bu eserler ise Hikmet-i Tefekkür ve İntibâh-ı Kalb’dir. 

Hikmet-i Tefekkür; Ahlâkî olgunluğun,  dünya ve âhiret saadetinin ancak sağlam bir 

tefekkür gücüne sahip olmakla elde edilebileceğini konu edinmiştir. İntibâh-ı Kalb; 

eser 108 beyitten oluşmaktadır. Eserde nefsin heves ve ihtiraslardan arındırılarak 

geldiği yüce âleme dönüş fikri işlenmiştir.377 Aşağıdaki beyitte şair, Muhtar Efendi’nin 

zamanının talihli olarak nitelendirilen seçkin kimselerinden olduğunu belirtmiştir.  

   MuòtÀr-ı cihÀn Óaøret-i MuótÀr Bey Efendi 

   YektÀ-yı felek óÀãıl-ı devrÀn-ı zamÀne 

        K.176/11. 

Hafız Bey, aşağıdaki beyitte Muhtar Efendi için; düşüncesindeki güzelliğin,  güçlü ve 

akıcı ifadenin sebebinin kalbindeki göz açıklığı ve inceliğinden kaynaklandığını 

belirtmektedir. Şair, “kalbindeki intibâh” ifadesi ile aslında Muhtar Efendi’nin eseri 

olan “İntibâh-ı Kalb”’ten bahsetmektedir. Eserde nefsin heves ve ihtiraslardan 

arındırılarak geldiği yüce âleme dönüş fikrinin işlendiğini belirtmiştik. Eserde işlenen 

konu ile bağlantı kurularak Muhtar Efendi’nin kişiliği ile ilgili olarak kalbindeki göz 

açıklığının sebebinin nefsini heves ve arzularından arındırmış olmasından 

kaynaklandığı belirtilmiştir. Şair, “kalbindeki intibâh” ifadesi ile hem Muhtar 

Efendi’nin kalbindeki göz açıklığından hem de eseri olan İntibâh-ı Kalb’ten 

bahsetmiştir. 

   Fikrindeki cevdet ü cezÀlet  

   Úalbindeki (intibâh) u riúúat 

       M.65/25. 

 

                                                           
376 Erdem, a.g.e., s. 105-106. 
377 Erdem, a.g.e., s. 105-106. 
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Hafız Yusuf Bey, aşağıdaki beyitte; Muhtar Efendi’nin “Hikmet-i Tefekkür” eserine 

yer vermiştir. Hikmet-i Tefekkür; Ahlâkî olgunluğun,  dünya ve âhiret saadetinin 

ancak sağlam bir tefekkür gücüne sahip olmakla elde edilebileceğini konu 

edinmektedir.378 Şair, ibret alarak ve faydalanacak şekilde düşünmenin yaratılıştaki 

asıl maksat ve faydayı anlamının süsü olarak olarak nitelendirmiştir. Sadef; inci 

kabuğu, inciyi yapan hayvan gibi anlamlara gelmektedir. Deniz kaplumbağasına 

benzeyen bir çeşit istiridyedir. Nisan ayında deniz yüzüne çıkarak ağzını açar ve 

yağmur tanesini yutar. İşte bu yağmur tanesi ise inciye dönüşür. Sadefler çeşitli araç 

ve gereçleri süslemek için kullanılmaktadır.379 Belagat; sözün düzgün, kusursuz ve 

yerinde söylenmesidir. Şair; ahlâka ve hakikate faydalı şekilde düşünmeyi, düzgün ve 

hakikatli güzel söz söyleme ile ilişkilendirerek böyle bir düşüncenin sadef gibi 

kıymetli olduğunu belirtmiştir.  

   PirÀye-i (óikmet-i tefekkür) 

   Yaèni ãadef-i belÀàatadır 

       M.65/26. 

2.2.10.5.4. Eşref Sencer Kuşçubaşı  

Osmanlı Devleti’nin ilk istihbarat kurumu olan Teşkilât-ı Mahsûsa’nın kurucusu ve ilk 

başkanı olan Eşref Sencer, 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Babası Mustafa Nûri Bey, 

Sultan Abdülaziz’in kuşçubaşısıdır. Dedesi de Osmanlı sarayında kuşçubaşı olan Eşref 

Sencer, bunu öncelikle unvan daha sonra ise soyadı olarak almıştır. Öğrenimini askeri 

okulda yapmıştır. Babasının Sultan Abdülhamid’e karşı olan Yeni Osmanlılar ile 

birlikte iş birliği yapması sebebiyle babasıyla birlikte Hicaz’a sürülmüşlerdir. Etrafına 

topladığı birkaç subayla birlikte isyan ederek, üzerlerine gönderilen kuvvetleri 

                                                           
378 Erdem, a.g.e., s. 105-106. 
379Pala, a.g.e., s. 385. 
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yenmişlerdir. 1898’de kendisi gibi sürgünde olan veteriner Miralay Râsim Bey’in 

telkiniyle Teşkilât-ı Mahsûsa’yı kurmuştur.380 

Eşref Sencer, Kıbrıs, Avrupa ve Makedonya’ya giderek faaliyetlerine Meşrutiyet 

döneminde de devam etmiştir. Ayrıca Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katılarak 

Edirne’nin geri alınması ve Batı Trakya’da müstakil bir Türk cumhuriyetinin 

kurulmasında önemli rol oynamıştır. Cumhuriyet’in ilanı üzerine kardeşi Hacı Selim 

Sâmi Bey ile “Yüzellilikler” arasında yurt dışına çıkarılmıştır. Gurbette bulunduğu 

zamanlarda kendisi gibi gurbette olan Mehmet Âkif Ersoy ile sürekli mektuplaşmıştır. 

Türkiye’ye döndükten sonra 1964’te Söke’de vefat etmiştir. Yaşadığı olayları ve 

yaptığı hizmetleri “Tarihe Benden Haberler”  adı altında kaleme almıştır.381  

Şair aşağıdaki şiirine “Cidd ü Hezel” yani “Ciddiyet ve Alay” başlığını düşmüştür. 

Hezel; bir şiiri ya da bir şiirin bir bölümünü şakalı, alaylı bir anlatıma çevirmek 

demektir.382 Şair, aşağıdaki şiirinde Eşref Sencer’den bahsetmektedir. Onun iktidarın 

yüzüne leke sürdüğünden, birtakım saldırgan tavırlarının yersiz ve boş olduğundan 

bahsetmiştir. Hafız Yusuf Bey, Eşref Sencer’i alaylı bir dille eleştirerek ölümüne tarih 

düşürmüştür.  

   Rÿóuna bir FÀtióa çek Eşrefiñ 

   Ey àazelim uàradıñ ilhÀmına 

       26 Haziran 1956 

        G.48/6. 

 

2.2.10.5.5. Ömer Ali Bey 

1839’da Adana’da doğmuştur. Ramazanoğulları ailesinden Osmanlı İmparatorluğu 

ordusunda yetişmiş, Çanakkale Boğazı komutanı olan beylerbeyi Arif Paşa Bey’in 

torunudur. Babası Ahmet Paşa’dır. Trablusgarp-Bingazi, Dersim, Diyarbakır, Aydın, 

                                                           
380 Necmettin Şahiner, “ Kuşçubaşı, Eşref Sencer”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2002, C. 

26, s. 471-472. 
381 Şahiner, a.g.e., s. 471-472. 
382 “Hezel”, https://sozluk.gov.tr/, 28.08.2020. 

https://sozluk.gov.tr/
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Hicaz vilayetleri mektupçuluğunda görev almıştır. Bunun dışında Cidde 

kaymakamlığı, Balıkesir mutasarrıflığı, Tekirdağ mutasarrıflığı ve Kastamonu vilayeti 

valiliği gibi çeşitli görevlerde yer almıştır.383  

1897’de meydana gelen Balıkesir Depremi’nde tamamen yıkılan Balıkesir’in inşası ve 

tamiratı çalışmalarında üstün bir başarı göstermiştir. 25 Şubat 1920’de İstanbul’da 

vefat eden Ömer Ali Bey, 900 lira olan tüm gelirini Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay 

Derneği)’ne bağışlamıştır.384   

Aşağıdaki beyitte şair; çeşitli görevlerde bulunmuş ve üstün başarılar göstermiş olan 

Ömer Ali Bey’i övmüştür. Ömer Ali Bey’in çok güzel olduğunu güzelliğinin nuruna 

hiçbir şeyin eş olmadığını, güneşin parlaklığının bile onun güzelliğinin nuru karşısında 

sönük kaldığını belirtmiştir. “Sen varsıñ anıñ içün güneş yoḳ” diyerek güneşin 

olmamasını Ömer Ali Bey’in güzelliğine varlığına bağlayarak hüsn-i talil sanatı 

yapmıştır.   

   EnvÀr-ı leùÀfetiñde eş yoú 

   Sen varsıñ anıñ içün güneş yoú 

       M.84/10. 

Hafız Yusuf  Bey, aşağıdaki beyitte ise Ömer Ali Bey için yüksek zümrede övülmeye 

layık, fazilet veren, söz ustası, yüksek ahlâklı, büyük bir zât olduğundan 

bahsetmektedir. 

   Faòr-Àver-i zümre-i eèÀlì 

   ÜstÀd-ı süòan CenÀb-ı èÀlì 

       M.84/18.  

 

                                                           
383http://balikesirtarihkultur.blogspot.com/2015/05/mutasarrf-omer-ali-beyin-balkesirde.html adresinden 21.07 

.2020  tarihinde erişilmiştir. 
384http://balikesirtarihkultur.blogspot.com/2015/05/mutasarrf-omer-ali-beyin-balkesirde.htmladresinden 21. 07 

.2020  tarihinde erişilmiştir. 

 

http://balikesirtarihkultur.blogspot.com/2015/05/mutasarrf-omer-ali-beyin-balkesirde.html
http://balikesirtarihkultur.blogspot.com/2015/05/mutasarrf-omer-ali-beyin-balkesirde.html
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2.2.10.5.6. Bay Ahmed 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın ölümüne tarih düşürdüğü Bay Ahmed hakkında yeterli 

bir bilgi bulunamamıştır. Şair, Bay Ahmed’in ölüm tarihini düşerken; “yolculuk tarihi 

hicrîdir tamam rahmet diyarına gitti Bay Ahmed” diyerek, 1378 tarihini vermektedir.  

   Rıóleti tÀriòi óicrìdir tamÀm 

   Gitdi Bay Aómed diyÀr-ı raómete 

       Kı.18/3. 

2.2.10.5.7. Uğur Bey 

Uğur Bey’in hayatı hakkında yeterli bir bilgi bulunamamıştır. Şiirin başına Hafız 

Yusuf Bey tarafından “Kâim-i Makâm Ahmed Beğ’in Torunı Uğur Vilâdet Tarihi” 

şeklinde not düşürülmüştür. Şair aşağıdaki şiirde dünyaya gelen Uğur’un ailesine; 

onun yiğit, kötülüklerden uzaklaşan, temiz biri olmasını sağlamalarını dileyerek, 

“Müjde târihi mücevher èArabî / Bir Uğur geldi dünyaya şimdi” diyerek doğumuna 

1375 tarihini düşürmüştür. 

   Ebeveyni nerìm eyle èaffan 

   Ùogdı nÿr-ùopı yavru imdi 

 

   Müjde tÀrìòi mücevher èArabì 

   Bir Uàur geldi cihÀna şimdi 

       1375 

       Kı.126/2. 

2.2.10.5.8. Ömer Rıza Doğrul 

Aslen Burdurlu olan Ömer Rıza Doğrul, Kahire’de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini 

Ezher Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Mısır’da gazeteciliğe başlamıştır. “Es-
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siyase”, “Tasvir-i Efkâr” ve “Sebîlürreşâd”’ vb. gibi gazete ve dergilerde makaleleri 

yer almıştır. Mehmet Âkif Ersoy ile tanıştığında Kahire’de eş-Şa’b gazetesinde yazı 

yazmaktadır. 1915’te İstanbul’a dönen Ömer Rıza Bey, Mehmet Âkif’in kızı Cemile 

Hanım ile evlenmiştir. Milli Mücadele yıllarında Vakit gazetesinde yayıımladığı 

Türkiye-Mısır ilişkileri hakkındaki bazı yazılarından dolayı 1925’te İstiklal 

Mahkemesi’nce tutuklanmış fakat bir süre sonra serbest bırakılmıştır.385   

İnanç, din özgürlüğünün sağlamasında ve ilkokullara din dersinin konulmasında 

önemli hizmetlerde bulunmuştur. 1950 seçimlerinde Konya milletvekili seçilmiştir. 

Bunun dışında Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Encümeni ve Türk Pakistan Kültür 

Cemiyeti başkanı olarak görev yapmıştır. Uzun süren bir hastalık sürecinden sonra 

1952’de İstanbul’da vefat etmiştir. Müellif, gazeteci ve mütercim olan Ömer Rıza 

Doğrul’un telif ve tercüme birçok eseri bulunmaktadır.386 Hafız Yusuf Bey, yakın 

dostu Mehmet Âkif Ersoy’un damadı Ömer Rıza Doğrul’un ölümünden duyduğu 

üzüntüyü; “Kederinden yas tutma zamanı geldi, eyvah Ömer Rıza’ya yâ hû” diyerek 

dile getirmiş ve vefatına 1371 tarihini düşürmüştür.  

   TÀrìh-i tamÀm mÀtemiñde 

   EyvÀh èÖmer RıøÀ’ya yÀ hÿ       

      16 Mart 1952/1371 CumÀdu’l- Áóire 

      Kı.175/9. 

2.2.10.5.9. Mahmud Şevket 

II. Meşrutiyet devri sadrazamı olan Mahmud Şevket Paşa, Bağdat’ta doğmuştur. Bu 

sebepten dolayı Arap lakabıyla da anılmaktadır. Abdülmecit dönemi 

mutasarrıflarından Kethüdâzâde Süleyman Bey’in oğlu olan Mahmud Şevket’in 

annesinin soyu ise IV. Murad’a dayanmaktadır. Mahmud Şevket, Bağdat’taki 

rüştiyede bir yıl okuduktan sonra 1870’de askeri olarak devam etmek için İstanbul’a 

gelmiştir. Öğrenimine Atlamataşı Askerî Rüştiyesi, Kuleli Askerî İdâdîsi ve Mekteb-i 

                                                           
385 Mustafa İsmet Uzun, “DOĞRUL, Ömer Rıza”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1994, C. 

9, s. 489-492. 
386 Uzun, a.g.e., s. 489-492. 
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Harbiye’de devam etmiştir. 1878’de Mekteb-i Harbiye’den mezun olup erkân-ı 

harbiyye sınıfına geçmiştir. 1880’de yüzbaşı rütbesi alarak burayı bitirmiş ve Erkân-ı 

Harbiyye Dairesi’nde telif ve tercüme bürosunda göreve başlamıştır. Bildiği diller 

Arapça, Almanca ve Fransızca’dır.387  

Mekteb-i Harbiyye’de öğretmenlik yapan Mahmud Şevket; Vidinli Tevfik Bey 

riyasetinde silah satın alma komisyonlarında çalışmıştır. Bunun dışında kolağası, 

kaymakam, valilik vb. gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Mahmud Şevket, II. 

Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonrasında kurulan İbrahim Hakkı Paşa 

kabinesinde harbiye nazırı olmuştur. İttihat ve Terakki’nin baskısı ile görevinden 

ayrılmak zorunda kalmıştır. 388 

Devlet içerisinde yaşanan bazı sorunlardan dolayı ve asıl gücün İttihat ve Terakki’de 

olması sebebiyle istediği reformları gerçekleştirememiştir. Mahmud Şevket Paşa, sert 

mizaçlı, asabi, cesareti az fakat temkinli bir yapıya sahiptir. Hareket Ordusu’nun 

başında yer alarak İstanbul’a girmesi sebebiyle “Napolyon”, “Mithad Paşa” ve “II. 

Fatih” gibi unvanlarla anılmasına sebep olmuştur. Genel anlamda diktatörce 

faaliyetlerde bulunan Mahmud Şevket Paşa, 1913’te makam aracındayken uğramış 

olduğu silahlı saldırı sonucunda vefat etmiştir.389  

Hafız Yusuf Bey aşağıdaki beyitte; Mahmud Şevket’in diktatörce faaliyetlerde 

bulunması sebebiyle ölüm tarihini vermeden önce Paşa hakkında “noktalar kan 

damlatır” ifadesine yer vermiştir. Şair; Mahmud Şevket Paşa’nın, İttihat ve Terakkî 

Cemiyeti ile aralarında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı cemiyet tarafından 

düzenlenen bir suikast sonucunda ölümünü; “Mahmud Şevket’in katliyle birlikte 

Allah’ın adaleti aşikâr oldu” diyerek dile getirmiş ve vefatına 1329 tarihini 

düşürmüştür.  

                                                           
387 Zekeriya Türkmen, “Mahmud Şevket Paşa (1856-1913)”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 

2003, C. 27, s. 384. 
388 Türkmen, a.g.e., s. 384-386. 
389 Türkmen, a.g.e., s. 384-386. 
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   Noútalar úan damlatır tÀrìòine rÿmìdir 

   BÀriz oldı èadl-ı Óaúú úatliyle Maómÿd Şevket’iñ 

         29 Mayıs 1329 

         Kı.206/2. 

 

2.2.10.5.10. Karslı Mehmed Ağa  

Karslı Mehmed Ağa, Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın babasıdır. Konak aşçıbaşlarından 

biri olduğu bilinmektedir. Bunun dışında hayatı hakkında yeterli bir bilgi 

bulunamamıştır. Şair, babasının ölümüne; “Ey Allahım! Babam rahmet meclisinde 

huzur bulsun” diyerek vefatına 323/1321 tarihini düşürmüştür.  

  Bezm-i raómetde ãafÀ bulsun İlÀhì pederim 

       15 Temmuz 1321 

      25 CemÀõiye’l-Àòir 323 

        Me.217. 

2.2.11. Sevgili, Âşık ve Rakip (Ağyar) İlişkisi 

Klasik Türk edebiyatı çok çeşitli ve zengin bir konu yelpazesine sahip olup kaynağını 

İslam kültürü, İran mitolojisi, tasavvuf, felsefe, ilim, halk inanışları, gelenek ve 

göreneklerden, güncel olaylardan almaktadır. Klasik Türk şiirinin usta şairleri yaşadığı 

dönemin sosyal, siyasal, kültürel vb. bütün değerlerinin etkilerini zengin bir şekilde 

şiirlerine yansıtmışlardır. Klasik Türk edebiyatında en çok işlenen konulardan biri de 

“aşk”tır. Şairler tarafından aşk konusu şiirlerde işleneceği zaman klasik Türk şiiri 

geleneğinin getirmiş olduğu formatın dışına çıkamazlar. Mazmunlarla belirli kalıplar 

içerisinde bu konu işlenir. Klasik Türk edebiyatında aşk ele alındığında öncelikle âşık, 

sevgili ve rakip ilişkisi değerlendirmeye alınır.   

Klasik Türk edebiyatında şiirlere konu olan aşk, diğer Türk edebiyatlarından biraz 

daha farklıdır, platonik yani tek taraflı bir sevgidir. Sevgili, daima ideal bir güzel olup 
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sevilmeye layık görülür. Duygusuz, acımasız ve gaddar olan sevgili âşığına yüz 

vermeyen ondan sevgisini ve iltifatını esirgeyen bir tiptir.390 Teşbih ve mecazlarla 

yüceltilmiş olan sevgili genel itibariyle; güzel yüzlü, selvi boylu, beyaz tenli, ağzı mim 

gibi, siyah saçlı, kaşları yay, kirpikleri ok gibi olan, bakışları ile âşıklarını yaralayan, 

öldüren, dudağıyla can veren bir tiptir.391  

Âşık ise; sevgilinin mahallesinden ayrılmak istemeyen, sevgiliye kulluk noktasında 

yakın olmaya çalışan, aşk derdini çeken ve sevgilinin her türlü cevr ü cefâsına katlanan 

bir tip olarak karşımıza çıkar.392 Rakip (Ağyar); âşık ile sevgili arasına giren ve âşığın 

sevgiliye ulaşmasına engel olan her şeydir. Klasik Türk şiirinde âşık ve mâşuk ikilisi 

arasında âşık ile yarışan ve ona ortak olan kişidir.393  

Rakip kimi zaman insan olarak kimi zaman ise canlı veya cansız her şey; su, felek, 

gölge, sevgilinin gömleği, âşığın nefsi, âşığın kendi kirpikleri, göz bebeği, suyu, ateşi 

vb. şeklinde karşımıza çıkar. Rakip; âşıklar için tehlikelidir. Halk arasında âşık ve 

mâşuğun arasına girmesi sebebiyle kötü olarak nitelendirilir. Rakip; dedikoducu, 

cimri, edepsiz, eziyet edici, fesat, fasık vb. olarak nitelendirilir.394 Hafız Yusuf Cemil 

Ararat Dîvânı’nda yer alan aşağıdaki şiirlerde genel itibariyle âşık-sevgili-rakip 

(ağyar) ilişkisi ele alınarak beşeri aşka yer verilmiştir.  

Şair aşağıdaki beyitte; “Ey melek!” diyerek sevgiliye seslenmektedir. Sevgilinin 

gözlerinin mavi ve güzel olmasına dikkat çeken şair,  “Ressâm-ı ezel”, yani Allah’tan 

bahsederek, sevgiliyi böyle güzel yaratan Allah’ın kendi sanatına nazar değmemesi 

için sevgilinin tıpkı nazar boncuğuna benzeyen gözlerini mavi yarattığından 

bahsetmektedir. Sevgiliye olan hasretinden dolayı da gönlüne seslenerek ayrılık acısını 

bastırmasını dilemiştir. 

                                                           
390 Ahmet Mermer & Sebahat Deniz vd., Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, 13. 

Baskı, Ankara, 2016, s. 23. 
391 Hüseyin Gönel, “Divan Şiirinde Sevgiliye Dair”, Turkish Studies, Volume:5/3, Summer 2010, s. 215. 
392 Mermer & Deniz ve diğerleri, a.g.e., s. 215. 
393 Abdullah Aydın, Divan Şiirinde Rakip Portresi, Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2018, s. 2-3. 
394 Aydın, a.g.e., s. 12-16. 
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   O mÀvì naôarlıúları ey melek 

   äanèatına naôar deger diyerek 

   RessÀm-ı ezel taúmış olsa gerek 

   Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

       Mu.56/4. 

 

Aşağıdaki beyitte şair; kendisine yüz vermeyen sevgiliye olan âşkının, sevgilinin tüm 

cefasına rağmen bitmediğini, dünyanın bile gönlündeki sevgiye engel olamayacağını, 

yaşamış olduğu tüm olumsuzluklara rağmen sevgiliye olan aşkı sayesinde ruhunun 

hayat bulduğunu belirtmiştir. Ayrıca gönlüne seslenerek ayrılık acısını bastırmasını 

dilemiştir.  

   Ben göñlümi senden aldım da heyhÀt 

   Seni göñlümden alamaz kÀéinÀt 

   Çırpınan rÿóuma èaşúıñdır óayÀt 

   Yeter gönül yeter hicrÀn elleri 

       Mu.56/6. 

 

Güzelliği ile baş döndüren sevgili;  âşığına daima eziyet edip onu görmezden gelirken, 

âşığın rakiplerine yüz vererek, onun daha çok acı çekmesine sebep olmaktadır. 

Sevgilinin, âşığın gözü önünde ağyara (rakibe) iltifat etmesi, ona yüz vermesi; yakınlık 

ve ilgi göstermesi âşığın kalbinin incinmesine sebep olmaktadır. Şair, kendisine cefa 

edip, ağyara yüz veren sevgilinin, bu davranışı ile sevgiliyle dolu olan kalbinin çok 

kırıldığını belirtmektedir.  

   Yüz virüp aàyÀra faúaù eylediñ 

   Áyine-i úalbimi pür-inkisÀr 

        G.57/4. 

Şair aşağıdaki beyitte; Ey mah! diyerek sevgiliyi güzelliği, yüzünün parlaklığı 

sebebiyle aya benzetmiştir. Sevgili, yerine “mah”  ve “nurum (ışığım)” tabirleriyle 

benzetilenleri söyleyerek açık istiare yapmıştır. Şair şiirde genel itibariyle sevgilnin 
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güzelliğini ele almaktadır. Üftâde; düşmüş, düşkün; biçâre, âşık vb. anlamlara 

gelmektedir.395 Klasik Türk edebiyatında âşık, sevgilinin karşısında düşkün ve 

biçâredir. Ondan merhamet ve iltifatını esirgememesini ister.  Şair beyitte; gönlünün 

bilmeden, farkında olmadan bu aşka düştüğünü söylemektedir. Aya benzettiği 

sevgilisine; kendisinden yüz çevirip, iltifatını esirgeyerek onu karanlıkta 

bırakmamasını istemektedir.  

   Dil bilmeyerek èaşúıña düşdi eyvÀh 

   ÜftÀdeñi øulmetde bıraúma ey mÀh 

   Müstaàraḳ-ı nÿr olmadayım baúdıúça 

   Nÿrum seni nÿrdan mı yaratdı Allah 

        N.61. 

Hafız Yusuf Bey aşağıdaki bentte; sevgilinin gülüşüyle ruhunu harekete geçirdiğini, 

neşe, arzu ve keyifle ağzına kadar dolu olan alçak gönlüne aşk ve muhabbet verdiğini, 

bu aşk ve muhabbetten dolayı kendinden geçtiğini belirtmiştir. Cana yakın, hüzünlü 

kalbim uyu diyen şair, seçkin bir tene sahip olan sevgiliye hayatımsın diyerek ona olan 

sevgisini dile getirmektedir.  

   Gülersin rÿóumı tehzìz idersin 

   NeşÀù u şevú ile leb-rìz idersin 

   Dil-i óassası vecd-engìz idersin 

   Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

   ÓayÀtımsın benim teni güzìnim 

       Muh.63/5. 

Aşağıdaki beyitte şair; sevgilinin mahallesinden uzaklaşmak zorunda kaldığını, 

buradan gitmesiyle birlikte kendisini özgür zanneden ağyarın bulunduğu durumu 

aldanmak, hileye düşmek olarak nitelendirmiştir. Âşık nereye giderse gitsin sevgiliyi 

de beraberinde götürmekte ve ondan vazgeçmemektedir. Âşığın sevgiliden 

                                                           
395 Devellioğlu, a.g.e., s. 1126. 



235 

 

uzaklaşmasıyla âşkından vazgeçeceği düşüncesine kapılabilecek olan ağyarın 

aldandığı belirtilmiştir. 

   CÀnÀn iline vedaèdır bu  

   AàyÀr-ı òür inòidaèdır bu 

      G.177/1.    

Kâfir; hakkı tanımayan bilmeyen, küfreden küfredici, iyilik bilmeyen, nankör gibi 

anlamlara gelmektedir.396 Klasik Türk edebiyatında sevgili; kimi zaman öldürücü 

bakışları, kimi zaman simsiyah saçları sebebiyle kâfir olarak nitelendirilmiştir. Bunun 

dışında âşığına zulmetmesi, yüz vermemesi vb. gibi sebeplerden dolayı da kâfir olarak 

nitelendirilmiştir. Aşağıdaki beyitte şair; sevgiliyi kâfir olarak nitelendirirek güzelliği 

ve bakışlarıyla kendisini büyülediğini, gönlünü geniş bir huzura kavuşturduğundan 

bahsetmektedir. Onun büyüleyici bakışları karşısında mâmur ve şen olduğunu 

belirtmektedir. 

 

   Öyle kÀfirsin ki tesòìr eylediñ 

   Bir nigehle vüsèat-ÀbÀd dili 

      Mü.188. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
396 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 24. Baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007, 

s. 480. 



III. BÖLÜM 

3. HAFIZ YUSUF CEMİL ARARAT’IN ŞİİRLERİ 

3.1. El Yazma Eserin Nüsha Özellikleri 

Türk Tarih Kurumu Yazma Eserler Demirbaş No: Y635. 

Baş: 

Her kelÀmıñda seniñ ṣanki meèÀliñ görinür  

ḤÀcıyatmazlara ḳaddiñle miåÀliñ görinür 

 

Son: 

Pìr ü nerme maènì daòı uàrasa bikr fikr uçar 

Òÿld-ı endìşemdeki óÀãiyyet-i düşnÀm naãıl 

 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’a ait Y635 demirbaş numaralı el yazma eserin başka bir 

nüshası bulunmamaktadır. Müsvedde hâlindeki el yazma eser, müellif hattıdır. El 

yazma eserde kullanılan yazı stili rik’adır. Transkripsiyonu yapılmış olan metnin ilk 

sayfasında “Adanalı Hayret, Trabzonlu Hüseyin Hüsnî ve Hafız Yusuf Cemil Ararat’ın 

Manzum ve Mensur Asarı” yazmaktadır. Bir kütüphaneye vakf edilecektir şeklinde not 

düşürülmüştür. Ayrıca el yazma eserin demirbaş numarası da verilmiştir. Bir sonraki 

varakta ise Hafız Yusuf Cemil Ararat ve annesinin fotoğrafı yer almaktadır.  

El yazma eser toplam 86 varaktan oluşmaktadır. El yazma eserde Hafız Yusuf Cemil 

Ararat haricinde sevdiği ve etkilendiği birkaç şairin de şiirleri yer almaktadır. Yazma 

eserde şiirleri bulanan şairler; Trabzonlu Hüseyin Hüsnî Efendi, Adanalı Hayret 

Efendi, dönemin önemli devlet adamlarından birisi olan Reşid Âkif Paşa, Kelîm, 

Saèdî, Mütenebbî, èUbeyd, Rahmer, Bî-dil, Hamdî, Mevlânâ, Ziya Paşa, Firdevsî ve 

Sadî Şirâzî’dir. 
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Reşid Âkif Paşa’ya ait olan şiirler; [4b] nüshasında yer alan 8. şiir (gazel) ve [5b] 

nüshasında yer alan 10. şiirdir (gazel). Bunun dışında Mevlânâ’ya ait olan şiir ise [18b] 

nüshasındaki 66. şiirdir (murabba). 66. şiire “Mevlânâ’nın Gazeli” şeklinde bir başlık 

verilmiştir. Fakat bu şiirin nazım şekli gazel değil, murabbadır. Transkripsiyonlu 

metinde de bu durum dipnotta belirtilmiştir.  

Şair Kelîm’e ait olan şiir; nüsha [23b]’deki nazım şekli müfred olan 100. şiirdir. 

[23b]’de yer alan 102. şiir (müfred) ise şair Saèdî’ye aittir. Bunların haricinde 

[23b]’deki 104. şiir (müfred) Mütenebbî’ye, [27a]’daki 139. şiir (matla) Rahmer’e, 

[32b]’deki 158. şiir (müfred) Bî-dil’e, [42b]’deki 209. şiir (müfred) Saèdî’ye, 

[43b]’deki 214. şiir (kıt’a) Muhyiddin èArabî’ye, [44a]’daki 218. şiir (müfred) 

Hamdî’ye aittir. Nüsha [42a]’da yer alan 204. şiir (mesnevi) şair Ziya Paşa’ya aittir. 

Ayrıca [25b]’deki 127.şiir (kıt’a) èUbeyd’den ve [42b]’deki 208.şiir (müfred) 

Saèdî’den tercümedir. El yazma eserde yer alan nüsha [25b]’deki 130. şiir bir kız 

çocuğunun vefatı üzerine kaleme alınmıştır. Hafız Yusuf Bey, hayatı boyunca hiç 

evlenmemiştir. Bu şiirin kime ait olduğu bilinmemektedir.  

Transkripsiyonu yapılan metinde Adanalı Hayret Efendi’ye ait olan şiir ve nesirler; 

[45b]’deki 221. şiir (manzûme), 222. ve 223. nesir, [46a]’daki 224. şiir (kaside), 

[49b]’deki 225. şiir (mesnevi), [50a]-[50b]’deki 226. şiir  (gazel), [50b]-[51b]’deki 

227. şiir (mesnevi), [51b]-[52a]’daki 228. şiir (kıt’a), 230. şiir (kıt’a), 231. şiir (kıt’a), 

232. şiir (müfred), [50b]’deki 235. şiir (gazel), 236.şiir (matla), [53a]’daki 237, 238, 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ve 249. şiirdir (rubâ’i). 

[53a]’da yer alan şiirleri Adanalı Hayret Efendi medreseliler ile tekyeliler arasında 

yaşanan bir husumet üzerine kaleme almıştır. Şair Şeyh Galib,  “Hüsn ü Aşk” adlı 

eserindeki  “Olmaz hele suóte-vÀt-ı şÀir; itmem o gürihi baóse da’ir” beytiyle 

medreselilerin şair olamayacağını iddia etmiştir. Bunun üzerine Adanalı Hayret Efendi 

de medreseden yetişmiş bir şair olarak 13 rubâ’iden teşkil bir reddiye yazmıştır. 

Dîvânda Adanalı Hayret Efendi’ye ait toplam 24 şiir ve 2 nesir yer almaktadır.  
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Trabzonlu Hüseyin Hüsnî Efendi’ye ait şiirler; [55b]’deki 251. şiir (rubâ’i), 252. şiir 

(gazel), 253. şiir (gazel), [57b]’deki 256. şiir (gazel), 257. şiir (kıt’a), [58a]’daki 258. 

şiir (mesnevi), 259. şiir (matla), [58b]’deki 260. şiir (gazel), 261. şiir (kıt’a), [59a]’daki 

262. şiir (kıt’a), [59b]’deki 263. şiir (mesnevi), [60a]-[60b]’deki 264. şiir (mesnevi), 

[61a]-[61b]’deki 265. şiir (kıt’a), [61b]-[62a]’daki 266. şiir (mesnevi), [62a]-

[62b]’deki  267. şiir (mesnevi), [63a]’daki 268. şiir (gazel), 269. şiir (gazel), [63b]’deki 

270. şiir (müfred), 271. şiir (mesari), [64a]’daki 272. şiir (gazel), [64b]’deki 273. şiir 

(gazel), [65a]-[65b]’deki 274. şiir (kaside), 275. şiir (gazel), [66a]’daki 276. şiir 

(mesnevi), [67a]’daki 278. şiir (gazel), 279. şiir (mesari), 280. şiir (mesari), [68a]-

[68b]’deki 283. şiir (mesnevi), [69a]’daki 284. şiir (gazel), [69b]’deki 285. şiir (gazel), 

[70a]’daki 286. şiir (kaside), [71a]-[72a]’daki 287. şiir (mesnevi), [72b]’deki 290. 

şiirdir (kaside). 

Trabzonlu Hüseyin Hüsnî Efendi’ye ait toplam şiir sayısı 33’dür. Bunlardan 272. şiir 

Ziver Ahmed Sadık Paşa’nın Hamsi Gazeli’ne naziredir. 273. ve 285. şiir ise 

Marpuçzâde Trabzonlu Hilmi Efendi’nin gazellerine naziredir. 287. şiir Baş-kâtip 

Süreyya Paşa’ya Maarif Nazırı Münif Paşa’yı şikâyet yollu hicviyyedir. Bunların 

dışında [72b]’deki 288. şiir (matla) Firdevsî’ye ve 289. şiir (müfred) ise Sadî Şirâzî’ye 

aittir.  

El yazma eser [72b] nüshası ile sona ermektedir. [72b] nüshasından sonraki şiirler ise 

daha önceden farklı nüshalarda yer almış, tekrar eden şiirlerdir.  Tekrar eden şiirler 

[72b]-[86a] nüshaları arasında yer almaktadır. Bu nüshalardaki şiirler Firdevsî, Sadî 

Şirâzi, Hüsnî ve Hayret Efendi’ye ait şiirlerdir. [72b]-[86a] nüshaları arasında yer alıp 

tekrar etmeyen 3 şiir vardır. Bunlar [78a] nüshasında yer alan 291. şiir (kıt’a), 292. şiir 

(matla) ve 293. şiirdir (kıt’a). Bu şiirler Hafız Yusuf Cemil Ararat’a aittir.[73a] 

nüshasında yer alan şiirler [72b] nüshasında yer alan şiirlerin aynısıdır.   

Hafız Yusuf Cemil Ararat, transkripsonlu metinde sevdiği ve etkilendiği şairlerin 

şiirlerini kendi el yazısıyla kaleme almıştır. [73a]’dan itibaren yer alan şiirler, 

muhtemelen şair tarafından bir yerden toplanmış ve bulunduğu yerden kesilerek 

buraya yapıştırılmıştır. Ayrıca tekrar eden şiirlerin daha önceden hangi nüshalarda yer 

aldığı ise transkripsiyonlu metinde belirtilmiştir. Metinde Hafız Yusuf Cemil Ararat’a 
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ait toplam 217 şiir ve 2 nesir yer almaktadır. [19b]’de yer alan 79 numaralı nesir kime 

yazıldığı belli olmayan Arapça bir mektuptur. Bu mektupta; çok okuyup, yazılara çok 

bakan şairin gözlerinden rahatsızlandığı, yazılara tahammül edemez hale geldiğinden 

dolayı gözlerini koruması için doktorunun tavsiyesinden bahsetmiştir. Yanına gelecek 

olan kişinin belirlenen vakitlerde yanına gelmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 

metinde Hafız Yusuf Bey tarafından Diyamandi Yaman Dede’nin vefatı üzerine 

kaleme alınan, [9a] nüshasında yer alan 20. şiir, [34a] nüshasında yer alan 171. şiirin 

aynısıdır.  

El yazma eserdeki boş sayfalar şu şekildedir; [45a], [49a], [53b], [54a], [54b], [55a], 

[57a], [70b], [73b], [74a], [78b] ve  [79a]’dır.[45a]’dan sonra ise boş bir sayfa yer 

almaktadır. Şair muhtemelen bir şiir yazmak isteyip vazgeçmiştir. Nüsha 

numaralandırılması yapılırken bu boş sayfa numaralandırılmaya dâhil edilmemiştir. 

Şair el yazma eserde bazı sayfalara numara vermiştir. Nüsha numaralandırılması 

yapılırken bu boş sayfa numaralandırılmaya dâhil edildiğinde sıra bozulacağından 

değerlendirilmeye alınmamıştır.  

Şair, şiirlerini yazarken kimi zaman şiiri yazdığı günü, ayı, yılı, saati kimi zaman da 

şiirlerini yazdığı mekânı not düşmüştür. Şiirlerini yazdığı mekânlar şu şekildedir; 

Kalamış, Kuzguncuk, Kınalıada, Büyükada, Etyemez, Makriköy, Göksu, Beykoz, 

Mirgun, Erenköy, Çubuklu, Sivas, Karesi, Çengelköy’deki Sahilhane, Mansurun 

Meyhanesi, Pançu Meyhanesi, Sirkeci Garı, Mahkeme Salonu vb.dir.   

3.2. Transkripsiyonlu Metnin Hazırlanmasında İzlenen Yol 

Metin, daha önceden de belirttiğimiz gibi Hafız Yusuf Bey’in sevdiği ve etkilendiği 

şairlerin şiirlerine yer vermesi ve bazı şiirlerin hemen ardından tercümelerine yer 

vermesi gibi sebeplerden dolayı nazım şekilleri bakımından mürettep bir hâle 

getirilememiştir. Yapılacak olan herhangi bir değişiklik karışıklığa sebep olacağından 

aynı şekilde bırakılmıştır.  

Metinde okunamayan kelimeler (.....) şeklinde gösterilmiştir. [22b] nüshasındaki 90. 

şiirde yer alan ve şair tarafından yazılmış olan başlıkta bir kelime okunamamıştır. 
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Bunun dışında [66a] nüshasında yer alan 276. şiirdeki 7. beytin ikinci mısrasında bir 

kelime okunamamıştır. Şiirlere tarafımızdan ilave edilen kısımlar [   ] içerisinde 

gösterilmiştir. Şiirlerde yer alan vezne uymayan kelimeler vezne uygun hale getirilerek 

dipnotta verilmiştir. (olmasaydı: olmasa idi gibi). 

Metinde yer alan özel isimler günümüz imla kurallarına uygun olarak büyük harfle 

başlamış ve ekler ayrılmıştır. Hafız Yusuf Bey, metinde özel isimlere gelen ekleri 

ayırmamıştır. Noktalama işaretleri bakımından şaire mütabık kalınmıştır.  

Bu çalışmada, Osmanlı Türkçesi’nin özellikleri dikkate alınarak şiirlerin 

transkripsiyonu yapılmıştır. Şiirlerin başında, bulundukları sayfa numaraları [  ] 

içerisinde verilmiştir. Ayrıca şiirler tarafımızdan numaralandırılmış ve hemen 

ardından vezinleri belirtilmiştir. Bunların dışında nazım şekilleri sayfa numaralarında 

olduğu gibi yine [  ] içerisinde verilmiştir. Dipnotta ise şiirlerde geçen ayet ve 

hadislerin mealleri verilmiştir. 
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3.3. Transkripsiyon Sistemi 

Tablo 3. 1. Transkripsiyon Sistemi 

 

 ş ش a, e ء ا

 ã ص À, a آ

 ø, ê ض b ب

 ù ط p پ

 ô ظ t ت

 è ع å ث

 à غ c ج

 f ف ç چ

 ḳ ق ó ح

 g, k, ñ ك ò خ

 l ل d د

 m م õ ذ

 n ن r ر

 v,u, ÿ, ü, o, ö و z ز

 h, a, e ه j ژ

 y, ı, i, ì ى s س

 ٬ ء  
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3. 4. Metin 

 [1b] 

 1 [Gazel] 

 (Kimin ḥaḳḳında yazıldıàı añlaşılamamışdır.) 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Her kelÀmıñda seniñ ṣanki meèÀliñ görinür  

 ḤÀcıyatmazlara úaddiñle miåÀliñ görinür 

 

2 Bu gülistÀnda bütün reng-i melÀliñ görinür 

 Nerde olsa bu eliñ görse òayÀliñ görinür 

 

3 Áyine óÀline ḳoy ṣafḥa-yı maṭbÿèÀtı 

 Hep o miréÀt-ı pey-À-peyde cemÀliñ görinür 

 

4 O ne efsÿn-ı edÀdır ki eger ḫalṭ itseñ 

 BÀùılı óaḳla yine siór-i ḥelÀliñ görinür 

 

5 Cebr ile ḳubbe olur ùarz-ı beyÀnÀtıñla 

 äoñı yoḳ naàme-i vaèdiñde mevÀliñ görinür 

 

6 Yelúovanısın ḳarayeller saña teéåìr itmez 

 HevÀ poyrazları mı semt-i şimÀliñ görinür 

 

7 Böyle uysallıàa ḳarşı saña kimler diyecek 

 Yoḳlasañ defter-i aèmÀli vebÀliñ görinür 
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8 Kirli gömlekleriniñ iç yüzini teşhìre 

 Kirişin olsa yine boàçada şÀlıñ görinür 

 

9 Áḫiret ḳardaşı olsa saña bir dìn ulusı 

 èAmmucañ olsa gerek olmasa ḫÀlıñ görinür 

 

10 Öyle saàlam ki èaúìdeñ bize kim daḫl itse  

 Ḳuvvet-i dìn ile ìmÀnla celÀliñ görinür 

 

11 İmamıñ arḳasıdır cumèa namÀzında yeriñ 

 Gücüñ evreng-i beyÀnında maḳÀliñ görinür 

 

12 äıḥḥat ü èÀfiyetiñ nabøını bir yoúlarsañ 

 Bünyesinde eåer-i dÀé-i èuøÀliñ görinür 

 

13 Arasın levå-i riyÀdan bunı kim dirse yalan 

 èAks iden Àyinede ḥüsn-i fièÀliñ görinür 

 

14 Vardır altmış beşi dirlerse de yoḳ olmalısın 

 Bir de cÀnbÀzlara ãorsan ayla sÀliñ görinür 

 

15 Bir cömerdsin ki açıḳdır fuúarÀya bÀbıñ 

 Yanaşılmaz aña gird-Àb-ı nevÀliñ görinür 

 

16 Öyle bir nesl-i aṣÀletle celì kim óasebiñ 

 Ḫan u ḫaúan-ı selef belki de Àliñ görinür 
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17 Alıñı renk olaraḳ ãandı ḳalem ìḳÀẓ it 

 Vaède-i ḫulf itme dubÀra-yı 397Àliñ görinür 

 

18 Bu ḳadar ṭaène-i ilḥÀma ùayansañ da bile  

 Ḳubḥ-ı ibḥÀma ḳızan çeḥre-i alıñ görinür 

 

 [2a] 

19 Devr ile servi boyuñ vaṣfına biñ çam tike 

 Her meøarlıúda bile mÀl ü menÀliñ görinür 

 

20 Foya bitti boya bitti a úalem kendiñe gel 

 Daha süslerseñ eger reng-i çaúÀlıñ görinür 

       Eylül 1904 

 2 [Gazel] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 İçin için göñül aàlar fiàÀna ḥÀcet yoḳ 

 İçin için göñül aàlar beyÀna ḥÀcet yoḳ 

 

2 LisÀn-ı àamzeñe dil ÀşinÀ-yı rÀz olalı  

 LisÀn-ı óÀl ile de tercemÀna ḥÀcet yoḳ 

 

3 Bu òÿn-i dil baña cÀm-ı úader naṣìbesidir 

 Elimde bÀde-i pür-imtinÀna ḥÀcet yoḳ 

 

 

                                                           
397 dubÀra-yı: dubÀrası da  
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4 A nÿr-ı dìde saña ḫÀk-i pÀy-i ḳahr olalı  

 èUlüvv-i şöhrete iḳbÀl ü şÀna óÀcet yoḳ 

 

5 O Yÿsuf’um ki yeter çÀk-i pirehen şÀhid 

 Delìl-i èiãmet-i vicdÀn u cÀna ḥÀcet yoḳ 

       10 Aàustos1339 

  3 [Kıt’a] 

 (Reşìd èÁkif Paşa'nıñ vefÀtında oàlı KÀmrÀn Bey'e yazılmış tefrìtnÀmedir.) 

 (1)Ḥuøÿr-ı NecìbÀnelerine 

 (2)Ḳardeşim 

 (3)ḪiṭÀbımıñ sÀéiú-i ilḥÀmını söylersem ḳabÿl idersin, merḥÿm bir gün 

beni(4)talṭìfle ḲÀmrÀn'dan farḳın yoḳdur buyurmuşlardı. Sivas'da bütün bir 

RamaøÀn(5)şeref-yÀb-ı kemÀl ü penÀhì olmuş idim. SÀmiè ve èOåmÀn Beyler 

bilirler(6)mekÀrim-i necìbÀnesi ãoñ nefesime ḳadar ḫÀṭıra-ÀrÀdır. Şimdi ise 

aàlayorum. Hem(7)söyleyen hem söyleten taṣarrufÀt-ı rÿḥiyyesi şu anda ḳalemime 

ilḥÀm-ı ḥayÀt itdi:   

 [2b] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Ḳurretü'l-èayn-ı aèyÀn idi sulùÀn müstemend 

Ehl-i dil ehl-i vefÀ ehl-i velÀ, ehl-i seòÀ 
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2 Rÿḥı tevḥìd ile tÀrìḫini ilḥÀm eyler 

èÁkif-i sidre-nişìn oldı reşìdü'l-vüzerÀ 

      1338/4Nisan 1336 

 Óarbiye NeôÀreti muèÀmelÀt-ı ẕÀtiyye maèrÿøÀt úaleminde tilmìz Yÿsuf Cemìl 

 4 [Tahmis] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

 Reşìd èÁkif Paşa'nın àazeliniñ taḥmìãi 

1 Neşéesi eşvÀḳı ḥüzn ü şÿr olur 

Kim bu miḥnet-gÀhda mesrÿr olur 

Olsa da ẕevḳince mi maúdÿr olur 

 

Şeşt-cihet farø it ki hep maèmÿr olur 

Yek-dü rÿze èömre kim maèrÿr olur 

 

2 Baḥt ile olsañ da dÿş-À-dÿş-ı dehr  

SÀàar-ı evbÀr ider medhÿş-ı dehr 

Mümtezicken àamla èayş u nÿş-ı dehr 

 

Böyle ḳalmaz bezm-i nÿş-a-nÿş-i dehr 

BÀde-ḫˇÀrÀn èÀúıbet maḫmÿr olur 
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 [3a] 

 

3 Fıṭraten vad[ì]-i èaşúa sÀlikim 

ḲÀéinÀtım ḳÀéinÀtı tÀrikim  

Yek-vücÿdum görmez oldum yÀr kim 

 

Vaḳf-ı cÀn it kÿy-ı cÀnÀnıñda kim 

Dÿr olan gözden göñülden dÿr olur 

 

4 Naôra-ı perdÀz nücÿm-ı mÀh iseñ 

LÀ-uóibbü’l-Àfilìn ÀgÀh iseñ 

ÕÀt-ı pÀkizen hidÀyet-ḫˇÀh iseñ 

 

Maøḥar-ı sırr-ı ḫalìl’ullÀh iseñ 

NÀr-ı dehşet-nÀḳ-ı aèdÀ nÿr olur 

 

 

5 Nÿr-ı ìmÀnım ḳadar feyøim mezìd 

Feyø-i irşÀdımla ümmet müstefìd 

Nìk-ḫˇÀh-ı èÀlemim sÀyem medìd 

 

Ḫalḳa ḥizmet eyleyenler ey Reşìd 

Ḥaḳḳa mÀéil ben gibi düstÿr olur 

   15 RamaøÀn 1323(2) - 5 Teşrin-i ṢÀnì 1321 Sivas Ḳonaḳda 
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 [3b] 

 5 [Kaside] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Reşìd èÁkif Paşa Efendime NişÀn Tebrìgi 

1 KÀéinÀtda rÿḥ-baòş oldı MesìḥÀ-yı bahÀr 

 Oldı bÀd-ı ṣubḥ ile feyø-i nefaóÀt ÀşikÀr 

 

2 Ebr-i nìsÀn aàlar nice ibtisÀm eyler çemen 

 Girye-i èaşḳ eyler ancaḳ ḥüsn-i yÀri ÀbdÀr 

 

3 JÀlelerle eylemiş terṣìè-i ferş-i bostÀn 

 èÁşıḳı şehdÀne-i ḥasretle iden girye-bÀr 

 

4 Baḳ ne rengiñ levḥe teşḳìl eylemiş ṣunè-ı ezel  

 YÀsemin şebbÿyı olmuş Àb-rÿ-yı lÀle-zÀr 

 

5 Eylemez mi ferş-i sebzin üzre vaøè-ı uḳḥuvÀn 

 Yerde tanôìr-i nücÿm-ı ḳubbe-i mìnÀ-nigÀr 

 

6 Sünbül-i şÿrìde virmiş bÀà-zÀra intiôÀm 

Mevce pìrÀdır nigÀhımda ḫayÀl-i zülf-i yÀr 

 

7 Saḥn-ı pür-nÿr-ı çemen teşrìfine ÀmÀdedir 

 Nergis itmez mi güle vaúf-ı nigÀh-ı intiôÀr 

 

 



249 

 

8 Maúdem-i sulṭÀn-ı ezhÀra o da müştÀḳdır 

Eyler iḥyÀ-yı leyÀli èandelìb-i bì-ḳarÀr 

 

9 Áh ider iñler òazìnÀne lisÀn-ı şevḳi dir: 

 Gül açıl ey revnaḳ-ı gülzÀr-ı sulṭÀn-ı bahÀr! 

 

10 İtmeden èömrüm gibi şu devre-i behcet güzÀr 

 Taḫt-gÀhıñdır buyur ḳıl gülşeni pìrÀye-dÀr 

 

11 Mündemic her nÀlesinde Àteşìn bir ḥüzn-i dil 

Mübtemic her naàmesiyle gerçe gÿş-ı rÿzgÀr 

 

12 Devre-i ḥasret ḳemÀlin buldı artıú müjdeler 

áonce-i ümìd açıldı ey ḫaṭìb-i naàme-kÀr  

 

13 Rìze-i elmÀsa döndi ṣafḥa-yı yÀḳÿtda 

 Eyleyüp feyø-i ṭabìèÀt güllere şebnem niåÀr 

 

14 Sÿz-ı hicrÀn ile dil óassÀs-ı birr er olmasın 

Eyleme bì-çÀreyi bir de o yüzden àam-güsÀr 

 

15 Dil dil olmuşdur göñül bilseñ neler çekdim neler  

Áh kim yoú Àhdan àayrı beyÀnımda medÀr 

 

16 Şimdi bir fevka't-taṣavvÿr neşée-baḫş itdi baña  

Şevú-i istibşÀr-ı talṭìf-i vezìr-i şehriyÀr 

 

17 Ey Reşìdü’l-èaãr-ı efḫam fÀøıl-ı ṣÀḥib-úalem 

èÁrif-i ferḫunde-dem dÀd-Àver-i èÀlì-tebÀr 
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18 Maşrıḳ ilḥÀmdır ḳalb-i ḥamiyyet-perveriñ  

Nÿr-ı tevfìḳ-i ezel èÀşıú aña pervÀne-vÀr 

[4a] 

19 Maèdelet reféet feḫÀmet imtiyÀz-ı faøl u şÀn 

Ḳalmış ecdÀd-ı güzìniñden saña hep ber-güzÀr 

 

20 Meşreb-i èirfÀnıña dil-teşnedir mÀéü’l-ḥayÀt 

Neşve-yÀba sÀàar-ı feyøiñdir ehl-i ibtiãÀr 

 

21 Muḥteremsiñ Kaèbeñ èÀlìdir büyüksün pek büyük 

Ḥaḳú seni ḳılmış muvaffaḳ ey celìlü’l-iştihÀr 

 

22 Vaṣfıñıñ pÀyÀnı yoḳ söz olsa da siḥrü’l-beyÀn 

ḲÀbil-i taḳrìr ü tekrÀr olmaz emvÀc-ı bióÀr 

 

23 Maôhar-ı óüsn-i ḳabÿl eyle SüleymÀn’ım bunı 

Mÿr-ı òaste òÀùırıñ tìriñe itdi ictisÀr 

 

24 Böyle yüz biñ nev-bahÀr itdikce dehri neşée-dÀr 

PÀy-dÀr itmiş seni devletde Rabb’im pÀyidÀr 

 

25 İşte cevherlerle tezyìn eyledim tÀrìḫini 

Úalb-i nevvÀrıñda fer buldı muraṣṣaè iftiḫÀr 

 

 Rebìèü’l-evvel 1324 – Göḳṣu, Beyḳoz, Mirgÿn Tenezzühi İlhÀmÀtından 

 2 Nisan 1322 
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 6 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Reşìd èÁkif Paşa'nıñ áazeline Naøìre 

1 Dem-i óasretle şuéÿn-ı èaşḳı tenmìḳ eyledim 

 Feyø-i irşÀdıyla taḥḳìḳÀtı tedúìú eyledim 

 

2 Herkesin vardır kemÀlince belÀ-yı ṭÀlièi 

 Ben bu baḥå-i ḥükmüni her dürlü taḥḳìḳ eyledim 

 

3 Rabṭ-ı ümmìd eyledim zülf-i perìşÀn-kÀrına 

 Bu sebeble şÿriş-i efkÀrı tensìḳ eyledim 

 

4 Her ḳırÀéatde yüzünden feyø-i başúa gerçi ben 

 Ḥıfẓile ümmü'l-kitÀb-ı èaşúı tevåìḳ eyledim 

 

5 Bir Reşìdü’l-èaṣra istirşÀda itdim intisÀb 

 İltifÀtıyla dil-i maḥõÿnı teşvìú eyledim 

       Rÿmì sene 1322  

   Bu naôìreme bÀèiå olanı áÀyibéullah kim aṣılda: 

   Vechine baúdım ḥurÿf-ı èÀliyÀtı seyr idüp 

   Ben de zevúimce ḳitÀb’ullah'ı tedḳìḳ eyledim   

   Yaènì ḥÀfıøamdadır. 
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 [4b] 

 7 [Gazel] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 “Bir ṭarìḳ-i ezelì var göñülden göñüle” 

 Çünki bir ḥubb-ı celì var göñülden göñüle 

 

2 Maùlab-ı şÀh u gedÀ muòtelif olmuşsa ne àam  

Herkesin bir emeli var göñülden göñüle 

 

3 Rind-i bì-ḳayda naṣìb olmadı bìèat şeyḫim 

 Bunda sÀḳìniñ eli var göñülden göñüle 

 

4 Dil-i şeydÀyı hem-Àheng-i hezÀr itdi bahÀr 

 Bir gül-i bì-bedeli var göñülden göñüle 

 

5 ḪÀmesi itse de inşÀ yine taømìn eyler 

 ḤÀfıô’ıñ bir àazeli var göñülden göñüle 

        Nisan 322 

Ṣadr-ı maṭlaè Sivas ṭapu müdüri üstÀd-ı süḫan áÀlip Bey'in èaynı redìfdeki 

àazelindendir. Bu redìfde Reşìd èÁkif Paşa'nıñ daḫı bir àazeli var idi. áayib itdim 

yazıú! 
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 8 [Gazel] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèilü fÀèilün 

1 Şems-i èayÀn, necm-i èayÀn başḳa başḳadır 

 Şevḳ-i cinÀn, zevk-i cenÀn başḳa başḳadır 

 

2 VÀøıḥ bütün müéeååiri hep nÿr-ı fenn ile 

 Evvel zamÀn şimdi zamÀn başḳa başḳadır 

 

3 Vardır birinde çÀre vü yoú digere devÀ 

 Ceró-i sinÀn, zaḫm-ı zebÀn başḳa başḳadır 

 

4 İẓhÀr-ı èaşḳ bir elem, iømÀrı biñ belÀ 

 Derd-i beyÀn, güft-i lisÀn başḳa başḳadır 

 

5 Ḥüzn-i ḫazÀna ḳarşı bahÀr ihtiõÀõ ider 

 ÇÀr-ı ebruvÀn, sÀde ruòÀn başḳa başḳadır 

 

6 İnsanda hep tesÀvì ḫilḳÀt-ı èayÀn iken 

ḤÀl-i ÀgehÀn bì-ḫÀberÀn başḳa başḳadır 

 

7 Nuṭḳuñda feyø-i lÀmièazÀdır Reşìd kim 

Ders-ÀverÀn-ı nev-hevesÀn başúa başúadır 

       Reşìd èÁkif Paşa 
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 [5a] 

 9 [Gazel]  

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèilü fÀèilün 

 ḤÀfıø Yÿsuf'un Naôìresi 

1 Nÿr-ı èayÀn, tÀbiş-i Àn başḳa başḳadır 

 Baóå-i cinÀn, maḳãad-ı cÀn başḳa başḳadır 

 

2 Düş ḫÀk-i pÀy-ı yÀre dilerseñ èulüvv-i şÀn 

 èArş-ı aşìyÀn, ferş-i nişan başḳa başḳadır 

 

3 Bir levóa-yı teøÀd nümÿndur şu kÀéinÀt 

 Miḫnet-keşÀn, òande-künÀn başḳa başḳadır 

 

4 Bir ḳubbede temevvüc ider gerçi cümlesi 

 FeryÀd-ı cÀn, nevÀ-yı kemÀn başḳa başḳadır 

 

5 SeyyÀn degil şu èaṣr ile edvÀr-ı sÀbıḳa 

 ReftÀr-ı kÀrbÀn ùÀyerÀn başḳa başḳadır 

 

6 Yek cevher olmaz olsa da yek-cÀya sìneler 

 YÀḳÿt-ı kÀn, mesned-i Òan başḳa başḳadır 

 

7 İôhÀr-ı ḥÀcet eyleme her dÿn- himmete 

 NÀn-ı ÓanÀn-ı òˇÀn-ı mehÀn başḳa başḳadır 
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8 ḤÀfıø Reşìd-i èaṣra naøìr ve naøìre yoḳ 

 Bikr-i beyÀn, besmele-ḫˇÀn başḳa başḳadır 

       323 Nisan 

 [5b] 

 10 [Gazel] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Füruà-ı mihr ü mehi hep serÀba beñzedirim 

 Bütün güzÀriş èahd-i şebÀba beñzedirim 

 

2 VefÀyı görmedim èÀlemde ben diye şaḫıṣıñ 

ḪaṭÀ da olsa õihÀ-yı ṣevÀba beñzedirim 

 

3 CihÀn cihÀn óarekÀt-ı èacìb-i cÀnÀnı 

 ḤayÀt-ı ôÀhire-i pür- şitÀba beñzedirim 

 

4 Şu lÀ-beúÀyi-i iḳbÀli şöyle süzdükçe 

 KibÀra èarø olınan intisÀba beñzedirim 

 

5 Göñül o şÿḫ-ı cefÀ-cÿdan ol úadar ürkmiş 

  ÒiùÀb-ı nÀzikini hep èitÀba beñzedirim  

 

6 Per-i bostÀn-ı òayÀli miåÀl-i kÀhkeşÀn 

 SemÀ-yı ḥaḳdadır ÀfitÀba beñzedirim 
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7 Nücÿm-ı zÀhireyi ben bi-óaúú-ı Àyet-i nÿr 

 Naøìr-i vahy-i ÒudÀ’dır ḫiṭÀba beñzedirim 

 

8 Baḳıñdı èaks-i úaøÀyÀ-yı èÀlem-i fiḳre 

 ŞihÀb-ı åÀúıbı àam-gìn seḥÀba beñzedirim 

 

9 Vücÿd-ı yek-digeri maóve saèyden ümmetiñ 

 RefÀh-ı ḥÀlini ben ıøṭırÀba beñzedirim 

 

10 ZamÀn u ehl-i zamÀna tabaãbuã itmeyeni 

 ḪudÀ bilir şeh-i èÀlì cenÀba beñzedirim 

 

11 Baḳınca maḥşer-i hel-min mezìd-i èaṣra Reşìd 

 HayÀt-ı milleti yevmü’l-ḥesÀba beñzedirim 

       Reşìd èÁkif 

 [6a] 

 11 [Gazel] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Naôìrem  

1 Şuéÿn-ı kevni nuúÿş-ı ber-ÀbÀ beñzedirim 

 Dem-i ḥayÀtı ãafÀ-yı şarÀba beñzedirim 

 

2 ZamÀne ehline èaṭf-ı vefÀ iden varsa 

 Bu boş taṣavvurı èaynen ḥabÀba beñzedirim 
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3 Bize o mÀh-veşiñ çìn-i ebruvÀnı neden 

 NiyÀz-ı vuṣlata ḳaṭèì cevÀba beñzedirim 

 

4 O mÀh-ṭalèatı gördükçe titreyor rÿḥum 

 Göñül bu ḥÀleti ben inciõÀba beñzedirim 

 

5 Dökünce zülf-i siyeh-kÀrını cebin üzre 

SeḥÀb-ı tìredeki ÀfitÀba beñzedirim 

 

6 Görünce tÀbiş-i ruḫsÀr-ı mÀhrÿyÀnı 

 Vücÿh-ı vaḥdete dÀéir kitÀba beñzedirim 

 

7 TemellüḳÀtını ebnÀ-yı dehr-i pür-şÿrıñ 

 TabaṣbuṣÀt u rüsÿm-ı kilÀba beñzedirim 

 

8 MiḥenÀtı olur seyyiéÀt-ı efèÀli 

 KebÀéir-i küberÀyı åevÀba beñzedirim 

 

9 Ola beḳÀsına nisbet devÀm-ı iḳbÀli 

 Dem-i seḥerdeki nÿşìn-i ḫˇÀba beñzedirim 

 

10 Virir mi fÀéide pür-iḥtişÀm-ı kÀşÀne 

 Cühÿl-ı muúbili ḫÀne ḫarÀba beñzedirim 

 

11 ZebÀn-ı diger ile cüst-cÿy-ı sÿd ideniñ 

 Ḥuôÿr- ı ḳalbini varsa èaõÀba beñzedirim 
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12 ḤelÀl-i rÀyet-i èümmet ki inşiḳÀḳ itmiş 

 Şu devri Àh dem-i iḳtirÀba beñzedirim 

 

13 Reşìd-i mülhemü’l-èirfÀna çÀkerim ḥÀfıôa  

 Ki her ḫitÀbını faṣlü’l-ḫitÀba beñzedirim 

       27 Nisan 323  

 [6b] 

 12 [Kaside] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Bir dil ki ḫayÀliñle ṣafÀ-cÿ-yı beḳÀdır 

ÁzÀde-i Àsìb-i mihengÀh-ı fenÀdır 

 

2 Bir dil ki ola pertev-i èaşḳıñla münevver 

Her Àhı anıñ meşèÀl-i şeh-rÀh-ı ÒudÀ’dır 

 

3 Her ḳıble birer yüzden ider feyøi tecellì 

èAşḳıñla göñül Ùÿr-ı tecellÀ-yı ṣafÀdır 

 

4 Ámentü bi-iècÀzik yÀ cevheretü’l-ḥüsn 

Tesóìr-i bi-delìlik ne úadar òoş-rÿbÀdır 

 

5 èAşḳıñdır o èulvì güher-i lÀmièa-zÀ kim 

ZühhÀdı faøl-ı hiêmete taḥḳìḳ-nümÀdır 
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6 ÜftÀde-i nÀzende-i óürriyet olanlar 

 RÿmÀl gibi bir ḳayda giriftÀr-ı vefÀdır 

 

7 NÀz it saña ey nÀz-ı mücessem yaraşur nÀz 

 RÿmÀl-ı niyÀz olmaàa èuşşÀk sezÀdır 

 

8 Gül-renk-i leb ü zülf-i perìşÀn-ı siyÀha 

 Cemèiyyet-i dil cevher-i cÀnımla fedÀdır 

 

9 Şehì-dÀne-i eşèÀrımı úıl ziver-i gerden 

ZìrÀ eåer-i feyøi Reşìdü’l-vüzerÀdır 

 

10 Ey feyø-i reşìdÀnesi hÀdì-i meèÀnì 

 ÕÀtıñla vezÀret şeref- ÀrÀ-yı èalÀdır 

 

11 Ey şaèşaèalı nÿr-ı aṣÀletle münevver 

 Ḳalbiñ ise mÿrÿr-ı Àb-ı feyø-nümÀdır 

 

12 èÁkif Paşa gerçi o vezìr-i himem-ÀrÀ 

 FÀtiḥ’de bugün muòtelif-i genc-i serÀdır 

 

13 AmmÀ ki anıñ ceddi gibi ṣìt-i güzìni 

 TÀ ḥaşre dek ÀrÀyiş-i tÀrìó-i bekÀdır 

 

14 İclÀl ü ḥamiyyet, ḥikem ü èadl ü siyÀset 

 Reéfet gibi bÀbıñda ḳadìm-i nüdemÀdır 

 

15 Riḳḳatli, metÀnetli o vicdÀn-ı selìmle  

 MeclÀ-yıèatÀ meḥbiṭ-i ilḥÀm-ı ÒudÀdır 
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16 Ol mertebe nÀzende ki dÿşìze-i ṭabèıñ 

Biñ göñli giriftÀr-ı isÀr itse sezÀdır 

 

17 Kilk-i óikemiñ ey sebaḳ-Àmÿz edìbÀn 

 DeryÀ-yı muḥìṭ-i dile mìzÀb-ı ṣafÀdır 

 

18 Óükmüñ ki olur ṣÀèiḳa teéåìr-i siyÀset  

 Maḥkÿmları laḥôada dÿ-çÀr-ı cezÀdır 

[7a] 

19 Ḳuṭṭaè-i ùarìḳ-i mündehìş pençe-i èadliñ 

 Her noḳùası ÀzÀde-i ÀåÀr-ı şifÀdır 

 

20 Yollarda bütün edèiyye-i şevket ü şÀnıñ 

 PìrÀyede elsìne-i bÀy ü gedÀdır 

 

21 Bir pÀyede Àsÿde ki sÀyeñde vilÀyet 

 Her kÿşesi bir bezm-i tarÀb-zÀ-yı ãafÀdır 

 

22 Ḥürriyet olunca dil-i Àdemde muúarrer  

Firdevse daḫı ḫandeler eylerse becÀdır 

 

23 Ôann itme taòalluúdur ifÀdem bu ḥaḳìḳat 

AllÀh’a èayÀndır ki müberrÀ-yı riyÀdır 

 

24 İtmiş seni FeyyÀø-ı ezel maôhar-ı irşÀd 

Tevfìḳ-i ezel èÀşıúıñ olursa revÀdır 
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25 ÕÀtıñ gibi bir Àṣaf-ı õi-şÀn güzìne  

Nefèì gibi bir şÀèir-i ferḫunde sezÀdır 

 

26 Maèzÿr gör evṣÀf-ı celìleñdeki èaczim 

 Cismim gibi ṭabèım da giriftÀr-ı èanÀdır 

 

27 Luṭfuñla èubÿdiyyetimi óüsn-i úabÿl it 

 èAfv it dime bì-fÀéide vü yÀve-serÀdır 

 

28 Olmuş ùutalım ḳudret-i ṭabèım da yerinde 

 Çatlarsa da ḫÀmem olamaz vaṣfıña úÀdir 

 

29 Efzÿndur ol rütbe ki faúdÀn-ı biêÀèam 

 EvrÀú-ı kitÀb-ı àama pìrÀye resÀdır 

 

30 Bir şÀèire kim kÿşe-i àam bezm-i ãafÀdır 

EbkÀr-ı ḫayÀli bu ḳadar cilve-nümÀdır 

 

31 èAṭf-ı sebeb itmez felege baòt-ı siyÀha 

 AmmÀ ki bu üslÿb ḫilÀf-ı kudemÀdır 

 

32 Õerrat ne? fermÀn-ber-i fermÀn-ı ezeldir 

 Anlar daḫı pÀ-beste-i taḳdìr ü úaøÀdır  

 

33 İn nükte hemìnest ü diger-hÀş-ı hemìnest 

 Şimdi dem-i ferḫunde-i iḫlÀã ü riéÀdır 
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34 TÀ muècize-i èaşḳ ile sulṭÀn-ı ḥaḳìḳat  

 èUşşÀḳ-ı perìşÀnına hÀdì-i vefÀdır 

 

35 Ol ḥaşre dek ÀrÀyiş-i iclÀl ü feḫÀmet 

 Bu devlete õÀtıñ sebeb-i şÀn u èalÀdır 

  1 Teşrin-i evvel 321 – 19 Şaban 323 – Sivas’a girdigim gün. 

 [7b] 

 13 [Kıt’a]398 

 Feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿl 

1 Dilem geşt-i mecnÿn-ı irşÀd-ı tu 

 Çu Reşìd tu-rÀ gÿş-ı cÀnım şenìd 

 

2 Ve cesteñ şevú-Àbıñ fÀhidini 

 LiÀnak entel-óalìmü’r-Reşìd 

     Yuḳarıki ḳaṣìdemiñ õeylidir. 

 14 [Gazel] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Õevḳ başḳa beyÀn-ı feyøiñde 

 CÀnlanır söz dehÀn-ı feyøiñde  

 

                                                           
398 Bu şiir kasidenin zeyl diye belirtilmiştir. Fakat vezninin ve kafiyesinin farklı olması sebebiyle ayrı bir şiir olarak 

değerlendirilmiştir. 
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2 Degişir ḳudret-i bedìèa-yı kilk 

 SÀḥirÀne benÀn-ı feyøiñde 

 

3 LemeèÀn-ı cevÀhir-i óikemiñ 

Berḳ urur şÀyegÀn-ı feyøiñde 

 

4 Ùaş çıúardır füãÿã-ı maènÀya  

 O güherler cinÀn-ı feyøiñde 

 

5 Rÿḥ-ı eslÀf nefòa-yı maôhar olur 

 Meclis-i pür-emÀn-ı feyøiñde 

 

6 ḪÀne-dÀnlıḳ be-Rabb-i beyt-i Òalìl 

 Başḳadır ÀsitÀn-ı feyøiñde 

 

 15 [Matla] 

 Beşer ol maôhariyyete iremez 

 Başḳa mürşìd Reşìde el viremez 

     21 Teşrìn-i evvel 321 – 9 Ramaøan 323 

 [8a] 

 16 [Gazel] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Şuéÿn-ı èaşḳı kim añlar kimiñle söyleşelim 

 Şücÿn-ı èaşḳı kim añlar kimiñle söyleşelim 
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2 Ulÿél-nihÀye daḫı oldı sÀlib-i sÀmÀn 

 Cünÿn-ı èaşḳı kim añlar kimiñle söyleşelim 

 

3 NigÀh-ı cÀẕibe-dÀrıñ neler ider taḳrìr 

 Füsÿn-ı aşḳı kim añlar kimiñle söyleşelim 

 

4 CelÀliñ olmada mÀniè cemÀliñ iôhÀra 

 Buṭÿn-ı èaşḳı kim añlar kimiñle söyleşelim 

 

5 FirÀú-nÀme-i ümmüél-kitÀbdır sìnem 

 Mütÿn-ı èaşḳı kim añlar kimiñle söyleşelim 

      3 Muḥarrem 336 -21 Teşrìn-i evvel 333 

 17 [Gazel] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Olsaydı ùabìb-i yÀr-ı cÀnım 

 Diñler idi nevḥÀ-yı niḥÀnım 

 

2 Bir gizli enìn var ki dilde 

 BìgÀnesidir leb-i fiàÀnım 

 

3 Yansun dil-i zÀra yanmam ammÀ 

 Yoḳ èaşḳıña başḳa ÀşiyÀnım 

 

4 Medfÿn-ı göñülde yÀdigÀrıñ 

 Müstaàni-i genc-i şÀyegÀnım 
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5 Derd-i dile bulmadım ifÀde 

 Gözyaşlarım işte tercemÀnım 

     7 Teşrin-i æÀnì 33 - Muḥarrem 336 

 [8b] 

 18 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 İzmir’iñ İstanbul’uñ tüccÀrı hep  

 İètibÀr eyler idi bu ḥaørete 

 

2 äìt-i ecdÀdı ṣaàır oàlı iken  

 Pek delik idi úulaàı óikmete 

 

3 Rıḥleti tÀrìḫi ḥicrìdir tamÀm 

 Gitdi Bay Aómed diyÀr-ı raḥmete 

      1378 

 19 [Kıt’a] 

 Fe’ilÀtün fe’ilÀtün fe’ilün 

1 äÿreti seyr-i teniñ Àyinesi 

 Bir güneşdi boyatan mihr-i ẕekÀ 

 

2 Bir Senìóaydı ki tek inci idi 

 Mümkin olmaz idi taḳdìr-i bahÀ 
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3 MÀtem-i rıḥletiniñ tÀrìḫi 

 Şu duèÀdır áafer’allÀhü lehÀ 

     1382 

     Senìḥa Ḫanım meróÿme içün irticÀlì sÀniḥadır. 

     13 Temmuz 962 

     ÚÀèim-maúÀm Aḥmed Beg’iñ refìúasıdır. 

 

 [9a] 

 20 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀilün 

 (MevlÀnÀ bendeleriniñ meşhÿr müḥtedì DiyÀmÀndi içün vefÀt tÀrìḫi.) 

1 Ey İlÀḥì şemèanıñ pervÀnesi 

 Nÿr-ı vaḥdetle münevver müḥtedì 

 

2 Baú DiyÀmÀndi denilmişdi saña 

 Ùoàdıàıñdan ṣoñra çıḳdı mesnedi 

 

3 Sen bir elmÀs-pÀre-i ìmÀn idiñ 

 Parladı ḳalbiñde nÿr-ı sermedì 

 

4 Meånevì’den vaḥdeti idrÀk ile 

 Veche-i tevḥìde olduñ muḳtedì 
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5 Ey dedem devletlü èAbdü’l-úÀdir’im 

 Rÿḥuñuñ cennetler olsun meşḥedì 

 

6 Ehl-i dil tÀrìḫiñe böyle didi 

 Ricèat itdi kÀnına elmÀs idi 

 673    425   126    132    25 

   15 Mayıs 1961(2) – 1381 

   (Merḥÿm ihtidÀ itdikden ṣoñra èAbdü’l-úÀdir ismini almışdı.) 

 

 [9b] 

 21 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Esìr-i IøṭırÀb 

1 Nevḥaya yoḳdur mecÀl efàÀn esìr-i ıøṭırÀb 

 èAşúdır bu saóada imkÀn esìr-i ıøṭırÀb 

 

2 CÀn naṣıl inşÀ-yı èaşḳ itsün ki sen cÀnÀn iken 

 Gizlidir senden daḫı vicdÀn esìr-i ıøṭırÀb 

 

3 İñleyen ben diñleyen ben sÿz-ı dil mıørÀbını 

 Gerçi maḥkÿm-ı ḫafÀ müjgÀn esìr-i ıøṭırÀb 

 

4 Uyḳu bilmez gözlerimde titreşen gözyaşlarım 

 èArø ider bir levḥa kim èummÀn esìr-i ıøṭırÀb 
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5 èAşḳa ben itdim taḥammül dìde iôhÀr eyledi 

 Nÿḥ-ı úÀhir mevce-i ùÿfÀn esìr-i ıøṭırÀb 

 

6 Kim kime inşÀ-yı èaşḳ itsin göñül ḥayretdedir 

 CÀn esìr-i ıøṭırab cÀnÀn esìr-i ıøṭırÀb 

 

7 Yÿsuf'a hicrÀn enìs olmuş bu miḥnet-ḫÀnede 

 Ben esìr-i èaşḳıñım zindÀn esìr-i ıøṭırÀb 

      31 Aàustos 339 Erenköy 

 22 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Bilse her ferd eger èÀleminiñ ḳıymetini 

 Başḳa bir èÀlem olurdı bu miḫen-zÀr-ı ḳuyÿd 

 

2 Menşeéi òÀk maèÀdi yine ḫÀk olmuşdur 

 Virmiyor cÀõibe ḫÀkìlere imkÀn-ı suèÿd 

 

 23 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Vaṣfıñıñ pÀyÀnı yoḳdur olsa söz siór-i mübìn 

              Ḥaúú seni èÀlì yaratmış õÀten ey devlet-ḳarìn 
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2 Rütbe-i bÀlÀ ile ḳıldı dü-bÀlÀ şÀnıñı 

            İşte taḳdìr eyleyüp ÀåÀrıñı şÀh-ı güzìn 

 

3 Şeş cihetden naàme-i tebrìk böyle èaks ider 

            Fıṭraten èÀlìsin ey bÀlÀ-ùırÀz ey kÀmbìn 

  18 Eylül 320 (èÖmer èÁlì Beg’e mektÿbumuñ ḫitÀmında yazılmışdır.)  

  Balıkesir mutaṣarrıfı 

 

 [10a] 

 24 [Gazel] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

1 Gördük bu gülsitÀnda gül-i ḥüsni Àn açar 

 Olmaz ḫazÀnı revnaḳınıñ Àn-be-Àn açar 

 

2 Her ṣubḥ u şÀm fecr ü şafaú gösterüp felek 

 Úan aàlayan göñüllere zaḫm-ı nihÀn açar 

 

3 Bir ḫandedir àurÿruna mestÀn-ı àafletiñ 

 FÀnì vücÿda maḳbereler ki dehÀn açar 

 

4 ÁzÀde-i tezeyyün olur cÀn-fedÀ-yı èaşḳ 

 Her daàı sìnesinde gül-i ḫÿn-feşÀn açar 

 

5 Yoḳdur çelenge raàbeti maḥv-ı muḥabbetiñ 

 äaḥnında ḳabrinìñ gül-i bÀà-ı cinÀn açar 
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6 Bir uyḳudur óayÀt memÀt intibÀhıdır 

 RüéyÀları görenlerine eràuvÀn açar 

 

7 ḤÀfıô o bÀr-gÀha ṣıàındım ki bÀbını 

 MiftÀḥ-ı raḥmet ile anıñ her açan açar 

 

      24 Ḥaziran 958 -6 Õilḥicce 377- Úuzàuncuú 

 25 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Ín taèìn-i çün óabÀb ez beste-i çeşm-hÀy-ı tust 

 Çeşm-i bigşÀ hìçi-yi òod rÀ derìn deryÀ bibìn 

     Bìdil 

 26 [Kıt’a] 

 Tercümesi 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Şu varlıàıñda àurÿruñ seniñ kuyuñ gibidir 

 Gözüñde perde-i àaflet úabatıyor öziñi 

 

2 Vücÿdı baór-i muóìùinde ey óabÀb-ı fenÀ 

 Ne hìçsin bu deñizde bir aç da baḳ göziñi 

      24 Aàustos 1963 
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 [10b] 

27 [Matla’] 

(1) Merḥÿm Yÿsuf'uñ Sivas'da ṭanışdıàı şÀèir áÀlib'iñ (intióÀr itmiş idi) vefÀt ḫaberini 

bildiren SÀmiè Beg'e yazdıàı cevÀbdır.  

(2)èAzìz muḥteremim, àazete ile mektÿbuñuz pazar güni geldi. DünyÀda pederimiñ 

vefÀtından başḳa bu ḳadar Àteşìn bir yürek acısı ḥiss itmedim. áÀlib'iñ, şÀnlı bir devr-

i(3)ṭulÿèunda àurÿb iden o mihr-i kemÀliñ, o ciḥÀn-ı maèrifetiñ øiyÀè idilişinden 

dolayı(4)dökülen gözyaşları heder olmaz. CenÀb-ı Ḥaḳú nÀéil-i dìdÀr buyursun 

merḥÿm muḥteremiñ. 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 “áÀlib'iñ oldı beş on gün lÀnesi  

 BÀyezid Merkez ÚırÀéat-ḫÀnesi” 

 

(5)demiş olduàı mevḳièden  her gün gelüp geçdikçe artıḳ imkÀn-ı tekerrüri 

ḳalmayan(6)oradaki müṣÀóabetimizi taḫaṭṭur itdikce dümÿè-ı teéåìr-i feyøÀne 

başlayor. Yazmış (7)oldıàım manôÿmeden işte birḳaç parça… 

(8)Taèdìl-i teéeååürÀt iden bir şey varsa o da ḥaḳḳında tebcilÀé yazdıàıñız 

(9)sütÿnlardaki her kelìmesi ḥamiyyet ḳılmayañıza muḥabbet-i ṣÀfiyeñize şÀhid-i 

(10)èÀdildir. VefÀ-kÀrlıḳ da budur õÀten. Sizden buña intiôÀr olunurdı, var ol 

ḥamiyyet-(11)şièÀrım var. O saùırlara ḳarşı rÿḥ-ı èalìyin pervÀzı şübhesiz: “Áferin 

SÀmiè aferin (12)SÀmiè” demişdir. Destÿr-ı mufaḫḫam.[1]399Efendim óaøretleriniñ 

ḫÀk-pÀy-i (13)devletlerine èarz-ı èubÿdiyyetiyle tenvìr-i vicdÀn itmekde [1]400Reşìd 

                                                           
399 “Reşîd Âkif Paşa olacak” şeklinde şair tarafından not düşürülmüştür. 
400 “Reşîd Âkif Paşa olacak”şeklinde şair tarafından not düşürülmüştür. 
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èÁkif Paşa olacaḳ [11a] (14) oldıàınıñ èarøını niyÀz eylerim. Faḳaṭ şu vecheden ṭabièì 

muóabbet (15)buyurmazsıñız. Çünki bu bÀbda merḥÿm-ı muḥteremiñ pederinden 

ziyÀde (16)müteéeååir olan õÀt-ı devletleridir. Anıñ içün tecdìd-i teéåìr itmiş oluruz. 

YÀrÀn-ı (17)vefÀya taúdìm-i taóiyyÀt õÀt-ı èÀli-i edìbÀnelerine èarø-ı iḥtirÀm idereḳ 

unutmamañızı (18)niyÀz iderim. BÀḳì olasın hemìşe bÀḳì.  

      Muḥliã-i mesned-i èahdleri Yÿsuf Cemìl  

      6 Mayıs 322  

      Rebièü'l-evvel 324 

 

 28 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Meõkÿr áÀlib Bey Ḥaḳḳında 

1 Bir şehìd-i dem-òurÿşÀndır şehìd-i èaşḳdır 

 Gizlenen Ààÿş-ı kitmÀnıñda ey ḫÀk-i siyÀh 

 

2 Ey cihÀn-ı şièr ü èirfÀn ü feøÀéil áÀlib’i 

Meşhedüñ mi defìni sen misin eyvÀh Àh 

 

3 TercümÀn-ı rÀz-ı dildi nÀṭıḳañ ḫÀmÿş iken  

 Çeşm-i cevvÀl-i siyehkÀrıñda o ḳaddi nigÀh  

 

4 äolduñ ey şÀèir vaḳitsiz söndüñ ey mihr-i kemÀl 

Döndi bir seyyÀr u volḳana dil-i hicrÀn-penÀh 

 

5 Müdrikeñ bir Àteşìn êarbeñden oldı àarḳ-ı ḫÿn 

 Eyledi ḫÿrşìd-i tÀbÀnın şafaḳlarda şinÀh 
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6 Levḥa-yı riḳḳat-nümÿn-ı iḥtiøÀrıñdır baña 

DÀmen-i ḫÿnìn-i ÀfÀḳ-ı felek her ãubḥ-gÀh 

 

7 Böyle al ḳanlarla var áÀlib ḥuøÿr-ı èizzete  

 èÁşıḳa ḫÿnìn-kefendir şÀhid-i bì-iştibÀh 

 

8 İncidÀbıñ èÀşıḳa neydi nicÀb-ı ekreme 

 Rÿḥuñı vaṣlı ile şÀd-Àb eylesin luṭf-ı ilÀh 

 

9 Naôm-ı mièrÀcıñ gibi vardır şefÀèat soḥbetüñ 

 Devlet-i àufrÀnıña olmaz mı eñ şÀnlı güvÀh 

 

10 Bir zamÀnlar eyyühe’ã-ãıddık dirken sen baña 

 Şimdi ben meråiye-ḫˇan oldum saña vÀh óasret Àh 

 

11 Rÿḥ-ı YaḥyÀ’dan bu tÀrìḫ-i güher ilhÀmdır 

 áÀlib’im bulduñ şehìden èÀlem-i dìdÀra rÀh 

     Rebièü’l-evvel 1324 

 [11b] 

 29 [Mesnevì] 

 Feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿl 

 Reşìd èÁkif Paşa'ya ÓüsnÀ BıêÀèate MürÀcaèat 
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1 ḪayÀliñle itdim bu şeb güfte-gÿ 

 İdüp ÀsümÀnda seni cüst-cÿ 

 

2 Beni eyler ol mÀcerÀ eşk-bÀr 

 YegÀne òayÀliñ úalan yÀdi-gÀr 

 

3 áarìbim firÀḳıñla şeb zinde-dÀr 

 Unutma beni sen de ey şìve-kÀr 

 

4 áam-ı èaşḳıña göñlümi hem-dem it 

 O bezm-i ṣafÀya beni maórem it 

 

5 Degişdi naôarda bir bi-rabbiél-felaḳ401 

 TemÀşÀ-yı elvÀḥ-ı fecr ü şafaḳ 

 

6 Bu elvaḥ-ı rengìn pek başḳadır 

 Bu demler ṭabìèat, felek başḳadır 

 

7 O zülf-i siyeh-kÀrıñı añdırır 

 Bu, envÀr dìdÀrıñı añdırır 

 

8 O ser-rişte-i èaşḳdır nicesi 

 Ḥazìn göñlümüñ nÀzlı eglencesi 

 

9 AyÀ ãubḥ-ı èıyd-ı saèÀdet-nişÀn 

 Úudÿmüñle bir başḳa èÀlem-i èayÀn 

 

                                                           
401 “ De ki: O sabahın Rabbine sığınırım” Felâk Suresi 113/1. 
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10 Bu ṭalèatla kim dehre Àyìne misin?  

 Hem Àhında ṣubḥ-ı ezelì mi nesin? 

 

11 äabÀ, zülf-i mevvÀc-veş rÿḥ-ı eåer 

 Bugün çehrelerde ṣafÀ cilve-ger 

 

12 Bugün dìdelerde ḫÀver-i şevḳdir 

 Bugün sìneler mehbiṭ-i zevḳdir 

 

13 Saña ey şerefli saèÀdetlü èıyd 

 MübÀrek ola õÀt-ı pÀk-i Reşìd 

 

14 MekÀrim dil-Àşüfte-i reéfeti 

 MehÀbet hirasende-i ṣavleti 

 

15 Vezìr-i mükerrem vezÀret-i ṭırÀz 

 AṣÀlet-nümÀ vü necÀbet firÀz 

 

16 Ḫıdìv-i müfaḫḫam celìlü’ş-şiyem 

 Kerem-kÀr-ı sÀmì-i ṣÀḥìb-úalem 

 

17 Seniñdir seniñdir cihÀn-ı beyÀn 

 Bu pehnÀda yoḳdur saña hem-èinÀn 

 

18 İder ümmet ÀåÀrıña iḳtifÀ 

 Reşìdü’l-ÒudÀsın reşìdü’l-Òuda  
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 [12a] 

19 Òum-ı èarşa ey evc-gìr-i süḫan 

 Tenezzül-gehiñdir serìr-i süḫan 

 

20 BeyÀnım zi-emìne dÿrestdÿr 

 İlÀhì èaleyhim bi-õÀtÿ’ã-ãudur402 

 

21 CihÀn şÀkir-i niàmetiñdir seniñ 

 BeyÀn-i èÀciz-i midḥatiñdir seniñ 

 

22 Ne èÀlì-cenÀbÀne dÀd eylediñ 

 Beni dÀr-ı àurbetde şÀd eylediñ 

 

23 Ne mümkündi olmaḳ ḫalÀṣ-ı ḫumÀr 

 O peymÀneden olmasam neşvedÀr 

 

24 Saña reéfeti ḫÀliḳ-i lem-yezel 

 DehÀ gibi itmiş ùırÀz-ı ezel 

 

25 Ḳuluñ ḥaşre dek çÀker-i minnetim 

 Ḳabÿl it berÀt-ı èubÿdiyyetim 

 

26 CihÀn dÀéim olduúça ol pÀyidÀr 

 CelÀéil  ṭırÀzÀna ey kÀm-kÀr 

 

 

 

                                                           
402 “Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin sırrını bilendir. Muhakkak O, sinelerin özünü bilir” Fâtır Suresi 35/38. 
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27 ṢadÀretle ol dehre revnaḳ-ı nümÿn 

 Bu yer mesned-i yefrehü’l-mü’minÿn403 

  1 Şevval 323 - 20 Teşrìn-i æÀnì 321 - Gice SÀèat: 10 -Sivas Ḳonaḳda. 

 30 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Makine úuvvetini taãnìde 

 BÀr gerek úuvveti destÿr-ı esÀs 

 

2 LÀkin insÀnda faøìlet yirine  

Aḳçedir şimdiki mìzÀn-ı úıyÀs 

 31 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Ey kerìm ü raḥìm olan Rabbim  

 Dergehiñde penÀhımı bulayım 

 

2 İtme muḥtÀcıña beni muḥtÀc 

 Ḳulum ancaḳ seniñ úuluñ olayım 

      Aàustos 326 Çubuḳlı 

  

 

                                                           
403 “Birkaç yıl içinde önünde de sonunda da hüküm Allah’ındır. O gün m’üminler sevineceklerdir”Rûm Suresi 30/4. 
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 [12b] 

 32 [RubÀ’ì] 

 Mefèÿlü mefÀèìlün mefÀèìlün fÀè 

YÀdıñda mıdır bekÀ-yı ḳalb-i maḥzÿn  

èAşḳıñdan ayırmaz beni biñ reyb-i menÿn 

Olsam da Ferìdÿn-ı ferìd-i iúbÀl 

Göñlüm saña ḥaşre dek esìr ü meftÿn  

      10 Temmuz 326 

 33 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Tìr-i müjganıñla biñ zaḫm aç dil-i ṣad-pÀreye 

 Bir daḳìḳa çÀre-cÿ-yı luṭf-ı dermÀn eyleme 

 

2 Pek ḥazìn bir ḳalbe düşdüñ ey şerÀr-ı èaşḳ-ı yÀr 

 Yaḳ naṣıl ister iseñ bir ḳaṭre iḥsÀn eyleme 

      11 Temmuz 326 Çubuḳlı 

  

 34 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Baḫş ü luṭf eyledigin şeftÀli 

 èÁlem-i Àbımı ḳıldı pür-tÀb 
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2 äabra sÀmÀn mı ḳalır èÀşıḳda  

 Meyden ol mezesi ḳıldı ḫarÀb 

      12 Aàustos 326 Çubuḳlı 

 35 [Nazm] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 Ḥizmetiñde ne ḳadar oldı isem de sÀhì 

 Baḳma noḳṣÀnıma ey èÀlem-i ḥüsnün mÀhı 

 èÖzrümi eyle ḳabÿl itme telaḳḳi vÀhì 

 Bizi de böyle ḳabÿl itdir erenler şÀhı 

      10 Temmuz 326 Çubuḳlı 

 36 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Bir nigÀh-ı nÀz ile pÀ-beste-i dÀm eylediñ 

 áamze-i ḫÿnìne ṣayd-ı nÀle-zÀr itdiñ beni 

 

2 İñlerim zaḫmım nihÀnìdir oñulmaz yarası 

Ḳaçma ey ṣayyÀd mecrÿḥü'l-fuèÀd itdiñ beni 

       16 Aàustos 326 Sirkeci áarı 
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 37 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Bir şehiñ oldı emìr-i àamze-i nÀz-Àveri 

 Dil ki kendi èÀleminde kendiniñ ṣulṭÀnıdır 

 

2 Olmasun yÀ Rabb pezìrÀ-yı tedavi-i zaḫm-ı dil 

Kim bu zaḫmıñ izdiyÀdı mevãil-i dermÀnıdır 

       30 Aàustos 326 

 [13a] 

 38 [Nazm] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtün mefÀèilün fÀèilün 

Bir cilve-i àarìbesidir bu naṣìbimiñ 

Vuṣlatda iftirÀḳına yandım ḥabìbimiñ 

İmkÀn-ı inṭıfÀsı bulunmaz lehìbimiñ 

…………………………………….. 

  

 39 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Yılda bir gün görmege gelmiş idim  

 TÀ ebed tebcìl ider ḳalbim seni 
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2 Ḥayf maḥrÿm-ı telÀḳì eylediñ 

 Hìç gün göstermeyen ṭÀliè beni 

 40 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

1 TÀrumÀr itdi niôÀm-ı èÀlemi hÀlÀ nihÀn 

 Türkiye, İspanya, Rusya sÀóa-yı404 bì-kìl olur  

 

2 Öyle müdhişdir ki mebnÀsı bu gizli ḳuvvetiñ 

 Hangi İsrÀéil baş[ın] ḳaldırsa èAzrÀéil olur 

       Ḥaziran 1340 

 41 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Ḥaúúa düşkündi óaḳìḳat güneşiydi èÁkif 

 Ele geçeydi kitÀbı acımazdım parama  

 

2 SÀyesindeydi kütüpḫÀne-i Eşref ammÀ 

 èÁkif'iñ gölgesi şimdi orada yoú arama 

      31 KÀnÿn-ı æÀnì 939 

  

                                                           
404 sâḥa-yı: sâḥa 
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 42 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Seçime vaèô-ı èumÿmì varmış 

 Ḳaṣd-ı taḥrìf idene diş bilerim 

 

2 Ṣıḥḥat-ı øabṭa plÀḳ lÀzımdır 

 Ùoàrıca nuṭúı ṭutulsun dilerim 

     4 Nisan 950 

 43 [Kıt’a] 

 Mefèÿlÿ mefÀèilün feèÿlÿn 

1 Bir dÀéiredir şu boş taṣavvuf 

Sersemlerdir dönen içinde  

 

2 Ḳur’Àn u sünen buña çeker yÿf 

CÀhil şeyiḫiñ ne var içinde 
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44 [Nazm] 

Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlÿn 

Ḳur’an’a didi èÖmer (KefÀnÀ)   

Bu günler içün imiş bu maènÀ 

(LÀ tettebièÿ’s-subule )405 ṭururken 

Ey tefriḳalar nedir bu àavàÀ 

     15 Mart 952 

 [13b] 

 45 [RubÀ’ì] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 

 

 YÀ Rabbi naṣıl şükrümi ìfÀ ideyim  

 Ya hangi lisÀnla bunı ìmÀ ideyim 

 Şükr eyleyecek lisÀn da senden yÀ Rabb 

 èAczim yıḳıyor bıraḳ da şekvÀ ideyim 

 

   15 KÀnÿn-i æÀnì -941 Maḥkeme äalonunda  

  

 

 

                                                           
405 “İşte bu, benim dosdoğru yolum; hep onu takip edin,başka yolları takip etmeyin ki, sizi O’nun yolundan ayırıp 

parçalamasınlar. Duydunuz ya, işte size O, korunup takvalı olasınız diye bunu emir buyurdu”. En’am 6/153. 
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 46 [RubÀ’ì] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 

 BÀàı beşeriyyetiñ bu mevsimde yüzüm 

 Hep merkez-i taḳlitleri oldı omuzum 

 Yüzlerce úoyun vedièadır bir köpege  

 Bir insana emniyyet idilmez a ḳuzum 

      27 Mayıs 947 

 47 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Bu seçimlerde suḳÿṭ itdi reéìs-i cumhÿr  

 Ḳaldı yollarda sınur ṭopraàı taúdìme bedel 

 

2 Şunı efkÀr-ı èumÿmìye temennì itdiḳ: 

 Bari ṭopraàına ḳavuşaydı seçimden evvel 

      16 Mayıs 950 

 48 [Gazel] 

 Müfteèilün müfteèilün fÀèilün 

 Cidd ü Hezel 

1 Sürme leke çehre-i eyyÀmıña 

  İster iseñ Àbide encÀmına  
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2 Baḳ ne direkler yıḳıyor ṣavletiñ 

 Al ṭopunı ṣoḳ anañıñ ………...406 

 

3 Yoḳ edebiyÀta edepse güni 

 Böyle edepsiz degil ilzÀmına  

 

4 Dest-i laṭìfinde o gül-çehreniñ 

 Beñzedirim bÀdeyi gül cÀmına 

 

5 Geçmeden al mevsim-i şeftÀliyi 

 Dikkat ile olàununa òamına 

 

6 Rÿḥuna bir FÀtiḥa çek Eşref’iñ 

 Ey àazelim uàradıñ ilhÀmına 

      26 Ḥaziran 1956 

      21 Õilḳaède 1375 

  

 [14a] 

 49 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Sensin Allah’ım bu reng-À-renk-i ḥüsnüñ ḫÀliḳi  

 Var mı senden başḳa eşsiz ey VÀḥid-i ÕülcelÀl 

 

 

                                                           
406 Bu mısrada bir kelime eksiktir. 
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2 èAşḳı da hicrÀnı da iḥsÀn iden sensin baña 

 Var mı senden başḳa eşsiz ey Kerìm-i ÕülcemÀl 

     1324 Eylül - 13 Eylül 927 – Büyüḳaṭa 

  50 [Muhammes] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

 Geçdi àamıñla Àh o revnaḳlı çaàlarım 

 HÀlÀ vefÀ-yı èahdiñe ümìd baàlarım 

 Sìnemde nÀr-ı èaşḳı tabaàıla daàlarım 

 Gözyaşlarım revÀn iderim gizli çaàlarım 

 Ben mÀcerÀmı kendim añÀr kendim aàlarım 

       10 Ḥaziran 341 

 51 [Nazm] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

 Onulmaz zaḫm-ı dil hicrÀn elinden 

 äabÀ yoḳ mı ḫaber cÀnÀn ilinden 

  Neler çekmekdedir bu cÀn elinden 

 Bütün çekdiklerim cÀnÀn elinden  

 

 52 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Bir Àh bu ḥÀle bÀèiå oldı 

 Bir naàme melÀle bÀèiå oldı 
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2 Ümìd-i cemÀl iken göñülde  

 Bir cilve celÀle bÀèiå oldı 

 

 53 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

 

1 Ey mÿnis-i dil çÀre idiñ dildeki derde 

 ḤÀkim sen idin rÿḥuma bu neşveli yerde 

 

2 Şimdi araya girdi firÀḳın gibi perde 

Sehr nerde o sÀḥilleriñ ol neşvesi nerde? 

 

3 Çamlar ki nigeh-bÀn idi sevdÀları gizler 

 Bir neşée-i sevdÀ idi ÀfÀḳ-ı deñizler 

 

4 Bir şÀm-ı àarìbÀne ki gördükdi felekde 

 Artıḳ yaradır ḫÀṭırası àamlı yürekde 

      Eylül 340  

 

 [14b] 

 54 [Mesnevi] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

 äÀlió SÀéimée 

1 HümÀyun-nÀmeñi aldım efendim 

 CevÀbı, gelmedir dergÀha kendim  
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2 Düşer ṭayy-ı mekÀn yazmaḳdan eslem 

 Bu günlerde eger ḳalḳup gelirsem 

 

3 Baña, gülmek cevÀb yazmaḳdan Àhdan 

 äarìr-i ḫÀme ãanki bÀng-ı şìveñ  

 

4 Dimem ki ḥÀlimi ben de begendim 

 Göñül küsmüş cihÀna müstemendim 

 

5 Leb-i cÀnÀndan olsaydı bu çìle 

 LisÀnımdan çıḳar mıydı edille 

 

6 O gül-fÀmımdan olsaydı naãìbim 

 Olurdı ḳalb-i bìmÀra ṭabìbim 

 

7 Baña ḫÿn-ı ciger ṣundı felek hep 

 Bu meşreble kebÀb oldum baña leb 

 

8 Göñül bÀzÀrı cÀnÀndan da ḫÀlì 

Hey ìmÀnsız göñül terk it şu ḥÀlì 

 

9 Temel atmış aña àam Àh o kÀfir 

 Ḳurulmuş istemez başḳa misÀfir 

 

10 Muḳìm-i ṣaḥn-ı dildir her ne dirsem 

 BahÀr oldı birazcıḳ gez a sersem 
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11 Birikmiş bunca àam varken sen ey àam 

 Naṣıl oldı geçid buldıñ da müdàam  

 

12 Ne èÀlemden ne heytlerden ḫabìrim 

 Ḳırılmışdır ne inlerden øamìrim 

 

13 Bunuñ ircÀèınıñ imkÀnı yoḳdur 

 NigÀhımda şuèÀ-yı mihriñ oḳdur 

 

14 CihÀnı añladım ki àÀye boşdur 

 Bilüp de bilmemek eṭvÀrı ḫoşdur 

 

15 Ne yazsam ÀşinÀ yoḳ yÀr-ı cÀn yoḳ 

 Anıñçün ḫÀmede şevḳ-i tüvÀn yoḳ 

 

16 Ne èÀlemlerdeyim artıú kıyÀs it 

 ŞebÀb-ı rÿḥuña ḥamd ü åenÀ it 

 

     Eylül 1938 –Ḳınalıaṭa 

 [15a] 

 55 [Gazel] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Olsun felegiñ o bÀà u rÀàı  

 Göñlüm[de] sulṭanımın úonaàı 
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2 FeryÀdımı diñleyor ṣanırdım 

 Redditdi şu ùaş yürekli taàı 

 

3 Ey gülşen-i ḫande her nigÀhı 

 Gül yapraàı rÿḥ-ı dil dudaàı 

 

4 Gök ḳandiliyim ki bir nigÀhıñ 

 Maòmÿr-ı ezel o mÀvi çaàı 

 

5 Taṣvìri yüzüstü ḳaldı kÀkül 

 Ḥüsnüñ güneşi mi bir duvaàı 

 

6 Her anda gözümdedir ḫayÀli 

 MÀniè mi misÀfirler ıraàı 

 

7 ÁzÀde iken esìri oldum 

ÍmÀnımıñ oldı zülfi baàı 

 

8 Yandım yanalı göñül yanıḳdır 

 FÀnÿs tenimdir èaşḳ ocaàı  

 

9 Ben gizli mücevherim defìnem 

İmÀn gibi ḳalbimiñ bucaàı 

  

10 Sìnemdeki nev-bahÀr ãolmaz 

VìrÀn idemez ḫÀzan bu baàı 

 

11 Ey ten ḳafesi ḫarÀb-ı èaşḳ ol 

 Terk itmeye bülbülüm otaàı 
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12 NÀrıñla ḳavuşdı nÿra göñlüm 

Söndürme şu yaḳdıàıñ çerÀàı 

 

13 ÁrÀm idemez enìs-i dìdÀr 

Cennetde ḳurusa da ùuraàı  

     20 Aàustos 1941 

 [15b] 

 56 [Murabba] 

 11’li hece ölçüsü 

1 ÒayÀlimi ṣaran ṣırma teller[i] 

 RübÀbımı meleklere diñletir 

 Ḳalbimde hıçḳıran Àhı iñletir 

 Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

 

2 Ḳonmuş iki ḳumrì óüsn bÀàına 

 Şahinleri şikÀr ider bÀàına 

 Daneleri serilmiş yanaàına  

Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

 

3 Çifte ḳumruları hümÀ-yı èaşḳıñ 

 Gökden inmişdir belÀ-yı èaşḳıñ 

Diñler yıldızları semÀ-yı èaşḳıñ 

Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 
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4 O mÀvì naôarlıḳları ey melek 

 äanèatına naôar deger diyerek 

 RessÀm-ı ezel taḳmış olsa gerek 

Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

 

5 Yükselirim semÀlara dalarım 

 Seni senden bir laḥôacıú çalarım 

 PervÀneñim külòanì ḫani ḳanadlarım 

 Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

 

6 Ben göñlümi senden aldım da heyhÀt 

 Seni göñlümden alamaz kÀéinÀt 

 Çırpınan rÿḥuma èaşḳıñdır óayÀt 

 Yeter göñül yeter hicrÀn elleri 

 

7 Ùulÿèlardan me’Àliñi ṣorarım 

áurÿblardan melÀliñi ṣorarım 

 MehtÀblardan ḫayÀliñi ṣorarım 

 Yeter göñül yeter hicran illeri 

      3 Aàustos 1941  

 [16a] 

 57 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Çeşmiñe olmuş idi göñlüm şikÀr 

 áamze-i fermÀñın idi iḫtiyÀr 
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2 BÀèiå-i ÀrÀm iden ḳahrıñ baña 

 Cevriñ olurdı dile maḥø-ı mÀr 

 

3 KÀfir olur raḥmet-i Óaḳú’dan úaçan 

 èAşıḳıñ itmez felege iètibÀr 

 

4 Yüz virüp aàyÀra faḳaṭ eylediñ 

 Áyine-i ḳalbimi pür-inkisÀr 

 

5 Geçdi o demlerle geçen rÿzgÀr 

 Ḳaldı ḥazìn ḫÀṭıralar yÀdigÀr 

    10 Teşrìn-i æÀnì 326 Manãÿruñ MeyòÀnesi 

 58 [Kıt’a] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1 TemÀşÀ eyledim bu ḳubbeniñ naḳş u nigÀrın ben 

 Benim necm-i ümìdim mihr ü mÀhından da parlaḳdır 

 

2 BeyÀn-ı muècize Mÿsa’ya el virmiş yed-i beyøÀ 

 Yüce Allah inandım ben cebìniñ mÀhdan şaḳdır 

       1 Eylül 1343 – Büyükaṭa  

 59 [Nazm] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
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 Eyledikce ḥüsnüñi tedḳìḳ ey Yÿsuf hicÀb  

 Sìnede eyler tecellì tÀ ki ÀyÀtü’l-kitÀb 

 Eyleyen ḳudret yed-i beyøÀ-yı berúÀ berú-i nÿr 

 SÀèid-i sìminiñi ḳılmış baña ṭavḳ-ı riḳÀb 

       Temmuz 1343 Büyüḳaṭa 

 

 60 [Kıtèa] 

(1)ÜstÀdımız merḥÿm ḪˇÀce ḪÀliṣ Efendi İmÀm Ebu Yÿsuf’uñ KitÀbü’l(2)Ḫarac’ını 

bize yazdırmış ve buña muḳÀbil yaènì ücret-i taḥrìr olaraḳ kitÀbı(3)bize oḳutmaḳ 

istemişdi. ḤÀfıô Yÿsuf o zamÀn bu ḳıṭèayı söylemişdir. Raḥmetéullahı èaleyh 

 FeèilÀtün mefÀèìlün feèilün 

1 Gerçi Àyìnidir ḥarìriniñ 

 TÀrüpÿd-ı nikÀtı ãıú doḳumaḳ 

 

2 Anı luṭf it bize emÀn-ı üstÀd  

 Ḫarcımız mı bizim ḫarÀc oḳumaḳ 

     10 Mart 1319 Maúriköy 
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 [16b] 

 61 [Nazm] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün faè 

 Dil bilmeyerek èaşḳıña düşdi eyvÀh 

 ÜftÀdeñi øulmetde bıraḳma ey mÀh 

 Müstaàraú-ı nÿr olmadayım baḳdıḳça 

 Nÿrum seni nÿrdan mı yaratdı Allah 

      Ḥaziran 319 

 62 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Ḳalmadı cemèiyyet-i dil ıøṭırÀb-ı sìneden 

 Diñlesen bir naàme aàlarsın rübÀb-ı sìneden  

 

2 Ḳalbi ehl-i dilde parlarken hamiyyet cevheri 

 Ḳurtuluş yoḳdur muḥìṭinde èazÀb-ı sìneden 

 

3 áam degil aèdÀya ḥüznüm mÀye-i şevḳ olsa da  

 áam bu kim sÀhir-i iḥyÀü’l-kitÀb-ı sìneden 

 

4 Maèkes-i teéåìri ancaḳ kÿh-sÀr olmaḳdadır 

 Áh yandım Àh dilden sÿz u tÀb-ı sìneden 

 

5 Aç açulsun ḫÀver-i ümmìd ü istiḳbÀlimiz 

 Nÿr-ı dìdem ḥikmetü’l- işrÀú bÀbı sìneden 
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6 Sen şeker-mest-i ṣafÀ olduḳca Àb u tÀb ile 

 Berú urur nÿr-ı tecellì mÀhtÀb-ı sìneden 

 

7 Cezbe efkendir dile her gördigim Àfet Cemìl 

 DÀd-ı Ḥaḳḳ’dır şekva itmem inciõÀb-ı sìneden 

       23 Temmuz – 1322 

 63 [Muhammes] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

1 Uyandı gözleriñde ḫÀb-ı èişve 

Uyu ey nÀzlı Àb u tÀb-ı èişve 

Göñül etsün leṭÀfet-yÀb-ı èişve 

Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

ḤayÀtımsın benim teni güzìnim 

 

2 Olur meftÿn-ı eṭvÀrıñ melekler  

NigÀhıñdan seniñ bir naôra bekler 

Açılmış mı yumuḳ ḳollar bilekler 

Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

ḤayÀtımsın benim teni güzìnim  

 

3 Seḥer nevrÿziye-yi bì- miåÀliñ 

Ḳamer Àyìne-i mihr-i cemÀliñ 

ḪulÀṣa hep güzellikler meéÀliñ 

Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

ḤayÀtımsın benim teni güzìnim 
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 [17a] 

4 CemÀliñ miḥre beñzer mi o volḳÀn 

Seniñ mÀhiyetiñse cÀn u cÀnÀn 

äaçılsun ãaçlarıñdan nükhet-i cÀn 

Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

ḤayÀtımsın benim teni güzìnim 

 

5 Gülersin rÿḥumı tehzìz idersin 

NeşÀṭ u şevḳ ile leb-rìz idersin 

Dil-i óassası vecd-engìz idersin 

Uyu ey mÿnis-i ḳalb-i ḥazìnim 

ÓayÀtımsın benim teni güzìnim 

       21 Aàustos 326- Çubuḳlı 

 64 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

1 İtmede mırÀt-ı ruḫsÀrıñda ḫÀliñ ṣÿreti 

èÁşıḳ- ı ÀvÀreyi pejmürde ḫÀliñ ṣÿreti 

 

2 Nev-nihÀlim sensiñ ol naḫl-i melÀḥat kim saña 

Münèadim mırÀt-ı imkÀnda miåÀlin ṣÿreti 

 

3 El-meded ey Yÿsuf-ı Mıãr-ı ãabÀḥat el-meded 

Gitmiyor Yaèḳÿb-ı dilden infièÀliñ ṣÿreti 
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4 Mest-i sahbÀ-yı viṣÀl olsam dil-i divÀneye 

TÀ ṣabÀḥ-ı ḥaşre dek gelmez melÀliñ ṣÿreti 

 

5 Ben de hem-derdim seniñle “Nevres’im”, “ḤÀfıẓ”gibi 

Donma mırÀt-ı ḫÀṭırda melÀliñ ṣÿreti 

       27 KÀnÿn-i æÀnì 316 

 [17b] 

 65 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

 èIydiyye 

 (BÀb-ı ser-èaskerì mektÿbcısı MuḫtÀr Efendiye taḳdim idilmişdir.) 

1 Ey ḫÀtime-i leyÀl-i hicrÀn 

 Ey FÀtiḥa-yı ṣabÀḥ-ı iḥsÀn 

 

2 Ey ãubḥ-ı saèìd-i bì-müdÀni 

 ÁyÀ bu ne feyø-i cÀvidÀnì407  

 

3 Besbelli bu ṣubḥ-ı èıyda beñzer 

 Bir bÀà-ı İrem bezendi her yer 

 

 

                                                           
407 Bu kelimenin üstüne “şâd-mânı” şeklinde not düşülmüştür. 
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4 Pür-girye olan óazìn göñüller 

 Leb-riz-i ṣafÀ neşÀṭ-perver  

 

5  LÀkin a göñül a nükte-dÀnım 

 Ey muḥarrem ṣÀdıḳü’l-beyÀnım 

 

6 Niçün ṭuruyor öyle maḥzÿn 

 BÀèiã ne bu ḥÀle olma maàbÿn 

 

7 ŞÀm-ı àurebÀ degil bu devrÀn 

 Bir devr-i saèìd-i behcet-efşÀn 

 

8 ÙıflÀn-ı yetìm ü bìkes-ÀsÀ  

 Ḥasret ile olma nevḥa-efzÀ 

 

9 Çoḳdan beri gerçi nÀtüvÀnsın   

 Mehcÿr-ı ãafÀ-yı bezm-i cÀnsın 

 

10 èIydiyye bu ḥüzn ile yazılmaz 

 KÀnunda [da] nev-bahÀr olmaz 

 

11 Gerçi bilirim bu èöõri maèḳÿl 

 Olsun şu temenni bÀri maḳbÿl 

 

12 Yaz bir àazel-i güher-feşÀn yaz 

 Ey ùÿùì-i şekkerìn beyÀn yaz 

 

13 Áteş-gede-i beyÀnıñ olsun 

 Sÿz-ı dile tercümÀnıñ olsun 



300 

 

14 Ey àonce-i naḫl-i nÀz-perver  

 Meftÿn-ı bahÀrıñ oldı diller 

 

15 NÀlindeki de nigÀh-ı luṭf 

 ZìrÀ buña rÿzgÀr dirler 

 

16 äaà ol evel ey nihÀl-i èişve 

 Perverde-i eşk-i dìde-i ter 

 

17 YÀ Rabb bu bahÀr behcet-i ÀbÀr 

 Her dem ola nev-bahÀr pür-fer 

[18a] 

18 YÀ Rabb bu ne óüsn-i muèciz-ÀåÀr 

 Yÿsuflara èarø-ı cilve eyler 

 

19 Bu şièr-i laṭìf-i ḫoş-terim  

 Maḥãÿl-ı dil-i elem-güzìnim 

 

20 Olmaz mı hedìye çÀkerÀne 

 MuḫtÀr-ı Kerìm-i KÀmrÀne 

 

21 Kimdir o Kerìm-i KÀmran kim 

 Bir eşèar-ı eblaàü’l-beyÀn kim  

 

22 Olmaḳda bütün süḫan-şinÀsÀn 

 Vaṣfında bu yolda ḫÀme cünbÀn 
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23 Ḫÿrşìd-i ṣabÀḥ feyø ü èirfÀn 

 MehtÀb-ı leyÀl-i luṭf u iḥsÀn  

 

24 Ser-nÀme-i nüsḫa-yı maèÀnì 

 MuḫtÀr-ı efÀzıl u eèÀlì 

 

25 Fikrindeki cevdet ü cezÀlet 

 Ḳalbindeki (İntibÀh) u riḳḳat 

 

26 PìrÀye-i (Óikmet-i Tefekkür) 

 Yaèni ṣadef-i belÀàatadır 

 

27 ŞÀyestedir olsa ol süḫandan 

 èOåmanlılara cenÀb-ı (ÓassÀn) 

 

28 Ey nükte-ver-i daḳìḳa-perver 

 Ey vÀriå-i sırr-ı şeyḫ-i ekber 

 

29 ḤÀfıẓ ḳuluñuz bi-ḥaḳḳ-ı Ḳur’Àn 

 Oldı size bir èabìd-i iḥsÀn 

 

30 İbrÀz-ı ḫulÿṣı itmek ister 

 Taḳdìm edereḳ bunı o çÀker 

 

31 Söz diñlemiş olsa elde ḫÀme 

 Cüréet mi ider idi kelÀma 

 

32 Peḳ ḥaddini bilmemezlik itmez 

 NÀ-refte olan ṭarìúe gitmez 
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33 VÀdì--i süḫanda eyler ammÀ 

 èIydiyye-i nev-zemìn-i inşÀ 

 

34 èAfv eyle eyÀ kerìm-i devrÀn 

İtdiyse de ḫÀme sehv ü ṭuàyÀn  

 

35 Luṭf it ki eyÀ daḳìḳ-perver 

 Üç saèatde yazıldı defter 

 

36 Taṭvìl-i maḳÀle var mı ḥÀcet  

 Maèõÿr degil midir bu ḥÀlet 

 

37 Edèiyye-i pÀkiñ olsa şÀyÀn 

 Şimden gerü zìb-i nuùú u vicdÀn  

 

38 EnvÀr-ı celìle-i dem-i èıyd 

 İtdikçe cihÀniyÀnı teséìd  

 

39 Ol ãıóóat ü èÀfiyetle her dem  

 ÁrÀyiş-i mesned-i muèaẓẓam 

     3 Şevval 320 / 20 KÀnÿn-i Evvel 318  

 [18b] 

 66 [Murabba] 

 Müstefèilün müstefèilün 
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 MevlÀnÀ’nın áazeli408  

1 BìdÀr-ı şu bìdÀr-ı şu 

VezzÀn cihÀn bì-zÀr-ı şu 

Der-kÀr-ı Óaḳḳ der-kÀr-ı şu 

Ey dil-i demì bìdÀr şu 

 

 

2 BÀ-dil bigÿ der her seḥer 

Ey ez-ḳıyÀmet bì-ḫaber 

Ber ḫiz ü derèÀlem nigÀr 

Ey dil demì bìdÀr-ı şu 

 

3 Ey ḫufte-i refte revÀn 

Ey mürde-i nÀdÀna cÀn 

Berçin ki refte kÀrvÀn 

Ey dil demì bìdÀr-ı şu 

 

4 Mÿy-ı siyeh gerden sefìd 

CÀsÿs-ı merk Àmed pedìd 

Geşt-i409 zì-dünya nÀ-ümìd  

Ey dil demì bìdÀr-ı şu 

 

5 Ey şÀh-ı Şemseddìn liḳÀ 

Ez-Óaúú resìde  ìn èaṭÀ 

………………………. 

……………………….410 

                                                           
408 Bu şiir gazel değil, murabbadır. 
409 geşt-i: geşti 
410 Bu şiirde son bent noksandır. 
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 67 [Murabba] 

 Müstefèilün müstefèilün 

 Tercümesi411 

1 YÀ-hÿ uyan yÀ-hÿ uyan 

Bu dehr-i fÀnìden uṣan 

Allah yolunda bir óayvÀn 

Bir laḥôacıḳ ey ḳalb uyan 

 

2 Söyleş göñülle her seḥer 

Ey ḳalḳışından bì-ḫaber 

Ḳalḳ da cihÀna ḳıl naôar 

Bir laḥôacıú ey ḳalb uyan 

 

3 Ey uyḳuya dalmış ḳuşan 

Ey canlı leşden bir nişÀn 

Ùoplan ki göçdi kÀrvÀn 

Bir laḥøacık ey ḳalb uyan 

 

4 äaçlar siyÀhken oldı aḳ 

Muḫbir bilürdi mÿya çÀú 

DünyÀdan olduñ baş ḳabaḳ 

Bir laḥôacık ey ḳalb uyan 

 

                                                           
411 Bu şiir, 18b nüshasında yer alan Mevlânâ’nın gazelinin tercümesidir 
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5 Ey Şemseddìn şeklinde şÀh 

MevlÀdan irmişdir bu cÀh 

Me’mÿldür èafv-ı İlÀh 

Bir laḥôacık ey ḳalb uyan 

     23 KÀnÿn-i Evvel 920 

 [19a] 

 68 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 

1 Ey uyan pìrini ṣayıḳlayaraḳ 

Nerde MevlÀ nerede MevlÀnÀ 

 

2 Neye ṣapdıñ Muḥammedìlik’den 

 (Leyse min ümmeti) dimişdi saña 

     21 Aàustos 955 

 69 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Leyse min ümmeti aṣḥÀbu’l-bedèi 

 Ùarf-ı èaleyh beş yüzden ãoñra türemişdir 

 

70 [RubÀ’î] 
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 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 

 Bir ḳabøa-yı ḳudretdedir insÀnıñ eli 

 èAzrÀéil olur êarbede MusÀ’nıñ eli 

 Elden ele var èarşa ḳadar üstünlük 

 Döḳtürdi devÀ-yı derde èayÀnıñ eli 

      11 Aàustos 955 

 71 [Nazm] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

 äandalye àavàasında yine àÀéib eyledik  

 Sandıḳdı celb-i ef’ide-i èÀlem eyledik 

 Cumhÿriyetde yıl dönümi ḳutlanır iken 

 “Yıl èıyd-ı ekber eyledi biz mÀtem eyledik” 

       28 Teşrìn-i Evvel 957 

 72 [Müfred] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 O àanìyim ki bu bÀzÀr-ı fenÀda felege 

 Metelik virmek içün bende bozuḳluḳ yoḳdur  

 

 73 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

Ey gümüş ḥayrÀnıñım ki istiḥÀleñdir seniñ 

Kìsede sìret-nümÀ Àyìnede ãÿret-nümÀ 
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 74 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 äÿz-ı dil firḳatledir sìnÀ-nişÀn 

 NÀr-ı èaşḳa vuṣlat iṭfÀéiyyedir 

 

[19b] 

 75 [Nazm] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 Beşeriyyet saña ḥayrÀn ne uzaḳ èÀlemdir 

 Şìveñ eyvÀh ki bir rÀsiéme-i Àdemdir 

 Göñlümi itmiş iken ḫançer-i ùaènıñ mecrÿḥ 

 Varsa ḳalbiñ yine bu manôaradan ḫaremdir 

 

       13 Eylül 1326 

 76 [Nazm] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Çeşm-i mestiñle óasbióÀl iderim 

 Saña her laḥôa ibtìhÀl iderim 

 Olalı zülfüñüñ esìri göñül 

 äubóı peyveste-i leyÀl iderim 

       25 Eylül 1326 
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 77 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Ḳayd-ı dehr ü ḥayÀtı hìçe ṣayan 

 Rinde Àb-ı ḥayÀt mey-i cÀndır 

 

2 Ḥaøret-i èaşḳa ḫÀk-i pÀyim ben 

 Tende cÀn armaàan-ı cÀnÀndır 

       16 KÀnÿn-i Evvel 1326 

  

 78 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Cüst-cÿ sÀóasında ḥayrÀnım 

 Bu øılÀl-i ÒudÀ mesìr seniñ 

 

2 Şeyḫ ü rinde beni esìr itme 

İbre sensiñ Òuda mesìr-i seniñ 

       Şubaṭ 331  

 

 79 [Nesir] 

 (Kime yazıldıàı maèlÿm olmayan èArapça bir mektÿb) 

(1) İlÀ ḥaêretü’l-faøìlet baède-i femÀyenbaèi inne hÀõihi risÀletì lideèıyeteyni: 

(2) SelÀm u kelÀm ammaés-selÀmü fe-maèrÿfun ve emmel-kelÀm. Óuve neşru 

me(3)avãÀnì bihi aṭṭabìb enlÀ eteḥÀmel biél-ḫuṭuṭ ṣavnen lilèayn. İllÀ 
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aḳallü ḳalìl(4)feliyaha ḳaṣartü yevme’l-el-cümuhati lil-tiştiàÀli femÀ alel 

el-muèteõiri àayrüél- (5)ifãÀm vele sebìle èalÀ men elime feãÀóen. Fel 

mercÿ úudÿmekum kemÀ eşartu(6)mavúÿten ṣabÀḥen ev navÀhen ev 

mesen, veés-selÀmu èalÀ men ittebeèa el-kelÀm. (7)äadiḳuke annaṣiè. 

          Mayıs 962 

 [20a] 

 80 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Bir şÀhiḳadır fikr-i bülendiñ ki semÀvÀt 

 DÀmÀn-ı şevÀhıúda ki sedir aña nisbet 

 

2 EfkÀrı da õerrÀt gibi eylese tenvìr 

Beñzerdi güneş fikriñe ey mihr-i melÀḥat 

 

3 Şems[ü] arø ḳıyÀmetden ider ise teécìl 

 Fikriñle ider ẓulme ḳıyÀmet beşeriyyet 

      Erenköy MeyòÀnesi / 7 Ḥaziran 331 

 81 [Gazel] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Ey yÀr seniñ ḫarÀbıñ oldum  

Yaḳdıñ beni ÀfitÀbıñ oldum 
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2 Var mÀye-i ùıynetimde cezbeñ 

Raḥm it ki seniñ türÀbıñ oldum 

 

3 ÇeşmÀnıña göz göre vuruldum 

Ey berḳ-i hedef şitÀbıñ oldum 

 

4 Bir ḤÀfıô-ı Àyetü’l-cemÀlim 

Ey èaşḳ seniñ kitÀbıñ oldum 

      Ḥaziran 331 

 [20b] 

 82 [Gazel]  

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 (äadme-i KübrÀ – Erzincan LisÀnından) 

1 Külçeyim pek ḫarÀb u zÀr oldum 

 äormayıñ bir ḫarÀbe- zÀr oldum 

 

2 Bir zamÀnlar diyÀr-ı yÀr oldum 

 Şimdi bambaşḳa bir diyÀr oldum 

 

3 CÀna ondan gelen bu çarpıntı 

 èAcabÀ pek mi iḫtiyÀr oldum 

 

4 Gözetiñ istiḥÀledir ḥÀlimi 

 Ne taḥavüllere medÀr oldum 



311 

 

 

5 Ansızın hep ezildi yavrularım 

 Dìv gibi Àh lÀşe-òˇÀr oldum 

 

6 Hep kefendir şu bembeyÀø ḳara ḳış 

 Ḳarlar altında hep mezÀr oldum 

 

7 Baàlarım ḳaldı daàlar altında 

 Bu ne ṣarãıntı ḫÀk-sÀr oldum 

 

 

8 Yuvalardı şu ṭam ùaḳır ovalar 

 Úuşlarım uçdı dÀà-dÀr oldum 

 

9 Ne ocaḳ ḳaldı bir tüter ne bucaḳ 

 Küli ṣavruldu tÀrumÀr oldum 

 

10 Ḳaynayup fışḳıran ṣıcaḳ ṣuları  

 Çaàlayan ṣanma eşk-bÀr oldum 

 

11 äanki bir volḳanıñ ḳıyÀmetler 

 Püsküren nÀrına civÀr oldum 

 

12 äadme-i kibriyÀ bu zelzeleniñ 

 Hedm-i ḳahhÀrına dÿçÀr oldum 

 

13 Bir ḳarÀr-gÀh iken bu èÀlemde 

 Yed-i ḳudretle bì-ḳarÀr oldum  
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14 Yed-i ḳudret zebÿnıdur èÀlem 

 Pençe-i ḳahrına şikÀr oldum 

 

15 (Limenü’l-mülḳ)412i añlatır èÀlem 

 èİbret al ṣaḥn-ı iètibÀr oldum 

 

16 Ḳoşuñ imdÀd-ı nÀleme diyeyim  

 Yeñiden ãallanup da var oldum 

 

17 BÀà-ı luṭfunda “keyfe yuḥyi’l-arêa”413 

 Raḥmet ile yine bahÀr oldum 

      13 KÀnÿn-i æÀnì 1940 

 [21a] 

 83 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Bir ḳavì müémin idiñ ḫayrü’n-nÀs 

 Sırrı olmasaydı414 ẕÀtıñda èayÀn 

 

2 İsmiñe maôhar idiñ Ḫayre’d-dìn 

 ḤasenÀtıñ ola yÀr-ı áufrÀn 

 

                                                           
412 “Öyle bir gün ki, onlar meydana fırlarlar, kendileriyle ilgili hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. “Bu gün mülk 

kime aittir?” diye sorulur; “Bir olan, her şeyin O’nun kahrına mahkûm olduğu Allah’a aittir”denir”. Mü’min 

Suresi 40/16. 

413 “Şimdi bak Allah’ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü, ölümünden sonra nasıl diriltiyor? İşte şüphe yok ki, 

ölüleri böyle diriltir ve ayrıca O, her şeye kadirdir.” Rûm Suresi 30/50. 
414 olmasaydı: olmasa idi. 
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3 äarıyer nerde Beşikùaş nerede 

 Ḥelva ṣatmışdın o yollarda yayan 

 

4 äoñra bir fabriḳatör yıllarca 

 FuḳarÀya baba olmuş insÀn 

 

5 Şimdi yoràunluàı diñlendirerek 

ḪˇÀb-gÀhıñ ola gülzÀr-ı cinÀn 

 

6 Raḥmet ile seni Óaḳú yaràulasun 

 Rÿḥun olsun o cihÀnda şÀdÀn 

 

7 (áafer’allÀhu lehü) tarìḫiñ  

 Müjde-i raḥmetle olsun bürhÀn 

      13 Mayıs 1962 / 9 Õil-ḥicce 1381  

       Vaniköy ve Ḳuzàuncuḳ’daki Mıãır Yaàı Fabriúaları’nın äÀóibi415 

 

 84 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

 Balıkesir Mutaṣarrıfı èÖmer èÁli Bey’e  

 Ḳadr Gicesi 

1 Ey aḳdes-i aḳdesü’l-leyÀlì 

 Taṣvìriñiñ olmaz iḥtimÀlì 

 

                                                           
415 Süleyman Süleymangil. 
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2 Taḳdìre ṣıàar mı ḳadr ü şÀnıñ 

 Memdÿḥ-ı güzìnisin ÒudÀ’nıñ 

 

3 İtdi bu gice zemìne  ḲuréÀn 

 Çıḳmaz mı semÀya bang-ı şükrÀn 

 

4 Ḳıldıñ o ḳadriñe dehri pür-nÿr 

 Her gÿşe kesildi èÀlem-i Ùÿr 

 

5 Olmaḳda ḳulÿb beste-i meftÿḥ 

 İtmekde zemìne ḥaøretü’r-rÿḥ 

 

6 Bir neşéesi var ki ḫÀk-dÀnıñ 

 PìrÀyesi ravøa-i cinÀnıñ 

 

7 Gül-bÀng-ı nevÀ-yı Allah Allah 

 Her ẕerreye oldı zìb-i efvÀh 

 

8 Allah nedir bu şevú-i dìnì 

 RaḳṣÀn idiyor muvaóóidìni 

 

9 Allah nedir bu şÀdmÀnı 

 Her ẕerre kesilmiş ÀsmÀnı 

 

10 EnvÀr-ı leṭÀfetiñde eş yoḳ 

 Sen varsıñ anıñ içün güneş yoḳ 

 [21b] 
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11 Rengìn-i sevÀd-ı feyø-bÀrıñ  

EnvÀrı mı ṣubḥ-ı nev-bahÀrıñ 

 

12 Taṣvìre baḳındı ve ne ùuàyÀn 

 Gündüzle gice olur mı seyyÀn 

 

13 Aḳla ḳarayı seçen her Àdem 

 Biñ óamelesi görür mükerrem 

 

14 0lsun saña ey şeb-i saèÀdet  

 èÁlemde fedÀ ṣabÀḥ-ı vuṣlat 

 

15 İtdikçe celÀéiliñ tevÀlì 

 MüjdÀd ola èömr-i õÀt-ı èÀlì 

 

16 Kimdir o edìb-i nüktedÀn kim 

 Bir şÀèir-i nÀzenìn beyÀn kim 

 

17 EvṣÀf-ı güzìn-i bÀ-kemÀlì 

 ÁrÀyiş-i defter-i maèÀnì 

 

18 Faḫr-Àver-i zümre-i eèÀlì 

 ÜstÀd-ı süḫan CenÀb-ı èÀlì 

 

19 Ey mìr-i kerem meéÀb-ı reéfet 

 SÀyeñdedir ÀfitÀb-ı reéfet 

 

20 Medyÿn-ı mekÀrimiñdir èÀlem  

 Meftÿn-ı ḫaãÀéiliñdir Àdem 
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21 ÁvÀre vaṭan ḥazìn-i vicdÀn 

 İtmekde iken enìn ü efàÀn 

 

22 Luṭfuñla ḳuluñ da oldı şÀdÀn 

 Bekler imiş ey kerìm-i õìşÀn 

 

23 Olmaz yine midḥatiñ muḳarrer 

 Söz siḥr-i beyÀn olsa müncer 

 

 

24 EvṣÀfıña kim bulur nihÀyet 

 Tek duyuyor Àh şÀèiriyyet 

 

25 Luṭfuñ dile baḫş idince neşée 

 Söz diñlemez oldı elde ḫÀme 

 

26 èAfv eyle ḳuṣÿruñ ey hem-sÀz 

 èAfv it ki bıçaúlar aàzın açmaz 

 

27 Olduḳça muḥìṭi ḥüsn-i àurbet 

 Bì-çÀrede úalır mı ṭalÀḳat 

 

28 İndikçe zemìne nÿr-ı áufrÀn 

 Çıḳdıḳça semÀya bang-ı şükrÀn 

 

29 İtsün seni õÀt-ı pÀk-i aèôam 

 ÁrÀyiş-i mend-i muèaẓẓam 
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     27 Ramaøan – 321- Úaresi 319 Teşrìn-i æÀnì 

 85 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün   

1 ÕÀt[ı] beni eylemişdi meclÿb 

 äıytıñdaki añ şöhret-i teèÀlì 

 

2 Oldum keremüñle şimdi maócÿb 

Ey server-i zümre-i eèÀlì 

 

3 Vaãfıñda ne rütbe itsem ıùra 

 èÁlìsiñ o rütbeden de èÀlì 

     30 ŞaèbÀn 321 /Teşrìn-i æÀnì /Úaresi 329  

 [22a] 

 86 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Bir seyl-i şitÀbındadır èömr-i beşeriyyet 

 Bu merḥalede úarşılar aḫlÀfını eslÀf 

 

2 ZÀ’ìr şu yatan cinsiñe úıl FÀtìḥa itḥÀf 

 Yarın da saña baḫş idecekdir anı aòlÀf 

 

 87  [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
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1 èÖmr-i fÀnì nehr-i cÀrìdir aúar dönmez geri 

 èÁḳıbet bu müntehÀdır her faḳìr ü sÀmiḥa  

 

2 Bir lisÀn-ı ḥÀlidir faúirlerin bu sÀniḥa  

 Ey baḳan gözler baña Allah içün bir FÀtiḥa 

       Ḥaziran 339  

 88 [Mesnevi] 

10 Nisan 320 tÀrìḫinde dördünci ṣınıfa terfiè ile muḥÀsebÀt-ı taḥrìrÀt ḳalemine naḳl 

itdigim zamÀn müdìr-i muḥterem èAli Rıøa Beg’e hediye-i vedÀèımda kendisine 

taḳdìm eyledigim iḫlaṣnÀmedir: 

 Feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿl 

1 Veliyyü’l-èavÀṭıf èinÀyÀtıña 

 èİnÀyÀt èuluvvìyet ÀyÀtıña 

 

2 LisÀn olsa ẕerrÀt-ı cism-i nizar 

 Yine èarø-ı şüḳrÀna yoḳ iútidÀr 

 

3 ÇerÀà-ı èubÿdiyyetim ḳabre dek 

 ḪaṭÀ eylerim belki de ḥaşre dek 

 

4 Maṣÿndur maṣÿn inṭifÀ-yı muḥÀl 

 Bulur mı o ḫÿrşìd-i rÿşen-zevÀl 

 

5 Seniñ perveriş-yÀb-ı iḥsÀnıñım 

Kemìne ḳuluñ èabd-i fermÀnıñım 



319 

 

 

6 Temellük degildir èubÿdiyyetim 

 Ḥaḳìḳat-perestim budur sìretim 

 

7 O caèlì ḫuṣÿṣÀtı itmem ḳabul 

 Bu şehr-rÀhdan eylemem hiç èudÿl 

 

8 Budur ḤÀfıẓ işte aḳṣaru’l-umÿr 

 İlÀhì èalìm-i bi-õÀtü’ã-ṣudÿr416 

 

9 TebÀh itse de cism-i zÀrım zamÀn 

 Şu iḳrÀr olur rÿḥuma tercümÀn 

 

10 Seniñ perverişÀb-ı iḥsÀnıñım 

 Kemìne úuluñ èabd-i fermÀnıñım 

 [22b] 

 89 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Yanıyor berḳ-i nigÀhıñla süveydÀ-yı derÿn 

 Yoḳ mı bir nìm-i nigeh gözlerimiñ yaşı içün 

 

2 Gözlerim gözleriñe vaḳf-ı temÀşÀ olsun 

 Beni aàlatma gözüm gözleriñiñ yaşı içün 

                                                           
416 “Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin sırrını bilendir. Muhakkak O, sinelerin özünü bilir” Fâtır Suresi 35/38. 
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       ḤazirÀn 332 

 90 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 …......417 ŞükrÀna fotoàraf ẓahrına 

1 Ḥüsn ü èaşḳız farúımız yoḳ olsa da resmin olur 

 Yoḳ saña ifhÀma ḥÀcet sìret ü mÀhiyyetim  

 

2 Beynimizde àayr-ı resmìdir muḥabbet vÀúıèÀ 

 Al bulunsun nezdiñe bir de perìşÀn ṣÿretim 

      9 Õil-ḥicce 335- 27 Eylül 917 -333 

 91 [Murabba] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Dir gözleriñiñ lisÀn-ı ḥÀli 

“Çoḳ baḳma muḥarrikü’l-cünÿnum” 

Ger biñ sÿzişiñ yaḳar derÿnum 

Ey ḥüsn-i mücessemiñ meéÀli 

                                                           
417 Bu kelime okunamamıştır.  
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2 Resmiñde nedir bu canlı teéåìr 

Baḳ baḳ şu nigÀha Allah Allah  

 Her naẓraya ḳarşı dilde biñ Àh 

 Dil-dÿzsın ey sihÀm-ı taḳdìr 

     24 Õil-hicce 325 – 11 Teşrìn-i Evvel 333 

 92 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 NÀṭıḳımda èarø-ı tebrìkÀta yoḳdur iḳtidÀr 

 Ey nigÀh-ı luṭfuña medyÿn-ı şükrÀn oldıàım 

 

2 Ḳalbe lÀzım bir lisÀn virmek bunı ḳuṣÿr içün 

 èAcz mi pÿşìde-i luṭf ile ḳurbÀn oldıàım  

     17 Eylül 917- 6 Õil-ḥicce 335- 4 Eylül 333 

 93 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 SÀèÀt-ı telaḳḳìyi felek itse de taḳyìd 

 ÁfÀk-ı nigÀhımda uçar nÿr-ı ḫayÀliñ 

 

2 Rÿḥumda àarÀmıñ ebedìyyü’s-sereyÀndır 

 RüéyÀda gülümser baña gül-àonca cemÀliñ 

      15 Eylül 915 – 2 Eylül 333 
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 [23a] 

 94 [Kıt’a] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

1 Teḳayyüdler mülÀḳÀtı esirger 

 Uçar pìş-i nigÀhımda ḫayÀliñ 

 

2 Göñül rüéyÀlara medyÿn-ı şükrÀn 

 Tecellì idiyor anda cemÀliñ 

      15 Eylül 333 – 917 

 95  [Tuyuğ] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Dil ki èaşḳıña ṣafÀ bulmaḳ temennisindedir418 

 Hecre ṣabr itmek teéennìsindedir 

 YÀre yÀr olmaḳ degil tedbìr ile 

 ÙÀliè-i èaşḳıñ tecellìsindedir 

 

   15 Eylül 333 – 917 – Bunuñ birinci mıṣrÀèında vezin faøladır. 

 

  

                                                           
418 Bu mısrada vezin fazladır. Şair tarafından da özellikle belirtilmiştir. Birinci mısranın aruz kalıbı “fÀèilÀtün 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün” dür. 
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 96 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün  

1 Yandı berḳ-i nigeh-i nÀza süveydÀ-yı derÿn 

 Yoḳ mı bir nìm-i nigeh gözlerimiñ yaşı içün 

 

2 Seyr-i çeşmÀnıñ ile dìde münevver olmuş 

 Beni aàlatma gözüm gözlerimiñ yaşı içün 

     1 Temmuz - 331 Erenköy Pançu MeyòÀnesi’nde 

 97 [Murabba] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 İtse de ṭÀliè beni hem èÀlem-i  ḥÿr u melek 

Rÿḥ sermest-i ḫayÀliñdir ayılmaz ḥaşre dek 

İnciõÀb-ı ḳalbimi ḳÀbil mi taḳrìr eylemek 

Rÿḥ sermest-i ḫayÀliñdir ayılmaz ḥaşre dek 

 

2 Berḳ ururdı gerden-i ṣÀfıñda envÀr-ı ezel 

Gelmeden devr-i ufukuñ söndüñ ey mihr-i emel  

Atsa da cism-i nizÀrı ḳaèr-ı nisyÀna ecel 

Rÿḥ sermest-i 419ḥayÀliñdir ayılmaz ḥaşre dek 

       5 Temmuz 320 

                                                           
419 El yazmasında bu mısra, “rûh-ı sermest ……….” şeklinde yazılmış,tamamlanmamıştır. Diğer beyitlerin ikinci 

mısrası bu mısrada da aynen tekrar etmektedir. 
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 98*420 [Müfred] 

 MÀ maêÀ fÀte ve’l-müemmelü àaybün 

 Veleke es-sÀèÀtu elleti ente fìhÀ 

 

 99421 [Matla] 

 Tercümesi 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Geçdi mÀøi çekme istiḳbÀle àam 

 Gün bugün sÀèat bu sÀèat dem bu dem 

       5 Teşrìn-i æÀnì 95 

 [23b] 

 100 [Müfred] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

 Henüz endek şuèÿrì dÀrem ey sÀḳi zemen beñzer 

 Be-çeşm-i mest-i ḫod taṣñifiken encÀm-ı ḫÀli ra 

       Kelìm 

 

                                                           
420 Bu şiirin vezni bulunamamıştır. 
421 Bu şiir, 98 numaralı şiirin tercümesidir. 
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 101 [Müfred] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

 Biraz èaḳlım başımda ḥÀlime terk it beni sÀḳi 

 Bu ḫÀli cÀmı çeşm-i mestiñe ṣun da onı aldat 

       6 Teşrìn-i æÀnì 952 

 102  [Müfred] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Ey ki hergìz ferÀmuşet nekonem  

 Hìçet ez bende yÀd mì Àyed  

       Saèdi. 

  103 [Matla] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Ey ḫayÀli ḫÀṭırımdan çıḳmayan bir an daḫì 

 Añdıàıñ var mı èaceb bir laḥẓacıú olsun beni  

 

  104*422 [Müfred] 

 Be-raóte yÀ meraêa’l-cüfÿni bì-mümraêın 

 Meriêa et-tabìbü lehü vaèide’l-èuvvedi 

       Mütenebbì 

  

  

                                                           
422 Bu şiirin vezni bulunamamıştır. 
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 105 [Müfred] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèilü fÀèilün 

 Dil-ḫaste nigÀḥınıñ al[a] gözler aàrısı  

 Oldı ṭabìbi yoḳlayanı mübtelÀ-yı derd 

       1941 

 106 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 äubḥ-dem bÀd-ı nefehnÀ kim leṭÀfet-ḫìz olur 

 Nefḫa-yı ṭurreñ cihÀn-ı ḳudse dest-Àvìz olur 

 

2 Nÿr-ı dìdem luṭf u ḳahrıñ cilve-gerdir àamzeden 

 Bir nigÀhıñ maḥşer-i èuşşÀḳa ḥÀl-engìz olur  

 

3 Rÿóısın fikr-i raóìú-i laèl-ı nÀbıñla seniñ 

 CÀm-ı rengìn ḥayÀl- i şièir-i dil lebrìz olur 

 

4 Bì-vuḳÿf ol neşve-yi idrÀk bu peymÀneden 

 Cevher-i mÀ-yı èaúla èaḳla cünÿn-Àmìz olur 

 [24a] 

 107 [Gazel] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Bir göñül èÀlemidir var göñülden göñüle 

 Naḳl ider varı òaber-dÀr göñülden göñüle 
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2 Úalbe ilhÀmını èaşḳ ezelì vahiy ideli 

 Açılır èuúde-yi esrÀr göñülden göñüle  

 

3 Naḳl ider birbirine sÿz-i dili èÀşıḳlar  

 Buldılar çÀre-i ièmÀr göñülden göñüle 

 

4 Ruḥ-ı ḳÀşÀnesiniñ penceresi gözleridir 

Görinür ṣÿret-i enẓÀr göñülden göñüle 

 

5 Bir nigeh biñ günehi afv u şefÀèat kesilir 

 Süzilür siḥr-i füsÿn-kÀr göñülden göñüle 

 

6 Geçse gül-bÿseye bir vaèd-i vefÀ göñülden 

 Cÿş ider ḥÀlet-i gül-zÀr göñülden göñüle 

 

7 Áhımı baàrı yanıḳ daàlara ifşÀ itdim 

 Ḳıldılar derdimi tekrÀr göñülden göñüle 

 

8 LÀleler güller olur ehl-i dile seng-i mezÀr 

 DÀàını itmege iẓhÀr göñülden göñüle  

 

9 Şimdi sırr-ı süḫanı fÀş idecek yoḳ ḤÀfıô 

 Gördüm eyyÀmı dil-ÀzÀr göñülden göñüle 

       22 Eylül 1956 
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 108 [Gazel] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 èAşḳıña iḥtiyÀç var dilde 

 Ruḥ ile izdivÀc var dilde 

 

2 Seni gördükçe ey perì teéåìr 

 Neye bir iḫtilÀc var dilde 

 

3 ḲÀr-ger olmadı tesellìler  

 Ateşiñ bir mizÀc var dilde 

 

4 NÀr u nÿruñla olmada sÿzÀn 

 Ne àarib imtizÀc var dilde 

 

5 Ebedìdir bu èaşḳ-ı şìrìn-kÀr 

 Ezelì bir sirÀc var dilde 

      3 Mayıs 336 

 109 [Matla] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

Taḳdìr-i yalan ḳaøÀda inşÀ 

Tedbìr aralıḳda bir muèammÀ 
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 110 [Matla] 

FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

Hepsiniñ özledigi mÀéidesi 

Beşeriñ ḳÀèidesi: fÀéidesi 

 [24b] 

111 [Müfred] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Güneş ṭoàurtmasa da sözde üstüne ṣÿfì 

 Girince ḳoynuna meh-pÀresi ùoḳuz ùoàurur 

 

 112 [Matla] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

ḤÀlÀ küçül küçül de emeller peşinde ḳoş 

Ùırmandıàın seniñ iniş artıḳ degil yoḳuş  

       1940 

 113 [Müfred] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün  

 Nigeh-i bÀde-perestiñ leb-i gül-cÀmıñ ile  

 Biz bu mey-ḫÀnede nÿş eylemeden mest oluruz 
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 114*423 [Matla] 

 Úad RaèeynÀke enneke el-ÚaòòÀr 

 Ve leúad kÀne aãlike el-FaòòÀr 

 

 115 [Gazel] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün   

 FÀrÿḳ NÀfiz’iñ áazeline Naôìredir 

1 äaḥrÀ-yı dilde àonce-i èaşḳ  Àn-be-Àn açar 

 EzhÀr-ı KerbelÀ gibi Àteş-feşÀn açar 

 

2 Yek-renk olur óarìḳ-i muḥabbetle kÀéinÀt 

Bir dem gelir ki bülbül muḥarriḳ dehÀn açar 

 

3 Her lÀle bir cerìḥa-yı dilden nişÀn virir 

Güller miåÀl-i dÀà-ı derÿn eràuvÀn açar 

 

4 Bir ḥavø-ı Àteşìnde varaḳdan sefìneler 

Ḫÿnìn bir ufḳa meşèaleden bÀd-bÀn açar 

 

5 Beñzer cihÀnda faṣl-ı emel bÀà-ı cennete 

FÀrÿḳ anıñ da bÀbını miftÀḥ-ı cÀn açar 

 

 

 

                                                           
423 Bu şiirin vezni bulunamamıştır. 
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6 FÀrÿḳ-ı nüktedÀna süḫanda naẓìre güç 

ÜstÀd-ı NÀéilì’ye daḫı imtiḥÀn açar 

 116 [Nazm] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 PÀyidÀr olsun dilerdim luṭfuñı ey meh-cebìn  

 Kaldı èaşḳıñdan ḥazìn ḳalbimde bir gizli enìn 

 Eylemem ifşÀ emìn ol olsa da Rÿḥü’l-emìn 

 Ḳaldı èaşḳıñdan ḥazìn ḳalbimde bir gizli enìn 

 

 117 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Melegim mu’terifim cürmümi èafv itme beni  

Çekerim èaşḳı günÀhımdır efendim ezelì 

 

2 Sen göçünce neme lÀzım baña vuṣlat emeli 

Çekerim èaşḳı günÀhımdır efendim ezelì 

       Eylül 341 



332 

 

 118 [Rubâî] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

 Bir Àhda biñ nÀle-i cÀn-gÀhımı diñler 

 Ey Ḳañlıca’nıñ baàrı yanıḳ körfezi iñler 

 Gel paylaşalım derd-i dil-i zÀrı seniñle 

 Ey baàrı yanıḳ àamlı ṭaà Àhım ile iñler  

       3 Mart 341 

 [25a] 

 119 [Mesnevi] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 BahÀr mevsimi geldi ṣabÀ Erenköyü’ne 

BahÀra ḫÀṣ-ı ḫırÀmıñla uàrayınca yine  

 

2 Benim Muóyi’d-dìnime dirsin: Oldı Yaèḳÿb’uñ 

Taḥassürüñle o Yÿsuf ki ḳalb-i meclÿbuñ 

 

3 Sefìne-i teni çekmek içün biraz ḳaraya 

Bizim diyÀrımıza geldi yaènì Anḳara’ya 

 

4 O şimdi cÀddeleriñ ḳaldırım mühendisi de  

Gezer ṭurur gelecekdir yaḳında kendisi de 

       28 Nisan 1950 
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 120 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün 

1 Şol mertebe yıḳıḳdır vìrÀn-sarÀy-ı dil ki 

 İşàÀl-i èaskerìden ḳalmış ḳonaàa beñzer 

 

2 Aḳ ṣaçlarım belirdi maènÀsı rÿşenÀdır 

 äanma èarÿs-ı èömre telli dudaàa beñzer 

       Õekì Müren’e  

 121 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Çırpınıp ḫırpalamaz naàmeleri 

 Mÿsiḳì ḥüsn-i edÀsı sesiniñ 

 

2 èAcemiñ de dikine çıḳsa bile 

 Başḳadır ḥüsn-i edÀsı pesiniñ 

      Ḥaziran 956 

 122 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Ne ḳadar mevḳiè-i müstaḥkem uçurdı havaya  

 Pasifiḳ’de köpüren dalàa: Japon cümleleri 
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2 Bu gidişle ẓaferi ḥal idecekdir ṣanırım 

 İngilizler yeñi dünyÀnıñ uçan ḳalèaları 

       Mayıs 941 

 123 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

 Gülşende neden òÀrınla feryÀd idiyorsun 

 Bülbül ne yazıḳ naàmeler icÀd idiyorsun 

 Vuṣlatla geçen demleri mi yÀd idiyorsun 

 Bülbül ne yazıḳ naàmeler icÀd idiyorsun 

 

 124 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 èAşḳ , rÿḥuñ ezelì şerbetidir 

 CÀn u cÀnÀnla coşar bu iksìr 

 

2 èAşḳ rüéyÀsı ḥayÀt uyḳusunuñ 

 Böyle ḳılmış uyanıḳlar taèbìr 

 

3 Dilerim ki bu nişÀnla doàsun  

 Maṭlaè–ı şÀèire bir mihr-i münìr 
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4 Armaàandır bu mücevher tÀriḫ 

èAşḳ-ı sÿzÀn-ı mübÀrek teéåìr 

       1369 

 [25b] 

 125 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 İsa vitamin aṣrını mı eyledi rivÀyet 

 ḲÀnÿn-ı ḫalìl itmiş iken sünneti sünnet 

 

2 Dir èamucası milad ile tÀrìḫ mücevher 

 Bay Gürbüz içün ḳutlularuz farø idi sünnet 

       28 Ḥaziran 1941 

 126 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 (ḲÀéim-i MaḳÀm Aḥmed Beg’in Ùorunı Uàur VilÀdet TÀriḫi) 

1  Ebeveyni nerìm eyle èaffan 

 Ùogdı bir nÿr-ṭopı yavru imdi 

 

2 Müjde tÀrìḫi mücevher èArabì 

 Bir Uàur geldi cihÀna şimdi 

       1375 
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 127 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Zevcesinden şikÀyet eyleyene 

 Ölse424 ḥaliñ n’olur diyince hemÀn 

  

2 Ḳoca şefḳatlidir amÀn ṣuṣuñuz 

 Ölürüm ben de neşéeden o zamÀn 

       [èUbeyd’den Tercüme] 

 128 [Rübai] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

Baḳ kÀkülüñe mÀh-cebìniñ de perìşÀn 

GülzÀr-ı muḥabetde yine sünbül açılmış 

ElmÀs mıdır safḥa-yı yÀḳutda yoḳsa 

RuḫsÀr-ı èaraḳrìz ki şebnem mi ṣaçılmış 

       27 Receb 321 

 129 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 “Baèøı nÀ-pÀkiñ adı ṭÀhir olur” destÿrı 

ÙÀhir’iñ oldı geçen gün dehÀnından sÀdır 

 

 

                                                           
424 Şair, bu kelimenin yanına okunuşunu Latin alfabesiyle  “ölse” diye belirtmiştir. 
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2 ÕürefÀdan birisi güldi hemÀn şöyle didi 

İnteúullÀhi TeèÀlÀ bi-lisÀne’ù-ùÀhir 

       13 Eylül 318 

 130 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 ÇÀàladıḳça sìnesinde Bursa’nıñ Nilüferi 

ḪÀk-i pÀk-i ḳabriñi gözyaşlarımla beslerim 

 

2 TÀm bir tÀrìḫ-i mÀtemde şu feryÀdım úızım 

 Çeşm-i dil nilüfer oldı ṣoldı bir Nilüfer’im 

        1318 

 [26a] 

 131 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 CÀn eviñden urdı bir oḳla ecel KÀẓım seni 

 Cennete daèvetli rÿḥa ÀşiyÀn olmuş zemin 

 

2 Mülhemim “ve’l-kÀẓımìnü’l- feyẓü’l-èÀfin”den 

İşte tÀrìḫ-i vefÀtıñ şÀdi’ü’l-kÀẓımìn 

        1373 
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 132 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Neyzen ŞÀèir Tevfìḳ Ḥaḳḳında 

1 Sÿz-ı dil èuşşÀḳı itdi sÿz-nÀk 

 Ḳaldı ney ḫÀmÿş, Neyzen ṣuṣdı Àh 

 

2 Maẓhar-ı tevfìḳ idi ismi gibi 

 Mÿsiḳìde şièr ile olmuşdı425 şÀh 

 

3 CÀmdan Cemler göründi çeşmine 

İtmedi ÀlÀyiş-i dehre nigÀh 

  

4 äoñ demi oldı bu tÀrìḫ-i güher 

Naàme-i şÀdì-i lebbeyk-Allah 

      21 KÀnÿn-i æÀnì 1953–1372 

 133 [Kıt’a] 

 MefÀèilün feèilÀtün feèilün 

1 Çü-fermüd İzid “ be-ḳalbi selim” 

 Dilet bed-hÿ-hest eger-bÀn nist 

 

2 Õì-endìşe-i yevm-i lÀ-yenfaè 

 GarÀbÀn-ı ümìd tÿ cÀn nist  

 

                                                           
425 olmuşdı: olmuş idi 
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134*426  [Kıt’a] 

èÖmer RıøÀ’ya (èÁkif’in Damadı) 

(ḪastaḫÀnede èıyÀdetimde) 

1 ŞifÀéuke sıḥḥatü’l-maraê li-ḳadem 

 Li enneke künte ḫayrü’n-nÀsı fìnÀ 

 

2 ŞifÀke ÀlihunÀ vehüve’t- Ùabìbu 

 Liyeşfi ṣuduru úavmi müémininÀ 

      20 Mart 952 

 135 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Bence yoḳ artıḳ cihÀnıñ õevḳi ey ḫÀk-i fenÀ 

 Zìb-i èÀàÿşuñ ten-i nÀzik-teri äabriye’miñ 

 

2 On sekiz yaşında bÀlin-i şehÀdet oldı Àh 

 Beş gün evvelki velÀdet bisteri äabriye’miñ 

 

3 Olmasun mı müjde-i lÀ-taknaùÿya tercümÀn 

 Her giyÀh-ı meşhed- i àam-perveri äabriye’miñ 

 

                                                           
426 Bu şiirin vezni bulunamamıştır. 
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4 Şeş cihetden èaks ider tÀriḫì gÿş-ı cÀnıma 

 Sìne-i lÀhÿtda olsun yeri äabriyye’miñ 

       1318 

 [26b] 

 136 [Matla’] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Bu mÀcerÀ-yı àamı gel seninle paylaşalım  

 Taḥammül itmedi dìdem berÀber aàlaşalım 

       Erenköy- Eylül 339 

 137 [Murabba] 

 Feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿlÿn feèÿl 

1 Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen baña 

Sezer sende rÿḥum derin iştikÀ 

Gezer gözleriñde ḥazìn bir bekÀ 

Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen bana 

 

2 BerÀberce aàlaşma ḳÀbil ise 

Bize dehr-i dÿndan bu ḥÀṣıl ise 

Yaḳar Àhımız her ne ḥÀéil ise  

Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen bana 
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3 Seniñ rÀyiḥañdır benim gülşenim 

Seniñle cehennemde olsam şebnem 

Dimem kendime sensiz olsam benim 

Naṣılsın naãıl söyle lüṭfen bana 

 

4 Niçün rÿḥ aàarsın ṣaçıñ simsiyÀh 

Siyehde degildir o, nÿr-ı nigÀh 

BahÀrıñda olma ḫazÀna tebÀh 

Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen bana 

 

5 Sen ey àonce bu gül-şene şÀhsın 

O yüksek meéÀliñle bir mÀhsın 

Yanan sìneden yükselen Àhsın 

Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen bana 

 

6 áamıñla göñül çıḳdı derd ortaàı 

Göñül aàla geldi bükÀnıñ çaàı 

Ḳavurmaḳdadır ḳalbi hicran dÀàı 

Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen bana 

 

7 Sen itdiñ esìriñ bu cÀn u teni 

Sen ol sende tek nÀrıña yaḳ beni 

FedÀ eylerim ben seniñçün seni 

Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen bana 
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8 Dimem gün gelir ãoñra rÿḥum saña  

 Gelir belki rÿḥumdan ancaḳ nidÀ 

Beni üzme artıḳ nedir mÀ-cerÀ 

Naṣılsın naṣıl söyle lüṭfen baña 

       3 Eylül 339 

[27a] 

 138 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèìlün 

 Kedisine : 

1 äaḳladım baàrıma baṣdım seni ben tam bir yaz 

 Bütün ÀmÀlimi ḫülyÀlarımı ãırmaladıñ 

 

2 èAşḳıñıñ pençesine düşdi nihÀyet ḳalbim 

 Yaralı bir ḳuş iken ḫırpaladıñ ṭırmaladıñ  

          Eylül 339 

 139 [Matla] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

 Ne òˇÀhem sÀye eftid ber-zemìn ez-naḫl-ı bÀlÀyeş 

 Ki pindÀrem ziyÀ üftÀde-yi üftÀde bir pÀyeş 

       Rahmer 
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 140 [Matla’] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Ḳadd-i yÀriñ istemem düşsün zemìne sÀyesi  

 Çün ãanır göñlüm ḳapanmış pÀyine üftÀdesi 

 

 141 [Tuyuğ] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 “Ôann  idersem” baèøı serde doàrıdur 

 İşte münèam; èaks-i fetvÀdan seni 

 “Uymaz ehl-i dil erenler fikrime 

 Ôann idersem ehl-i taḳvÀdan seni” 

       3 Mayıs 961 

[27b] 

 142 [Mesnevi] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 YÀd-ı Raḥmet  

 ŞÀèir Mehmed èÁkif’iñ vefÀtı içün 

1 Cevher-i tÀrìḫi aḫlÀfa ider keşf-i niḳÀb 

 Áh gitdi tercümÀn-ı efṣaḥ-ı ümmü’l-kitÀb 1355 
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2 Kim bu? Baḳ diḳḳatli baḳ şÀèir Meóemmed èÁkif’iñ 

 Ùurmasun artıḳ araşdırsun ḫayÀl-i ÙÀéif’iñ 

 

3 Baş mücellÀ, bir yanarṭaàdır dimÀàı kÀmilen 

 Áteşe ḳarşı ne ḳuvvetdir taóammül eylesin 

 

4 Gözler ol ḳuvvetde nÀfiz kim şuéÿnuñ nÀrına 

 Bir baḳış kÀfì gelir dÀmuñ içün esrÀrına 

 

5 ÓÀli lÀ-úaydÀne ve ãanèatda427 ammÀ lem-óavì 

Bir naẓarda müncelìdir maddeniñ tÀ cÀn evi 

 

6 Fevt-i Àn itmez çalışmaḳdır yegÀne pìşesi 

 “Leysel lil-insÀne illÀ mÀ-seèÀ”428endìşesi 

 

7 Nerde yüksek bir faøìlet var anıñ meftÿnıdır 

 Öyle bir dÀhì-i èirfÀn ki ẕekÀ mecnÿnıdır 

 

8 Yirmi beşden ṣoñra altı ayda ḥÀfıẓ bir ẕekÀ 

 En ufaḳ peymÀnına ṣÀdıḳ-perver bir vefÀ  

 

9 Olduàum mevkiègüneş görmezdi úuytu bir mekÀn 

 Sen ṭoàardıñ yÀr-ı cÀnım ṣubḥu şÀma baḳmadan 

 

10 Raḥmete beñzer tenezzüldi nüzÿlüñ lÀneme 

 İmrenirdi beyt-i maèmÿr felek-i kÀşÀneme 

                                                           
427 sanèatda: sanèatı da. 
428 “Şüphesiz, insanın çalışmasından başkası kendinin değildir” Necm Suresi53/39. 
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11 Boy vasaṭdan faøla ṭolàun pür-tenÀsüb yÀl ü bÀl 

 LÀübÀlìlikden ÀzÀde riyÀsız ḥÀl ü fÀl 

 

12 Sìne bir gencìne- i leb-rìz-i esrÀr-ı ḪudÀ 

 Bir giren yoḳ nÿr-ı ìmÀn-ı ḪudÀ’dan mÀèadÀ 

 

13 Çırpınır bu neşée-i ìmÀn ile İslÀm içün 

 Her sözi bir mevèiôe irşÀd içün aèlÀm içün 

 

14 İñleyen bir sille-i tÀrìḫidir beynindeki 

 Diñleyen yoḳ umdıàı ḫavf ü recÀ beynindeki 

 

15 Áhenìn bir bünye bÀzÿlar çelik ḳollar çelik 

 Ser-te-ser bir ṣıḥḥat-i mecmuèa yoḳ hiçbir gedik 

 

16 Ḥüsn-i ḫilḳat ḥüsn-i ḫalḳa eylemiş de imtizÀc 

 Nÿrdan seyyÀrelerden ḫalḳ olunmuş bir mizÀc 

 

17 İşte maddiyyet bu ṣÿretle mekìn ü üstüvÀr 

 Ḥissi ammÀ ince bir tül rÿḥdan bir penbe-zÀr 

 [28a] 

18 Áh ider iñler ṭuyurmaz iştiḳÀ bilmez nedir 

 Gizli bir volḳan ki èaynen hiç bükÀ bilmez nedir 

 

19 Yanmadan ḫÀlì degil yanmaz yaḳılmaz kimseye 

 Eşki ammÀ müntehìdir dìdeden tÀ sìneye  
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20 èÁrıøıdır ḫande, bayramda yetìmiñ gülmesi 

 BÀd-ı hicrÀndan yanıḳdır èandelìbiñ naàmesi 

 

21 CÀn eviñdeydi yÀriñ iẓhÀrı güç iømÀrı güç 

 Söylemem cÀnÀ darılma derdiñiñ iḳrÀrı güç 

 

22 ḪÀmesinden nÿr aḳan Àhın ki bir nìl-i revÀn 

 Her beyÀnında melÀlet zemzemi bir çaàlayan  

 

23 Ḫurmalıḳlar fırçası her ùablosı birer güzÀr 

 Baèøı ṣafḥa nil-gÿndur baèzı ṣafḥa zer-nigÀr 

 

24 Sevdigi cÀnÀn vaṭandır ḫÀkiniñ üftÀdesi 

 İşte Balḳan Óarbi taṣvìrÀtı èÁṣım-zÀdesi 

 

25 Ḳarşı bir ḳuvvetdeki elfÀẓı müstaḥkem çelik 

 Rezze DÀvÿdı ṭoḳunmuşdur ören ḳuvvet çevik 

 

26 Ùuysa ( ḫallÀḳü’l-meèÀnì) (Derviş Aḥmed) keyfini  

 Sendedir maènÀ kemÀlìdir ḳırardı seyfeti 

 

27 Öyle aḳmış ki èarÿø Àhengine şelÀledir 

 Rÿḥ mı seyyÀle-yi berḳiyye mi bilmem nedir 

 

28 Ey èarÿø! uydurma ey endÀze-yi ṭabè-ı saḳìm 

 èÁrıø olma ḳayda gelmez şÀèiriñ ṭabè429-ı Nedìm 

                                                           
429 ṭab-ı: ṭabı 
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29 Ben demin dolàun dimişdim pür-tenÀsüb yÀl ü bÀl 

 Şimdi ṣolàun: Ḳol, bacaḳ ḳalmış ḳalanım430bì-mecÀl 

 

30 ḤÀli yoḳ düşmüş ferÀş-ı iḥtiøÀra, iñlemez 

 Bir metÀnet ki ecelden zorlu derdin diñlemez 

 

31 VÀpesìn olmuş nefes, sönmüş emeller, gözleri 

 Sönmemiş baḳsañ yanarsın nÿrdan tÀb u feri 

 

32 “ŞÀh idim şahbÀz oldum işte” eyyÀmı óani 

 Ölmeden silmez ḫayÀlimden òayÀliñ levḥanı 

 

33 Pehlivan ol, bayùar ol, dört beş lisÀn bil şÀèir ol  

 Õü-fünÿn ol, yÀ müderris ḥÀfıẓ ol var çÀre yol  

 

34 Bunlar olmaz vaṣf-ı fÀriú èÁkif’iñ eglencesi 

 TercümÀn-ı vaḥiy-i Óaḳḳ’sıñ vaṣf-ı kÀmil bencesi 

 

35 ÇÀre-[yi]taḥṣìle yoḳ bu maẓhariyyetdir saña 

 İşte edvÀr-ı selef varsa yazılmış e-ã-ãalÀ 

 

36 áÀyet-i èirfÀn gerekdir ince bir ìmÀn gerek 

 Herkes[i] miḥver iderdi böyle müsteånÀ dilek 

 

37 Bir berÀt-ı ẕì-beḳÀdır yazdırılmışdır saña 

 Ḫuld-ı raḫmetle kitÀbıñ ḳazdırılmışdır saña 

                                                           
430 ḳalanım: ḳalanım bir 
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 [28b] 

38 Eyleyen DÀvÿd’ı mümtÀz-ı innemÀ eylemiş 

 ḪÀme-i cevvÀline èarş-ı maèÀnì-yi iniş  

 

39 YÀd-ı raḥmet èömr-i åÀnìdir beḳÀ-pìr-Ànesi 

 Dehr-i fÀnìniñ ne vardır mÀèada-pìrÀyesi  

 

40 Ôıll-ı zÀéildir foṭoàraf ÀbidÀt ihrÀma baḳ 

 Bir ḳarañlıḳda muḫayyel çehre-yi evhÀma baú 

 

41 Dest-i ḳahhÀr-ı felekde bir oyuncaḳ cümlesi 

 Cümlesin bir anda maḥv eyler èanÀṣır cümlesi  

 

42 Rÿḥ bir bülbüldür ki hÀóÿtì úafesde lÀnesi 

 Ḳaydı yoḳ bir ḳonṭuratsızdır cihÀn vìrÀnesi 

 

43 Ḳaṣr u med-i èömre baḳma nefḥa-senc olmaḳda iş 

 Bir ṣadÀ ḳalsun ki senden ḳalmasun vÀhì güliş 

 

44 Öyle çınlatdıñ ki sen ÀfÀḳ-ı İslÀmiyyet’i 

 TÀ-be-maòşer[iñ] cengiñ[iñ] bÀḳì ṣadÀ-yı şöhreti 

 

45 Ey vaḳitsiz iftirÀḳıyla bizi dil-ḫÿn iden  

 Ḳadriñi Àtìler añlar fÀtiḥañdır ḫÀtimeñ 

    3 Mayıs Ayı 1937 – Ḳınalıaṭa / Ḥafız Yÿsuf Cemìl  

ŞÀh idim işte şahbÀz oldum  mıṣraèı èÁkif’iñ ṣaḳal bıraḳdıàı zamÀn bi-õ-õÀt kendisiniñ 

söyledigi tÀrìḥdir. 
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 [29a] 

 143 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Mektÿbcı Giridli Muḫtar Beg’e. Gökṣu’da muḳìm idi. 

1 Gökṣu ey cÿy-bÀr-ı şevḳ-efrÿz 

 Bu ne cÿş-ı ḥazìn-i vicdÀnsuz 

 

2 Ne içün öyle duràun aḳmaḳdasın 

 Ḥüznü ile ehl-i derdi yaḳmaḳdasın  

 

3 Cennet-ÀbÀd gördigim şu zemìn 

 Niçün olsun ṭanìn-gÀh-ı enin 

 

4 Ḳalmamış sende eski ḥÀlet ü şevḳ 

 NaḳşÀ bir Àb imiş dimek ol zevḳ 

 

5 Bir zamÀnlar a cÿy-bÀr saña 

 Bir içim ṣu dimekdi pek aḥrÀ 

 

6 Ḳameriñ cevher-i şuèÀèÀtı 

 áarḳ-ı nÿr eyleyince õerrÀtı 

 

7 Sineñ ol demde ṣanki SinÀ’dı 

 O ne parlaḳ ne ḫoş temÀşÀdı 
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8 Görinirdi evṣÀf-ı sìneñde 

 Yere inmiş semÀ-yı zìbende 

 

9 Nÿrdan gül-sitÀn idiñ o zamÀn 

 Anda yıldız çiçekleri tÀbÀn 

 

10 Seni seyr eylemek içün gÿyÀ 

 Yere inmiş idi nücÿm-ı semÀ 

 

11 Rÿşen şimdi pek àarìb-Àne 

 DÀà-ı ḥazan olmada àarìbÀne 

 

12 Bu sukÿnet olur mı hìç derede 

 Nerede eski neşéeler nerede 

 

13 Nerede söyle mÀh-ı tÀbÀnıñ 

 Söndü mi şuèle-i şeb-i tÀnıñ 

 

14 Bu mesìr-i laṭìf neşée-i güşÀd 

 Áh şimdi niçün ẓalÀm ÀbÀd 

 

15 Ne içün bì-ḳarÀrsın öyle 

 Baña da söylemez misin söyle 

 

16 Añladım mÀcerÀ ḫazandan imiş 

 Anı işrÀb ider bu àamlı reviş  

 

17 Ùurma eşkim gibi hemÀn çaàla 

 Şu bahÀrıñ ḫazÀnına aàla 
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18 Saña olsun refìḳ-i ḫüzn-i ḳalem 

 O da bir cÿy-bÀr-ı feyø-i èalem 

 

19 Olamaz mı o cÿy-bÀr-ı edeb 

 Bu cihetle seniñle hem-meşreb 

 [29b] 

20 TÀr-ı sÀz-ı fiàÀnıñ olsun mı  

 TercümÀn-ı ḫazÀnıñ olsun mı  

 

 144 [Gazel] 

 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 

1 Ḳaplayup gül-sitÀnı tÀr-ı ḫazÀn 

 Oldı èÀlem ḫarÀbe-zÀr-ı ḫazÀn 

 

2 Gülüne toz mı ḳonuverdi ṣabÀ  

 Ne içün oldı tÀrumÀr-ı ḫazÀn 

 

3 áonce-i pejmürde bülbüli ḫÀmÿş 

 Bu ne ey ẓulm-i dil-figÀr-ı ḫazÀn 

 

4 Şebnem-i eşkim olmasın mı revÀn 

 Gül-i ümìd-i ḫÀk-sÀr-ı ḫazÀn 

 

5 Daha yirminci devr-i feyøimde 

 Neden oldum tebÀh-kÀr-ı ḫazÀn 
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6 Açıl ey àonce-i emel olma 

 Nev-bahÀrıñda dÀà-dÀr-ı ḫazÀn 

 

7 Áh ṣolmuş ṭarÀvetiñ gözime 

 Görinür kÀéinÀt dÀr-ı ḫazÀn 

 145 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün  

1 Seniñ ey ḫÀme ey güzìde edÀ 

 Var ṣarìriñde bir ḥazìn nevÀ 

 

2 Açmıyor aàzıñı bıçaḳlar vÀh 

 Bu ne sÿziş ne nÀle-i cÀn-gÀh 

 

3 Varsa derdiñ a cÿy-ı deryÀ-yı dil 

 Yoḳ mıdır luṭf-ı dÀver-i èÀdil 

 

4 èArø-ı ḥÀliñ idüp de ÀmÀde 

 èArẓ úıl ḫÀk-i pÀy-i muḫtÀra 

 

5 DÀd-ı pìrÀdır ehl-i hikmetdir 

 Luṭfı nisyÀn-güdÀz-ı minnetdir 

 

6 NÀmı ser-nÀme-i feøÀéildir 

 Luṭfı müstaànì-i delÀéildir 
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7 ÁṣafÀ ṣÀf-kalb ü  ṣÀf-dilÀ 

 Ey şeref-baòş-ı rütbe-yi èulyÀ 

 

8 Hem şeref-baòş-ı bezm-i devrÀnısın 

 Pertev-ÀrÀ-yı mihr-i èirfÀnısın 

 

9 Sen futÿḥÀtı eyledikçe beyÀn 

 Luṭf ile ey edìb-i èÀli-şÀn 

 

10 Gözi göñli efÀøılıñ açılır 

 Bezme gencìne-i nihÀn ṣaçılır 

 

11 O zamÀn işte rÿḥ-ı Muḥyi’d-dìn 

 Dir ki ahsentü ey edìb-i güzìn  

 [30a] 

12 FÀtiḥ-i ḫıṭṭa-yı belÀàatsın 

 Ḥasen ü èÀlem-ı feṣÀḥatsıñ 

 

13 Oldıàıñ fÀtiḥ-i cihÀn-ı beyÀn 

 Baḳ futÿḥÀtıñ eylemekde èayÀn 

 

14 Şeb-çeraàıñ füṣÿṣ-ı maènÀdır 

 Ùaş çıḳartsañ beyÀna aḥrÀdır 

 

15 Sözlerim semèadan müberrÀdır 

 Olamaz benden öyle şey ṣÀdır 
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16 Meslegim mezhebim ḥaḳìḳatdir 

 Meşrebim de müdÀm-ı ṣafvetdir 

 

17 Ḳalemim óaḳú-şinÀs-ı maènÀdır 

 Midḥatiñde ne dirse aórÀdır 

 

18 Yed-i beyøÀ-yı pür-fünÿnumda 

 Ùarz-ı ḫÀs èaceb nümÿnumda 

 

19 Kesilir bir èaṣÀ-yı maènÀ-yı zìb 

 Yaşasun ḥaøret-i edìb-i Lebìb 

 

20 Aña ṭavr-ı riyÀ-yı münÀfìdir 

 Cÿy-bÀrım laṭìf ü ṣÀfìdir 

 

21 Feyø ü medhiñle ter-zebÀn oldı 

 Aña bir mertebe åenÀ çoú mı  

 

22 Neşvesi ehl-i ẕevḳi ḳandırıyor 

 Bu ne? Siḥr-i beyÀnı añdırıyor 

 

23 VÀdì-i ḥayret oldı şimdi zemìn 

 Ḳameri mÀh-tÀbı siḥr-i mübìn 

 

24 Deresi cÿy-bÀr-ı şÀdìdir 

 Gülşen-i ravøa-i maèÀnìdir 

 

25 Eyler anda rumÿz-ı sünbül-i yÀr 

 Neşée-i bÿy-ı ṣafÀ bahÀr bahÀr 
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26 Ey müst-mendigÀna reéfetli 

 Ey serìr-i süḫanda devletli 

 

27 Olsa baḫt-ı siyeh murÀd baña 

 İdilir mi mekÀrimiñ ihṣÀ 

 

28 Ola gül-zÀr-ı ṭÀlièiñde hemÀn 

 Gül-i ÀmÀl-i devletde ḫandÀn  

 

29 Luṭf-ı Óaḳú revnaḳ-ı bahÀr olsun 

 Mültecìlerde ãad-hezÀr olsun 

    12 ŞaèbÀn 321 - 20 Teşrìn-i Evvel 319 

 [30b] 

 146 [Gazel] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 BÀb-ı ser-èaskeriyye ḥarbiye maṣÀrifat nÀẓırı Saède’d-dìn Paşa ḥaḳḳında 

1 Beste-i zülf-i yÀrdır göñlüm 

 Cezbeden bì-ḳarardır göñlüm 

 

2 Ḳul olur ḫÀk-i pÀy-i dil-dÀra 

 Baḳ ne èÀlì-şièÀrdır göñlüm 

 

3 Ser-i ḳudret-i èayÀn her yüzden 

 èÁrif-i gerd-gÀrdır göñlüm 
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4 Ùÿra ḥasr-ı tecelliyÀt olmaz 

 Maşrıḳ-ı nÿr-ı yÀrdan göñlüm 

 

5 Len-terÀnì peyÀm-ı vuṣlatdır 

 Andan ümìd-vÀrdır göñlüm 

 

6 Yeri var ṣıàmasa semÀvÀta 

 èAşḳ ile ḫÀk-sÀrdır göñlüm 

 

7 NÀz ider èarş-ı iètilÀya daḫı 

 Ferş-i pÀy-ı nigÀrdır gönlüm 

 

8 DÀm-ı èaşḳıñ esìri olmuşdur 

 Bir nigÀha şikÀrdır göñlüm 

 

9 Anı ḳulluḳdan eyleme Àzad 

 Bende-i cÀn-niåÀrdır göñlüm 

 

10 Ùoludur cevher-i muḥabbet ile 

 Saña bir yÀdigÀrdır gönlüm 

 

11 Zaḫm-ı èaşḳ iltiyÀm ider mi ḳabÿl 

 Düşmen-i çÀre-kÀrdır göñlüm 

 

12 Yoḳ rehÀ sÀàar-ı ḳadehden Àh 

 Ser-gerÀn-ı ḫumÀrdır göñlüm 
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 147 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 èAşḳ bir dilde eylese cilve 

Yoúdur imkÀn o neşveden ṣaḥve  

 

2 Bir süveydÀyı eylese tenvìr 

 Pek sönükdür yanında mihr-i münìr 

 

3 Olsa bir dilde genc-i èaşḳı defìn 

 Berḳ urur anda nÿr-ı ṣÀf-ı yaḳìn 

 

4 Dil ki Àyìne-i meèÀlidir 

Cilve-gÀh-ı åenÀyı èÀlidir 

 

5 İder o ṣÀf-ı dÀver-i ẕìşÀn 

Aña baòş-ı ṣafÀ-yı cÀvidÀn 

 

6 Sensiñ ol dÀver-i kerem ḫaṣlet 

 Ey müşìr-i celìl-i ẕì-himmet 

 [31a] 

7 Erlere şÀn viren ḥamiyyetdir 

èAskere şÀn viren ḥamiyyetdir 

 

8 Ne ḥamiyyetli şÀnlı èaskersiñ 

 Meslegiñde ÒudÀ bilir ersiñ 
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9 Gördi ṣandıḳ-ı niẓÀm sÀyeñde 

ŞÀdumÀndır enÀm sÀyeñde 

 

10 Eylediñ bir niẓÀm kim teésìs 

Mÿ-şikÀfÀnı eyliyor taḳdìs 

 

11 èÁrif-i faãl-ı ve innemÀ mısın 

 Bir kerem-kÀr-ı kÀm-baḫşÀ mısın 

 

12 O yetimÀn ki vaḳf-ı efàÀndır 

Şimdi hep naàme-sÀz-ı şüḳrÀndır 

 

13 Şìr-ḫˇÀre ḳucakda èÀéileler 

Girye-i şevḳ ile duèÀ eyler 

 

14 Virdi riḳḳat dile o ḥÀletler 

Cÿşa gelmez mi ṭabè-ı riḳḳat eåer 

 

15  O nidÀlar ki ÀsmÀnìdir 

Maèkes-i èarş-ı lÀ-mekÀnìdir 

 

16 Bu duÀèdır olan o èarşa ḳarìn  

Devletiñ bulsun izdiyÀdı emìn 
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 148 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Saña teşbìr-i baḥr u kÀn idemem 

Raṭb u yÀbisle fevt-i Àn idemem 

 

2 Bu maèÀnì ne maẓhariyetdir 

Bu ne èaliyyü’l-mÿvaffaḳiyetdir 

 

3 Peyk-i tevfìḳ-i rehber-i èazmiñ 

Nÿr-ı taḥḳìḳ-i meşèal-i cezmiñ 

 

4 ḪÀṣdır bu menÀḳir-i èulyÀ 

Saña ey Áṣaf-ı niẓÀm-ÀrÀ 

 

5 Ḳubbe-i ṣaytı iñletir bu ṭanìn 

 Ekmelü’l-èÀrifìn Saède’d-dìn 

 

6 Sen mükemmelleriñ mükemmelisin 

Sen mübeccelleriñ mübeccelisin 

 

7 Ḥaḳú bilir cÀmièü’l-cevÀmièsin 

 Rÿḥsın ebdaèül’l-bedÀyièsin 

 

8 Eåeriñ şÀhid-i kemÀliñdir 

Maḥø-ı èirfÀn seniñ meéÀliñdir 

 [31b] 
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9 Rÿşenì-i ẕekÀ vü fıṭratda 

Varsa ancaḳ güneş hemÀliñdir 

 

10 CÀmièü’l-seyf ve’l-ḳalem sensin 

 ŞÀnlı bürhÀnı hÀl ü ḳÀliñdir 

 

11 Dest-i ḳahhÀr-ı ṣavlet-efzañda    

 Seyf bir Àyet-i celÀliñdir 

  

12 Yed-i beyẓÀ-yı iḳtidÀrıñda 

 ḪÀme siḥr-Àver-i maḳÀliñdir 

 

13 DÀd-ı Óaḳú’dır saña bu ḫaṣletler 

 AãfiyÀ èÀşıḳ-ı ḫiṣÀliñdir 

 

14 Borclıdır iḥtirÀma vicdÀnlar  

 Saña ey dÀver-i meḳḳÀrım eåer 

 

15 èÁṭıfet-dìde çÀkerim bende 

 Kerem ü reéfetiñle şermende 

 

16 Ḳıldı vicdÀnımı o ḥüsn-mesḥÿr 

 Şièrimi itdim işte èarø-ı ḥuøÿr 

 

17 Belki mÿr-Àna yÀdigÀrım olur 

 Sen SüleymÀn’a bergüõÀrım olur 

 

18 Baḳma noúãÀnıma mürüvvet ḳıl 

ḪÀṭır-Àzürdeyim èinÀyet ḳıl 
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19 Beyt-i ehl-i teşÀèire döndi 

LÀnemiñ öyle zìveri söndi 

 

20 Áh kim cilve-i àarìb-i ḳader 

Yÿsuf’a beyt-i ḥüzni mesken ider 

 

21 ŞÀèiriñ beyti dil-nişìn oldı 

Bikr-i maènÀ gibi metìn oldı 

 

22 Çeşm-i èirfÀna nÿr-baòş eyler 

BÀkirÀt-ı beyÀndaki zìver 

 

23 Yine ṣÀyeñdedir bu luṭf-ı beyÀn 

Baña anı da vir celìl-efşÀn 

 

24 Ola müzdÀd-ı şÀn u iḳbÀliñ 

Sönmesün ÀftÀb-ı iclÀliñ 

 

25 Şu duèÀyı eyÀ Kerìm-i Şekÿr 

MüstecÀb it bi-ḥaḳḳın Àyet-i nÿr 

   ÇÀker-i èavÀṭıf-ı maẓharları: Yÿsuf 

      6 Aàustos 322 

 [32a] 

 149 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 
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 VìrÀn Köpri 

1 DeryÀlar aúar gözleriñi ṭoldıramazdı 

 Ey köpri nice ḳÀfile geçmişdi beliñden 

 

2 Bilseñ úurumaú neydi ṣu üstünde ḳabarcıḳ 

 Bir gör seli coşdı seni yıḳdı temeliñden 

 150 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Yoḳ bizde ḥamiyyetli siyÀsì, o fedÀéì 

 Nemrÿd’ı helÀk eyleyen ey sivrisinekcik 

 

2 Gir Köprili’niñ burnuna beyninde vızılda 

 áÀzìleriñ ervÀḥına bir şÀnlı èalemdin 

       29 Aàustos 1962 

 151 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Hìç ḫomurdanma ey Gülek artıḳ 

 Güven olmaz münÀfıḳıñ tipine 

 

2 Ṣaman altı yürütdigiñ ṣu yeter 

 Araya girme girerek dibine 
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 152 [Nazm] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

 Ey vücÿduñ millete èıyd-ı belÀ ḲÀsım Gülek 

 Kendi zuèmunca cihÀnıñ aḥseni ḲÀsım Gülek 

 Devletimden, àamıma düşdüm diye ḲÀsım Gülek 

 Tìz vaḳitde ḳaldıra Allah seni ḲÀsım Gülek 

 

 153 [Nazm] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

 ḲÀsım Gülek bıraḳ iki yüzli dolÀbları 

 Jestiñ olur mı ṣandın eõÀn-ı Muḥammedi 

 Yıllarca Óaḳk ṣadÀsını siz boàdıñız idi 

 Türki eẕÀnıñızdı fiàÀn-ı Muḥammedì 

 

     (EõÀn oḳunurken nuṭḳuna fÀṣıla virmişdi.) 

 154 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Bir gelirse iḳtidÀra hep düşermiş virgiler 

Vaèd-i kÀõibdir bu yaldızlı nuṭuḳlar sergisi 

 

2 Ey Gülek artıḳ utanmazsañ cevÀb vir millete 

 Hangi tÀrìḫiñ fecÀèat devri Varlıḳ Virgisi 

       28 Nisan 954 
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 155 [Tuyuğ] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Partileriñ birçoàı rey avcısı 

 Kendine hep ṣaàlamaú ister maḳÀm 

 Besmeleniñ iç yüzüni añlayan 

 Millete rey virmelidir ve’s-selÀm 

      Temmuz 961 

[32b] 

 156 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Bir emÀnet saña cumhÿriyyet  

 Atañın rÿḥunı şÀd itmelisin 

 

2 Ṣaḳın ayrılma izinden atañıñ 

 Gençlige nuṭḳunı yÀd itmelisiñ 

      2 Teşrìn-i æÀnì 961 

 157 [Kıt’a] 

(1)èAzìz Beg’im dört gün evvel yazdıàım Àtìdeki manẓÿme meróÿmemiziñ 

ismi(2)gibi yüksek rÿḥunuñ ilhÀmı oldıàından tÀrìḫ mısraèındaki taḥfìf-i 

şedde(3)naḳìṣasından dolayı şimdiye ḳadar taḳdìmine cesÀret idemedigim ḥÀlde 

bu(4)ḫÀṭıranıñ heder olmasını istemedim. Allah’dan rÿḥuna raḥmetler size de ṣabrlar 

dilerim. 
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 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Bir melek-sìretdir ey zÀéir bu mihmÀn-ı beḳÀ 

 Ḥüsn-i aḫlÀḳ ü faøìletle sezÀ-yı iḥtirÀm 

 

2 PÀye-i nisvÀn müraccaódı ricÀle muṭlaḳa 

 Böyle ḥÀl ü şÀn ile nisvÀn olaydı hep benÀm 

 

3 Rıḥleti tÀrìḫin biñ üç yüz ile yetmiş yedi 

 SÀl-ı hicrì devre-i raḥmet iden şehr-i ṣıyÀm 

 

4 Çıḳdı ṭıbb vakten ki èÀciz, zevci tÀrìḫin didi  

      1388 /1377 

 Semt-i èilliyyìne  ḳıldı èUlvìye’m ṭarḥ-ı maḳÀm 

 500 175 154 161 217 181 

       9 Nisan 1958 Yÿsuf Cemìl 

 158 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Ín teèayyün çün ḥabÀb ez-beste çeşmìhÀ-yı mest 

 Çeşm-i bikşÀ hìçeyì òod rÀ derìn deryÀ bibìn 

      Bì-dil 

 159 [Kıt’a] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 



366 

 

1 Şu varlıàıñda àurÿruñ köpük gibi èaynen 

Gözüñde perde-i àaflet ḳabartıyor öziñi 

 

2 Vücÿd-ı baḥr-ı muḥìṭ-i fenÀda bir mevhÿm 

Ne hìçsin bu deñizde bir aç da baḳ gözüñi 

       27 Teşrìn-i Evvel 1956 

[33a] 

 160 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün  

1 Baà-ı ḫilḳatde eåer yoḳdı özümden o zamÀn 

 Bir şarÀb içdi ki göñlüm meze: yÀd-ı cÀnÀn 

 

2 Bir güneşdi bu, ṣunan dura hilÀl parmaḳlar 

KÀsede bedr-i münevverdi, degil bardaḳlar 

 

3 Mezc idince meyi sÀḳìsi o demde gördüm 

Donatan tÀcını peymÀneniñ èaḳd-i encüm 

      1 Temmuz 1956 

 161 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 BÀàdÀd’ı ḫarÀb eyledi ùÀèun 

ḲurbÀnından faḫr-ı fuḥÿli 
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2 äor rıḥletini cesr-i fenÀdan 

TÀrìḫine dir geçdi Fuøÿlì 

     963 

 162 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün  

1 Dilde söz namludaki mermidir 

Hele bir çıḳdı mı haydi ileri  

 

2 Hedefiñ yalçın olursa ammÀ 

Tepecekdir yüziñe ḳarşı geri 

     30 Teşrìn-i æÀni 1938 ÚınalıÀṭÀ 

 163 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 NiyÀzi’nin Annesine 

1 DÀà-dÀr-ı firḳatiñdir yaralı ḳalb-i ḥazìn 

ḪÀṭıra geldikçe her Àn ḫasta ḥÀliñ vÀlidem 

 

2 Göz göz olmuşdur göñül manẓÿr-ı rÿḥumdur müdam 

Be-türÀb olsam daḫı mÿnis ḫayÀliñ vÀlidem 

 

3 FÀṭıma emåÀl iken nÀm-ı güzìniñ fıṭrat 

Mefòarü’l-nisvÀn idiñ yoḳdı miåÀliñ vÀlidem 
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4 Nÿr-ı raḥmet şeb-çerÀà olsun bisÀù-ı ḫÀkiñe 

Cennetü’l-firdevs ola bezm-i viṣÀliñ vÀlidem 

 

5 Bu kitÀbıñ levḥ-i dilde tÀ ebed-menḳÿşdur 

Oldı biñ üç yüz otuz dört irtiḥÀliñ vÀlidem 

       Tanẓìmi 7 Nisan 339 

[33b] 

 164 [Gazel] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Ey bülbül-i cÀn ten  ḳafes[i] sicn-i belÀdır 

Aldanma şuéÿnÀta ki hep dÀm-ı sivÀdır 

 

2 Yoḳdur baña bir vech-i tesellì bu cihÀnda 

Dil-ḫaste-i hicrÀna şifÀvarsa bañadır 

 

3 Ey rÿḥ ne itdiñ vü bu çöplükde ne bulduñ 

Süfliyyetine çekdigiñ ÀlÀm-ı cezÀdır 

 

4 MÀdem ki encÀm-ı şuéÿnÀt-ı fenÀdır 

FÀnìyata hìç uàramamaḳ aṣl-ı ṣafÀdır 

 

5 Ey Àteş-i hicrÀn emÀn sönme èalev ãaç 

Áteş-gede-i dilde tüten mihr-i vefÀdır 
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6 Õevḳim bu yanışdır yanarım ben saña anne 

Sönmez bir ateş meskenim ÀlÀ ki beḳÀdır 

       1361 

 165 [Matla’] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 äaḳallı olsa daḫı herze-gÿneler ḳuṣmaz 

 Ùabìèat ot ṭıḳamış aàzına yine ṣuãmaz 

      19 Eylül 957 

 166 [Matla’] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Reyb der rÀh-ı èÀşıḳÀn èayb est 

 Din-i mÀ yüèminün bil-àayb est  

      15 Nisan 942 ḲınalıÀṭa 

 167 [Matla’] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 LÀ tesel fìl-èaşúı èanì mÀbedÀ 

 KÀse çün pür-şod ez ü nÀ-yed ṣadÀ 

      Teşrìn-i æÀni 943 ḲınalıÀṭa  
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 168 [Matla’] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Bir ṣadefdir ḳalb-i èÀşıḳ gizler ol dür-dÀnesin 

 Evc-i istiànÀda ḳurmuşdur hümÀsı lÀnesin 

 

 169 [Matla’] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

 Ḥamiyyet ḫastesi ḳalbim diyorsun 

 Efendisin temÀruø eyliyorsun 

 170 [Nazm] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 Rÿy-ı deryÀda ṣafÀ ẕevḳini ÀmÀde iden 

 Hep deñiz banḳasıdır ṭutdıàı iş rast gelesi 

 Bir güzelleşdi ki şimdi Ḳaêıköy İskelesi 

 äapa ḳaldı nice yÀrÀna Ḥarem İskelesi 

       19 Mart 961 

 [34a] 

 171431 [Kıt’a] 

(1)Vaḳtiyle aṣıl ismi Diyamandi oldıàı ḥÀlde Mevlevilige olan ṣoñsuz meyl 

ü(2)muḥabbetden dolayı ṭarìḳat iḫvÀnı arasında Yaman Dede diye añılan avuḳat bir 

                                                           
431 Bu şiir, [9a] nüshasında yer alan şiirin aynısıdır. 
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Rÿm(3)vardı. NihÀyet bu ẕÀt resmen ihtidÀ ile adı èAbdü’l-ḳÀdir oldı. Merḥÿm 

ḤÀfıẓ(4)Yÿsuf ile iyi görüşirdi. Bir buçuk yıl evvel vefÀtında ḤÀfıẓ Yÿsuf’uñ bu 

dostı(5)haḳḳında söyledigi vefÀt tÀrìḫini Yeni İstiḳlÀl àazetesi yetmiş beşinci 

ṣayısında(6)23 Mayıs 1962 neşr itmiş ve bu vesìle ile ḤÀfıẓ Yÿsuf haḳḳında şu 

taḳdìr(7)kÀrane cümleyi yazmışdır. 

Yaman Dede İçün TÀrìḫ 

(1)Üç devir tÀrìḫini yaşamış ve üç lisÀnıñ edebiyÀt inceliklerini görüp oḳutmuş(2)olan 

şÀèir, èirfÀn çaàlayanı ḤÀfıẓ Yÿsuf Cemìl Ararat’ıñ Yaman Dede içün(3)söyledigi 

vefÀt tÀriḫidir: 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Ey ilÀhì şuèleniñ pervÀnesi 

 Nÿr-ı vaḥdetle münevver mürtedi 

 

2 Baḳ Diyamandi dinilmişdi saña 

Doàdıàıñda , ṣoñra çıḳdı mesnedi 

 

3 Sen bir elmÀs-pÀre-yi ìmÀn idiñ 

Parladı ḳalbiñde nÿr-ı sermedì 

 

4 Mesnevìden vaḥdeti idraḳ ile 

Veche-i tevḥìde olduñ muḳtedì 

 

5 Ey dedem devletlü èAbdü’l-ḳÀdir’im 

Rÿḥuñuñ cennetler olsun meşhedi 
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6 Ehl-i dil tÀrìḫine böyle didi 

Ricèat itdi kÀnına elmÀs idi 

[34b] 

 172 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 BÀb-ı Ser-askerì MeṣÀrif  NÀẓırı Saède’d-dìn Paşa Ḥaḳḳında 

1 Aàlasun seyf ü ḳalem ḳan aàlasun 

Gitdi eñ ḳıymetli bir faḫrü’r-ricÀl 

 

2 Seyf-i iclÀliyle hem teésìr ider 

Dest-i siḥr úatında kilk-i irticÀl 

 

3 Üç sene oldı meṣÀrif nÀẓırı 

Virdi ÀåÀrı umÿra iètidÀl 

 

4 Eyleyüp (etÿ’l-yetÀmì óaúúahu) 

Ḳavline ḳavlen ve ḳavlen imtiåal 

 

5 İctihÀdıyla teúÀèüd ṣandıàı 

Buldı cidden intiẓÀm-ı bì-miåÀl 

 

6 Áh kim úÀnÿn- ı ḥikmet böyledir 

Yeôherü’l-(noúãÀnı) eõtüm el-kemÀl 
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7 èAzmi teéyìd-i  meéaåìrdi faḳaṭ 

Hep ḫayÀl oldı ḫayÀl oldı ḫayÀl 

 

8 Kimse ẓann itmez mi bu mihr-i kemÀl 

Ekåerin èÀlemden itsün intiḳÀl 

 

9 Söndi şÀnlı devre-i feyøinde ḥayf 

Ḳaldı ardında ufuḳlarda ẓılÀl 

 

10 Eyyühe’l-iòlÀf-ı ehdÀ bülbülüñ  

FÀtióayla rÿḥuna ber ü nevÀl 

 

11 Düşdi bir mıṣraè-ı tÀrìḫ-i ḥazìn 

Ḳıldı Saède’d-dìn Paşa irtiḥÀl 

     1 Şubaṭ 1323 – 1326 – ḤÀfıẓ Yÿsuf Ararat 

 173 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 ŞÀèir Muḥyi’d-dìn RÀéif’iñ VefÀt TÀrìḫi 

1 Söndi èOåmÀnlı şièriniñ nÿrı 

NÀrına yandı èÀlem-i èirfÀn 

 

2 Hep münaḳḳaḥdı şièri üstÀdıñ 

æÀni-i NÀéilì disem şÀyÀn 
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3 Her rübÀèìsi dört başı maèmÿr 

Her àazel bir gazÀl-ı siḥr-beyÀn 

 

4 Cilvegerdi sözüñde ser-süḫan 

YÀdigÀr-ı selefdi kelle revÀn 

 

5 Rıḥlet itdi cenÀb-ı Muḥyi’d-dìn 

TÀm tÀrìḫidir (dem-i àufrÀn) 

    1375 / ḤÀfıẓ Yÿsuf Ararat 

    Birinci ṣoñuncı beyitler ḳızının yanında irtiḥalidir. 

    1956 

 

[35a] 

 174 [Kaside] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 ÌrÀn ŞÀhı Muẓafferi’d-dìn ŞÀh İstanbul’a geldigi vaḳt söylenmişdir: 

1 Hìç dìd ÀyÀ naôìr-i òüsrev-i èÀlì himem 

 Ez zamÀn-ı òilḳat-ı èÀlem ne eflÀk ü ümem 

 

2 Hem-çünìn şÀhenşeh-i vÀlÀ güher-geheyyühÀ 

 Şod cihÀn ü kÀéinÀt ez farṭ-ı èarş-ı muntaôam 

 

3 Hem-çünìn şÀhen-şeh-i èulÿ èiõÀr-ı ḳudreteş 

DÀned ez èÀlem ser-À-ser fitne vü ÀåÀr-ı àam 
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4 Fikr-i mikerdem ki binvìsem berÀy-ı iftiòÀr 

 Vaãf-ı yÀrÀn-ı şeh-i İskender-i vÀlÀ òutam 

 

5 Ámed ez hÀtif nidÀyı ki me-rÀ medhÿş kerd 

Levó-i maófÿô-ı azal-rÀ binger ey muèciz ḳalem 

 

6 Çünki dìdem der ezel ilúÀb-ı èÀlì-şÀn-ı o 

Şod nüvişte ãafóa-ı zerrìn-i levó-i muóterem 

 

7 Zìb-i ÀrÀyiş-dih-i nÿr-ı ãabÀó-ı nesteren 

 Mihr-i raòşÀn-ı kerem sulṭÀn-ı kedr ü bì-şiyem 

 

8 Şeb-çerÀà-ı dÿd-mÀn-ı bì-hemÀn-ı salṭanat 

ŞÀh-ı vÀlÀ mekremet òÀḳÀn-ı Efrìdÿn-èalem 

 

9 Şiddet efzÀ-yı óalÀvet sÀye-sÀz-ı merhamet 

Yaèni òÀn èAbdül-óamìd dÀver-i ÓÀtem kerem 

 

10 Án şehen-şÀh-ı muòÀbir [r]À ki luṭf u dÀd-ı o 

 Mìkuned ez òÀṭır-ı bì-çÀregÀn defè-i elem 

 

11 BÀ-òuãÿã-ı luṭf-ı cÀn-baòş u èazìzeş şod cihÀn 

 Ser-be-ser gül-zÀr-ı òuld u ãaóne-i bÀà-ı İrem 

 

12 ÓabbeõÀ Àmed berÀy-ı dìden-i dìdÀr-ı o 

ŞÀh-ı memdÿó-ı şehÀmet perver ü sÀmì himem 

 

13 ŞÀdi-yi İslÀmiyÀn efzÿn şuda-gÀn şehriyÀr 

Kerd bÀ-şevket-i bedri’l-salṭana vaøè-ı ḳadem 
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14 Yaèni òÀúÀn-ı müneccim şehriyÀr-ı mihr-dÀd 

 Òüsrev-i yekü’l-tÀ Muôaffer şÀh-ı sulṭÀn-ı èAcem 

 

15 ŞÀh-ı Manãÿrü’l-livÀ dÀrÀy-ı èÀlì-menḳabet 

TÀc-dÀr-ı tÀc-dÀrÀn-ı èiôÀm-ı  Cem òadem 

 

16 Germi-yi süft ìn dil sÿzÀn-ı men tìr-i mióan 

Hem-çünìn mì-kerdem ÀbÀ vaãf-ı şÀh-ı muóteşem 

 

17 ÓÀfıô ÀàÀz-ı duèÀ kün óÀl-i tü dÀniste şud 

Bel duèÀyì ki şeved maḳbÿl-ı Rabb-i õül-óikem 

 

18 Ey ÒudÀvend[À] muèaôôam kün be-cÀh-ı mürselìn 

Devlet ü iḳbÀl-ı şÀn-rÀ sÀlim ez keddÀr-ı vehm 

 

19 TÀ ki zÀyed her seóer geh ÀftÀb-ı zer-fişÀn 

Ùalèat-ı ìşÀn şeved bÀ zìb-i tÀ yevmil-nedem 

    18 Eylül 1316 /1318 Menşeé-i kitÀbdan ÓÀfıô Yÿsuf 

 [35b] 

 175 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

 ŞÀèir èÁkif’iñ DÀmÀdı èÖmer RıøÀ Doàrul’uñ VefÀt TÀrìḫi 

1 Öz mÀlıñ idi èArapça ṣanki 

ÁåÀrıñdan èayÀn olur bu 
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2 Eñ şÀnlısı (Tañrı buyruàı) gör  

Bir tercümedir ki metni ḫoş-bÿ 

 

3 Lìkìn [bu] noṭlarla muècizÀtıñ 

Teévìli olur mı hìç doàru 

 

4 Her tercümede ṣadÀúatiñle 

EfkÀra olur idiñ ṣalÀ-gÿ 

 

5 ḤayfÀ ki zevÀli var kemÀliñ 

Döndi döneli bu çarḫ-ı nìlÿ 

 

6 Bu devr ile şerbet-i ecelden 

DevrÀn saña ṣundı cÀm-ı memlÿ 

  

7 YÀrÀna vefÀ idüp ḳavuşduñ 

Ey (èÁkif)’ine (Naèìm)’e ḳomşu 

 

8 EnvÀr-ı bahÀr-ı raḥmet olsun 

GülzÀrıñıza ṣafÀ-yı mìnÿ 

 

9 TÀrìḫ-i tamÀm mÀtemiñde 

EyvÀh èÖmer RıøÀ’ya yÀ hÿ 

     16 Mart 1952 – 1371 CumÀdu’l- Áḥire 
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 [36a] 

 176 [Kaside] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

 Ḳaṣìde-i èArøiye Mektÿbcısı Giridli MuḫtÀr Beg’e 

1 El-èÀṭıfet ey èÀrif-i ẕìşÀn-ı zamÀne 

El-merḥame ey mìr-i süḫandÀn-ı zamÀne 

 

2 Deldi dil-i vìrÀnımı çÀk eyledi vallah 

Ḳavs-i felegiñ atdıàı peykÀn-ı zamÀne 

 

3 Olmaḳdadır ÀlÀm-ı felek dem-be-dem efzÿn 

Giddikçe tedennìdedir iḥsÀn-ı zamÀne 

 

4 Geldim geleli olmadım èÀlemde ṣafÀ-yÀb 

Mesrÿr-ı cihÀn ben ise nÀlÀn-ı zamÀne 

 

5 VìrÀn-şüde dil çÀre-pezìr olmuyor aṣla  

Günden güne olmaḳda perìşÀn-ı zamÀne 

 

6 ÁåÀr-ı meserret mi ḳalır kişver-i dilde 

Olduḳça àam-ı bì-óadd ü pÀyÀn-ı zamÀne  

 

7 Geldim der-i iḥsÀnıña red eyleme luṭf it 

 Ey kÀn-ı kerem-i ḳÀṭiè èudvÀn-ı zamÀne 
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8 Sensiñ o kerìm bin kerìm-i himem-ÀrÀ 

BÀb-ı keremiñ melce-i aèyÀn-ı zamÀne 

 

9 Eyler laḳab-ı pÀkiñi ber vecḥ ile tahrìr 

Aldıḳça ḳalem destine ÓasÀn-ı zamÀne 

 

10 Ser-tÀc-ı gürÿh-ı èurefÀ-yı ḥikem-ÀrÀ 

Faḫr-i üdebÀ, çeşm-i çerÀàÀn-ı zamÀne 

 

11 MuḫtÀr-ı cihÀn Ḥaøret-i MuḥtÀr Bey Efendi 

YektÀ-yı felek ḥÀṣıl-ı devrÀn-ı zamÀne 

 

12 Sìr-Àb-ı cihÀn ebr-i èinÀyet eåeriyle 

Bì-çÀrelere ḥÀṣılı LoḳmÀn-ı zamÀne 

 

13 ŞìrÀze-i mecmuèa-yı iḥsÀn ü mekÀrìm 

 Baḥr-i kerem ü mihr-i dıraḫşÀn-ı zamÀne 

 

14 Hem-bezm-i serÀ-perde-i aḥkÀm-ı ḳaøÀ kim 

Maèlÿmı bütün nükte-i pinhÀn-ı zamÀne 

 

15 Ferruò güher-i fÀøıl-ıè irfÀn-penÀhÀ  

 Ey hÀk-i rehì kuhl-i ṣıfÀhÀn-ı zamÀne 

 

16 Cüréet mi iderdim seni taṣdìè olaydım 

ÁzÀde-i ser-daḫme-i bÀrÀn-ı zamÀne 

 

17 ŞekvÀyı úo ÀàÀz-ı duèÀ eyle a ḤÀfıẓ 

 TÀ-key raúam-ı cevr-i fırÀvÀn-ı zamÀne 
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18 TÀ seyr ide şÀhen-şeh-i seyyÀre-i felek 

 TÀ kim ola her şÀm-ı àirìbÀn-ı zamÀne 

 

19 Ḥaḳḳ dÀéire-i devletini muntaẓam itsin 

BÀ- èÀfıyet ü ṣıḥḥat-ı devrÀn-ı zamÀne 

      6 ḤazirÀn 317 

[36b] 

 177 [Gazel] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 CÀnÀn iline vedaèdır bu 

AàyÀr-ı ḫür inḫidaèdır bu 

 

2 CÀndan tene el-vedÀèdır bu  

 MÀhım ṣoñ iltimÀèadır bu 

 

3 Ey nÿr naẓarını unutma  

 FÀnÿs-ı dile şuèÀdır bu 

 

4 ZindÀn-ı firÀḳa düşdi Yÿsuf 

 Ôan itme ki kem metÀèdır bu 

 

5 İḫvÀna düşer niåÀr-ı iåÀr 

 Taḳdìrde iútirÀèdır bu 

     Aàustos 331 
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 178 [Gazel] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Olsaydı ṭabìb-i yÀr-ı cÀnım 

 Diñler idi nevḥa-yı nihÀnım 

 

2 Bir gizli enìn var ki dilde 

 Bì-gÀnesidir leb-i fiàÀnım 

 

3 Medfÿn gönülde yÀdigÀrıñ 

Müstaàni-i genc-i şÀyegÀnım 

 

4 Yansun dil-i zÀr yanmam ammÀ 

Yoḳ èaşḳıña başḳa ÀşiyÀnım 

 

5 Derd-i dile bulmadım ifÀde  

Gözyaşlarım işte tercümÀnım 

     8 Teşrìn-i æÀnì 333   

     26 Muḥarrem 326 

 [37a] 

 179 [Mesnevi] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Mektÿbcı Giridli MuḥtÀr Efendi’ye 
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1 Ey veliyy-i nièmet-i Àlì-cenÀb 

Ey ḫaṭìb-i ekmel-i faãlü’l-ḫiṭÀb 

 

2 Ey fÀøıl bende-i fermÀn-beriñ 

VÀriåü’l-èirfÀnı şeyḫü’l-ekberiñ 

 

3 Ey faøìlet-pÀye Àlì-menḳabet 

 Mestiyiz [e]never-i ḳalbiñ merḥamet 

 

4 Bì-kesem bì-çÀreyim bì-òÀnümÀn 

BÀr-gÀh-ı reéfetin dÀrü’l-imÀn 

 

5 Maèkesi ancaú odur feryÀdımıñ 

ÇÀre-sÀzı yoḳ dil-i nÀ-şÀdımıñ 

 

6 èArøıhÀlim merḥamet-cÿyÀnedir 

Dìdede her ḳaṭre bir şeh-dÀnedir 

 

7 Eñ ḫazìn bir tercümÀn-ı ḥÀldir 

Girye-i maẓlÿm ki seyyÀledir 

 

8 Her nefes derler belÀ çekmekdeyim 

Yarama ḥayfÀ ki ṭuz ekmekdeyim 

 

9 Biñ belÀdan arta ḳalmışdır göñül 

Biñ cefÀdan arta ḳalmışdır göñül 

 

10 Biñ taẓallüm bir nigÀhımdır benim 

ḤÀlime ḥÀlim güvÀhımdır benim 



383 

 

11 Ḳılmıdı ÀzÀd elinden ṭÀlièiñ 

Olmadım dil-şÀd elinden ṭÀlièiñ 

 

12 Gülmedim bir gün şu miḥnet-ḫÀnede 

Neşèe yoḳ mı hìç bu peymÀnede 

 

13 Geçdi eyyÀm-ı ṣabÀpür- àÀéile 

Ùıfl iken oldum vÀpes-i èÀiéle 

 

14 Benden istimdÀd iderdi vÀlidim 

MÀderiñ de çÀre-sÀzı ben idim 

 

15 Dest-gìr olduñ èinÀyet eylediñ 

èÁṭıfet-kÀrÀne àayret eylediñ 

 

16 Terbiyet-yÀb-ı beyÀn itdiñ beni 

Böyle vaḳf-ı imtinÀn itdiñ beni 

 

17 ḤÀṣılı àars-ı yemìn-i feyøiñim 

Mülhem-i rÿḥü’l-emìn-i feyøiñim 

 

18 Maḥø-ı luùfuñdur ḳomisyon da baña 

Eylerim taḳdìs-i nièmet dÀéimÀ 

[37b] 

19 Bunda da mÿrÀne àayret eyledim 

äıdḳıla èarø-ı reviyyet eyledim 

 

20 Øamm-ı maèrÿøı görürseñ rÀyegÀn 

ÇÀkeriñ olur bu yüzden şÀdumÀn 
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21 Kilk-i luṭfuñ olsa imøÀ-keş aña 

 Diger aèẓÀde iderler iḳtidÀ 

 

22 ŞÀd ḳıl bì-çÀreyi ey kÀm-bìn   

 Çünki (VallÀhi yühibbü’l-muósinìn)432 

      Şubaṭ 322  

 180[Nesir] 

(1)Ḳomisyon-ı èÀcizanemiz kitÀbet muèÀveneti vaẓìfesini ifÀ itmekde olan Yÿsuf 

Efendi (2)bu vaẓifeyi dil-hˇÀh-ı Àlì dÀéire-i necÀt bÀhiresinden Ḥasan Rüéyet ve ifÀ 

itmekde (3)olmasına ve kendisi de haḳìḳat-i sezÀ-vÀr iḳdÀr ü terfiye bulunmasına 

mebnì vaẓìfe-i (4)mezkÿreden dolayı mÿmÀ-ileyhe virmekde olan yüz àuruş maèÀşa 

teftiş-i èaskerì (5)ḳomisyon-ı èÀlisi baş-ḳÀtibi Şemse’d-dìn Bey merḥÿmuñ bÀḳiyye-i 

maèÀşından (6)mevḳÿf-ı mebÀligden yüz elli àuruş øammıyla talṭìf ü tesrìri teẕekkür 

ḳılınmış olmaḳla (7)ṣÿret-i muḥarrere ḳarìn-i taṣvìb ü müsÀèade-i sÀmiye-i 

dÀverÀneleri buyurulduàı (8)taḳdìrde işbu şubÀṭ ibtidasıñdan iètibÀren muèÀmele-i 

muúteøiyeniñ ifÀsı øımnında (9)muḥÀsebÀt dÀéiresine tevdiè-i keyfiyyet buyurulması 

bÀbında. 

         3 Şubaṭ 322 

 [38a] 

 181 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

                                                           
432 “Netice olarak Allah da, kendilerine hem dünya nimetini verdi hem de ahiretin güzel sevabını. Öyle ya Allah, 

güzel iş yapan iyileri sever”. Âli İmrân Suresi 3/148. 
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 Bir áarìbe 

(1)BÀlÀdaki müõekkere müsveddesini de efendim mektÿbcı æüreyyÀ Bey’e ber-muètÀd 

(2)her müsveddem gibi ilk olaraḳ imøÀlamış idi. Para muḥÀsebÀtıñ olduàından  Àmir-

i  (3)ièṭÀ maṣraf nÀẓırı muèÀveti  Rıøa Bey’iñ; “peki küçük kÀtib saña virsün” 

buyurmuş (4)idi. Bu ẕÀt, degil ḳomisyonuñ ḥattÀ bütün dÀéireniñ eñ èaẓÀmetli ve 

nÀfiẕü’l-kelìm bir (5)rükni olup ferìḳlerden bile nÀzı selÀm alırken baña her görüşünde 

“merḥabÀlar küçük (6)kÀtib” ḫiṭÀbında bulunurdı. Manẓÿmemiñ muḫÀṭabı MuḫtÀr 

Bey ise mektÿbì (7)dÀéiresiniñ baş-Àmiri ve ḳomisyonuñ reéisi olup ḫuṣÿṣì yazılarını 

ve şièrlerini dÀèimÀ (8)baña tebyìø itdirmek gibi teveccühlerine raàmen øam-ı maèrÿøı 

red itmiş ve ḥattÀ (9)mektÿbì ḳalemimiziñ müdìrine efendim èAli RıøÀ Bey’iñ bu 

bÀbdaki rıøÀsını bile (10)ḳırdıàından MuḫtÀr Beg’e bu efendim ḳızmış idi. 

(11) èİnÀd-ı vÀkièi bir dürlü añlayamadım. èAcabÀ bir sene evvel Reşìd èÁkif 

Paşa’ya(12)intisÀbımdan ve o Reşìdü’l-vüzerÀnıñ luṭf-ı mekÀtibesine 

maẓhariyetimden(13)mütevellid midir belki de birbirlerini sevmiyorlardı. Ḥaḳḳ 

TeèÀla cümlesine raḥmetler itsün. 

1 Baña tebyiø içün bu tezkereyi 

 Virdiñizdi Àóìr ṭarafa edÀ 

 

2 Bir de melfÿf –ı ṣÿreti çıḳdı   

 äÿretinden mi başlasam èacabÀ 

      9 Mayıs 318 
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 182 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Virmezse ṣafÀ cinÀna yÀ Rabb 

 İtme beni mübtelÀ yÀra 

 

2 ZìrÀ olamaz ise bu ḥÀlet 

Virmiş olurum ḥayÀtı bÀda 

      1 Eylül 318 

 [38b] 

 183 [Müfred] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Ùaḳıldı dün gice Çengelköyü’nde bir zülfe  

 BelÀ-yı ḳayda giriftÀr olmayan göñlüm 

 

     4 Eylül 318 Çengelköyü’ndeki SÀḥil-ḫÀne. 

 184 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 FÀṭımìyim diye vaḳtiyle Mıṣır’da türeyüp 

 FÀṭımì devletini bir Yahÿdì ḳurmuşdur 
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2 On èaṣır ṣoñra tekrÀr iderek ṭÀrìḫi 

 Ḳalb-i İslÀm’ı yine bir Yahÿdì urmuşdur 

 

3 Ḳaraṣu görmeden öldüyse de İsrÀéilì 

 Rÿḥuna her sinaàoà şimdi selÀm durmuşdur 

       22 Mart 957 

 185 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Firèavn’a, Timurlenk’e, HulÀgÿ’ya, Yezìd’e  

 Raḥmetler oḳutduñ ne kerÀmet ne fünÿndur 

 

2 Ey heykelini kendi yapan gÀfil-i ferdÀ 

 TÀrìḫ seniñ èömr-i medìdiñden uzundur 

 186 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Her der-Àmed hem ḳavmed yÀ èÀlim-i kevn ü fesÀd 

 ḲÀéimü’l-eødÀd olan eşyÀya bir baḳ da ayıl 

 

2 Bir ṭaraf ÀbÀd olurken bir ṭaraf ber-bÀd olur 

 Ḫastalar ḳurtuldı doḳtor vÀlih oldı bunca yıl  

       19 Eylül 957  

  



388 

 

 187 [Müfred] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün  

 Olunsa devlet-i hüsnüñle nisbet mÀhı KenèÀn’ıñ 

 Veliyy-i èahd-ı åÀnì-i selÀṭìn-i melÀḥatdır 

       Aàustos 326 Çubuúlı 

 188 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Öyle kÀfirsin ki tesḫìr eylediñ 

 Bir nigehle vüsèat-ÀbÀd dili 

     3 Aàustos 326 Çubuḳlı 

 189 [Matla’] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün  

 Bir cilve-i àarìbesidir bu naṣìbimiñ 

 Vuṣlatda iftirÀḳına yandım òabìbimiñ 

      2 Aàustos 326 Çubuḳlı 

 190 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèìlün 

 Olmasun yÀ Rabb pezìrÀ-yı tedÀvì zaḫm-ı èaşḳ 

 Kim bu zaḫmıñ izdiyÀdı muvaṣṣal dermÀnıdır 

      30 Aàustos 326 Çubuḳlı 
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 [39a] 

 191 [Nazm] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Egerçi çeşmiñe èÀdet ki bì-vefÀlıḳdır 

 TaèÀrif-i ezelì başúa ÀşinÀlıḳdır 

 O bì-mecÀl nigahıñla dil-ḫarÀb olalı 

 SezÀ-yı luṭf-ı lebiñ üstüñe şifÀlıḳdır 

 

      Aàustos 326 

 192 [Müfred] 

 MütefÀèilün feèÿlün mütefÀèilün feèÿlün 

 Ne olurdı bir nigÀh-ı siteme sezÀ göreydiñ 

 Bizi çigneyüp de geçmek yaḳışır mı şehsüvÀrım 

 

      4 Temmuz 319 Etyemez 

 193 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Ḥikmet-i maṣlaḥatı añlamadan 

 Fikr-i taèmìmiñ ider zìr ü zeber 
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2 Ùoàrısı ḥÀliñi ıṣlÀḥ eyle 

 Niye yañlış ṭutuyorsun o ḳadar 

      20 Mayıs 319 Etyemez  

 194 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Bize açma kerÀmet-i şeyḫi 

 Eñ büyük keşfi keşf-i èavdetdir 

 

2 Ḳalsa tenhÀ sebÿ sebÿde virir 

ÔÀhiri zehr-i ḫuşkı èÀdetdir 

 

3 Bizi peymÀne-keş görünce faḳaṭ 

 Biniyor küplere ne óikmetdir 

      7 Muḥarrem 318 Etyemez  

 

 195 [Gazel] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèìlÀtün feèilün 

 Bir ŞükrÀne 

1 Ey nesìm-i keremiñ rÿḥ-ı gülistÀn-ı kerem 

 Ḳaṭre-i èÀṭıfetiñ ḥÀvi-i èummÀn-ı kerem  

 

2 Sensiñ ol mìr-i kerem-kÀr ki terkìm idilür 

Mebdeé-i nüsḫa-yı elḳÀbıña èunvan-ı kerem 
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3 Yaraşur vaṣf-ı güher-pÀşıñ olursa böyle 

Zìver-i nÀṭıḳa-yı ḥÀtem-i devrÀn-ı kerem 

 

4 Ser-firÀz-ı üdebÀ mefòar-ı hizb-i şuèarÀ 

Ehl-i dil ehl-i vefÀ baḥr-i seḥÀkÀn-ı kerem 

 

5 Nÿr-ı çeşm-i küremÀ maşrıḳ-ı envÀr-ı ẕekÀ 

 Çeşm ü cÀn-ı èurefÀ mihr-i dıraḫşÀn-ı kerem 

 

6 Yaèni hem-nÀm-ı ḫüdÀvend Resül-i faḫr-ı cihÀn 

Ḥaøret-i Aḥmed-i MuḫtÀr nigeh-bÀn-ı kerem 

 

7 Südde-i merḥameti melceé-i erbÀb-ı ḳalem 

Dergeh-i  reéfetidür èÀleme eyvÀn-ı kerem 

 

8 èÁrif-i ṣÀf-dila! kÀmil-i rÿşen-güherÀ 

 Ey zebÀndan felek muḥyì bünyÀn-ı kerem 

 

9 Luṭf u iḥsÀnıñı taèdÀdına ḥÀcet ḳıldıñ 

 Dünki gün bendeñi de dÀḫil-i dìvÀn-ı kerem 

 

10 Geçmez olmuşdı ZüleyḫÀ-yı ümìdiñ eline 

 Bir zamÀn dÀmen-i luṭf-ı meh-i KenèÀn-ı kerem 

 

11 SünbülistÀn-ı emel yÀs ile pejmürde idi 

Ufú-ı  ṭÀliède görünmez idi bÀrÀn-ı kerem 
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12 Acıyup ḥÀl-i perìşÀnıma lüṭfen keremen 

 Eylediñ ḤÀfıẓ-ı bì-çÀreñe ièlÀn-ı kerem 

 

13 Seni de eyleye Ḥaḳḳ  tÀ-be- ṣabÀḥ-ı maḥşer 

 ḪÀver-i èÀṭıfete şemè-i firÿzÀn-ı kerem 

 [39b] 

 196  [Kıt’a] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

(1)Ḳuleli ièdÀdìsi FÀrisì muèallimligi içün 8 Temmuz 323’de tertìb 

olunan(2)müsÀbaḳada varaḳ-ı imtiḥÀniyeniñ bÀlÀsına yazdıàım ḳıṭèa: 

1 Men hem zi-bahr-ı derd-i maèişet bì-yÀmedem 

 İn bezm-i imtióan ne-darem velì muèayyen 

 

2 Õü’l-úuvvetü’l-metìn-i tuyi ìètimÀdımen 

İmdÀd-ı bende res ki ve iyyÀke nestaèìn433 

      8 Temmuz 323 

 197 [RubÀ’î] 

(1)İşbu imtiḥÀnıñ irtesi güni mekÀtib-i èaskeriyye-i şÀhÀne müfettişi 

èaṭÿfetli(2)İsmÀéil Paşa Haøretlerine taḳdìm itdigim manẓÿme: 

  

                                                           
433 “Yârab, ancak sana kulluk ve ibadet eder; ancak senden yardım dileriz”. Fâtihâ Suresi 1/5. 
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 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

 (Ḥuøÿr-ı èaṭÿfet nisvÀr SÀmì-i feòìmÀnelerine) 

 Ey luṭf-ı tu ÀrÀyiş-i ümmìd-i kerem ra 

 NÀm-ı tu nümÀ baòş-ı zebanza u úalem ra  

 Men bì-kesem ü nìst-i kesì ehl-i ḳalem ra 

 Luṭf-ı tu ümìd est ki yÀr est derem  

 

 198 [Kıt’a] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Ey faḫr-i ferìúÀn-ı kirÀm-ı kerem-ÀrÀ 

 èUlviyyete virmekde şeref çìst-i güzìniñ 

 

2 MÀhiyyetiñ ÀåÀr-ı celìleñle ḥüveyda 

 Mektebleri ióyÀ idiyor feyø-i nevìniñ 

 199 [Nazm] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlÿn 

 Bì-kesligime baḳmayaraḳ ben de güvendim 

 Kendim bilirim kendimi bir heykel-i cehlim 

 İèdÀdi-i şÀhÀne-i ḥarbìde muèallim     

 İtmek rÀøı vÀ-beste-i luṭfuñdur efendim 
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 200 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 PÀyÀn-ı kemÀlÀtı olur mı mutaṣavver 

 Bir èaskeriñ olduḳça dil-i ṣÀfı münevver 

 

2 Parlar dil-i ṣÀfında ḥamiyyet gibi cevher 

 Tevfìú-i ÒudÀvend ezelìdir saña rehber  

 

3 ŞÀyeste-i tekrìmsin ey merd-i maèÀnì 

 Tebcìl idiyor nÀmıñı bi’l-cümle eèÀlì 

 

4 Taḳdìr-i şehen-şÀh ile ḳıldıḳça teèÀlì 

 Rabb’im ide ikbÀliñi iclÀliñi èÀlì 

      9 Temmuz 323 

 [40a] 

 201 [Kaside] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Ey mihr-i celì şaèşaèa-pìrÀ-yı ḫilÀfet 

 Ey dürr-i cihÀn úıymet-i deryÀ-yı ḫilÀfet 

 

2 Sensin o dil-ÀgÀh ki nÀmıñla hemìşe 

 Bulmaḳda şeref rütbe èaleyhÀ-yı ḫilÀfet 
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3 Beñzer dem-i nìsÀnına eyyÀm-ı bahÀrıñ 

 èAhdiñde geçen devr-i dil-ÀrÀ-yı ḫilÀfet 

 

4 Böyle ider elḳÀbıñı ÀrÀyiş-i devrÀn 

 SükkÀn-ı felek ey mah-ı àarrÀ-yı ḫilÀfet 

 

5 SulṭÀn-ı ḥamìdü’ş-şiyem maèdelet-efrÿz 

FeyyÀø-ı kerem ḥÀris-i maènÀ-yı ḫilÀfet 

 

6 PìrÀyede salùanat-ı ÀrÀyiş-i devlet 

ḤÀmì-i şerìèat şeref-efzÀ-yı ḫilÀfet 

 

7 ḪallÀḳ-ı maèÀnì dir idi devrini görse 

MÀnend-i èÖmer mì-kuned icrÀ-yı ḫilÀfet 

 

8 Bir şaèşaèa olsa n’ola èahdinde bu èÀlem 

İtmekde tecellì yed-i beyøÀ-yı ḫilÀfet 

 

9 MÿsÀ-yı øamìrindeki ÀmÀl ile her dem 

Berḳ urmadadır Ùÿr-ı tecellÀ-yı ḫilÀfet 

 

10 Endìşe-i taḥṣìl-i rıøÀ-yı øuèafÀdır 

EfkÀr-ı pesendìdesi ièlÀ-yı ḫilÀfet 

 

11 Ḫÿrşìd-i åüreyyÀ sipehÀ dÀd-ı penÀhÀ 

Ey luṭf-ı ḪudÀ Àyet-i kübrÀ-yı ḫilÀfet 

 

12 ḲÀbil degil ÀåÀr-ı hümÀyÿnuñı ihãÀ 

Allah bilür eylediñ iḥyÀ-yı ḫilÀfet 
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13 PÀyÀnı yoḳ evṣÀf-ı hümÀyÿnuñın aṣla 

Olsun ḳalemim edèiyye-pìrÀ-yı ḫilÀfet 

 

14 İtsün seni durduḳça cihÀn haøret-i Allah 

PìrÀyede-i taḫt-ı semÀsÀ-yı ḫilÀfet 

 

15 Her sÀl-i cülÿsuñ ide dünyÀları şÀdÀn 

Ey naḫl-i gül-i gülşen-i raènÀ-yı ḫilÀfet 

      19 Aàustos 317 

      Menşe-i KüttÀbdan ḤÀfıẓ Yÿsuf  

 

[40b] 

 202 (Gazel) 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Ey şehen-şÀh-ı dil-ÀgÀh-ı celìlü’-l Ḳur’Àn 

Ey cihÀn-bÀn-ı keremkÀr-ı cemìlü’l-iḥsÀn 

 

2 Sensin ol zìver-i evreng-i cihÀn-bÀn-ı kim 

Görmedi devr ideli miåliñi çerḫ-i gerdÀn 

 

3 Óüsn-i tedbìr ki vÀ-beste-i niẓÀm-ı èÀlem 

Fikr-i cevvÀliñe miréat-i siyÀset  ḥayrÀn 

 

4 İder elḳÀb-ı hümÀyunuñı böyle taḥrìr 

Ḳalem-i nÀṭıḳa-ı pìrÀ-yı pesendìde beyÀn 
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5 HÀle-i mÀh-ı èaṭÀ ḫÀver-i ḫurşìd-i ẕekÀ 

MültecÀ-yı øuèafÀ pÀdişah-ı èÀlì-şÀn 

 

6 Revnaḳ-ı mülk-i cihÀn ẓıl-ı ẓalìl-i YezdÀn 

DÀver-i devr-i zamÀn mefḫÀr-i Àl-i èOåmÀn  

 

7 Menbaè-ı cÿd ü seḫÀ Haøret-i SulṭÀn Ḥamìd 

Ki ider èÀṭufeti èÀlemi àarḳ-ı şükrÀn 

 

8 ReşeḥÀt-ı himemi muḥyi-i gül-zÀr-ı kerem 

Südde-i reéfeti bì-çÀrelere dÀr-ı emÀn 

 

9 DÀverÀ pÀdişahÀ èÀrif-i ṣÀfì güherÀ 

Ey felÀṭÿn-ı ḥikem vÀḳıf-ı her sırr-ı nihÀn 

 

10 Feyø-i luṭfuñla cihÀn olmuş iken bÀà-ı cinÀn 

İdiyor çÀkerini nÀr-ı sefÀlet sÿzan 

 

11 èArø-ı ḥÀl itmege luṭf idilir ise fermÀn 

Ḳılayım ḥÀl-i perìşÀnımı bir nebẕe beyÀn 

       Aàustos 319 

 [41a] 

 203 [Tardiye] 

 Mefèÿlün mefÀèilün feèÿlün   

 İstiḥlÀl  (1)  
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 (SulṭÀn Ḥamìd Ḥaḳḳında) 

1 İslÀm’ıñ ḫalìfesine şÀhına 

 Dehriñ eñ siyÀsi pÀdişÀhına 

 NÀnkörlük itdiñ girdiñ günÀhına 

 O maḥbesde ḳavuşdı Allah’ına 

 

 Biz uàradıḳ inkisÀr u Àhına 

 

2 èOåmÀn, OrḫÀn, Ḳoṣova SulṭÀnı MurÀd 

 Yıldırımla, Çelebi, æÀni MurÀd 

 FÀtiḥ, Yavuz, BaàdÀd arslanı MurÀd 

 İki Maḥmÿd ve ṣoñ Ḥamìd’i ḳıl yÀd 

 

 Budur uyan ṣaydıḳlarım rÀhına 

3 Dünkileri borç alup milyonları 

 áarba egilmiş idi boyunları 

 Borç almadı gören bu oyunları 

İãèÀda yaḳlaşdıraraḳ bunları 

 

 Şeref virmişdi èulüvv-i cÀhına 

 

4 Avutdı Rusları otuz üç sene 

 VÀḳıfdı, İngiliz, Alman ḳaṣrına 

 BaàdÀd ḫaṭṭı ile örüp tentene 

 Müvecced oldı reḳÀbete fitne 

 

 ÕekÀlar varmadı iktinÀhına 
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5 Ḫasta diyetleri para çalmaàa 

 İçlerine ḥırṣ u fitne ṣalmaàa 

 Yanàında mülki bì-ṭaraf ḳılmaàa 

 èAṣırlıḳ intiḳÀmları almaàa 

 

 Fırṣat çatmış idi intibÀhına  

 

6 Olmaḳ içün devr-i şevketi celì 

 äarṣılmadan ülkesiniñ temeli 

 CihÀn ḥarbi çıḳarmaḳdı emeli 

 Ḫalè eylediñ bize böyle bì-bedeli 

 

 Aàlasun İslÀm baḥt-ı siyÀhına 

 

7 TÀbutuña ḳoyduñ ḳoca devleti  

 Gitdiñ ber-À-ber götürdüñ şevketi 

 Öksüz bırakdıñ arḳada milleti  

 èAfv it yetimler iken felÀketi 

  

 Dirdi gök ḳubbeniñ mihr ü mÀhına 

 

8 Biz yapmadıḳ ẓulmı anlar yapdılar  

Yahÿdìler bizi bizden ḳapdılar 

Filisṭin’de ḳuruluna ṣapdılar 

èUḳalÀmız maṣonlara ṭapdılar 

 

 Başımız geçdi maṣon külÀhına  
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9 Ey ṭÀlièsiz sulṭÀnım Abdü’l-óamìd 

 İnḳırÀø oldı senden ṣoñra pedìd 

Yahÿdìler Ḳudüs’de yapdılar èìd 

Bizi èafv eyleme cezÀmız şedìd 

 

 Yüzimüz ḳalmadı Ḥaḳḳ penÀhına 

 

10 Avrupa’nıñ bir gününi beklerim  

 Örecegim çorapları eklerim 

 Ùutuşmadan yanàına iteklerim 

 Hepsine var dirken ideceklerim 

 

 Felek düşürdi cÀhından cÀhına 

      9 Aàustos 958 Úuzàuncuú 

 [41b] 

 204 [Mesnevi] 

 Parmaḳ İzi Úur’an Muècizesi 

 BÀḳì muècizelerine ne ḥÀcet dìn-i Ḥaḳḳ iåbÀtına 

 èÁlem içre muècize bÀḳì yeter Ḳur’an saña 

      Fuzulì 

(1)Ḳur’an-ı Kerìm’iñ beşeriyetde muècize olaraḳ bütün saèÀdetleri kÀfil ü aókÀm ü 

(2)meøÀmìni yine muècize olaraḳ her èaṣrda uyàun inkişÀf ile naḳødan sÀlim İlÀhì 

bir(3)niẓÀm-ıèÀleme ḳÀnÿn oldıàuna ḥÀdiåÀt ü şuèÿnÀtıñ tefsìri bürhÀn-ı åübÿtdur.  
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Bunı(4)Muhammed’iñ uydurmuş maèlÿmÀtını da Mekke - Şam yolcıluàında, 

civÀrında(5)ḳonaḳladıḳları bir manÀstırdaki rÀhib BaḥirÀ da o giceki bir 

muṣÀóabesinden(6)idinmişdir. İsnÀdıyla güneş görmek istemiyenleriñ ışÀèa itdikleri 

iddièÀ ḳuṣr-ı maḥṣÿṣ (7) ve ṣu ḳatılmamış bir yalandır hem de gülünçdür. 

Muhammed’i bir kimsede o ḳadar (8) feyø-yÀb iden rÀhib anıñ cihÀn-şümÿl şerefine 

neden kendisi irememişdir. Úur’an’ıñ (9) lafẓen maènen men ṭaraf’ullÀh melik 

vÀsıṭasıyla velì-nièmet tavṣìdimiz Efendimiz’iñ (10) ḳalbine vaḥy olundıàı 

müteèaddid ÀyÀtiyle åÀbitdir. Bu ḥaḳìḳatlere dÀéir yazılacaḳ (11) şeyleriñ hepsi 

èaṣrlarca evvel rÀsiḫin èulemÀ-yı kÀmilìn èurefÀca tevsìèen yazılmış (12) ve 

mütehÀcirine bunlarıñ naḳlinden başḳa sermÀye-yi beyÀn ḳalmamışdır. ÕÀten (13) 

Ḳur’an ḥuḳÿḳunı kendi müdafaèa ile muÀèrıølarına hayḳıraraḳ şöyle meydÀn okur: 

(14) Ḳulumuza indirdiàimiz Úur’an’dan şübhedeyseñiz eşce bir sÿresini meydÀna 

getiriñ. Bu Úur’an’ıñ eşini meydÀna getirmek üzere òalú-ı èÀlem bir araya gelse 

getiremez.Yardım da itse yine getiremez. Bu öyle bir daèvÀdır ki èaksi åÀbit olunca 

ṣuya düşer.434 

[42a] (15) LÀkin güneş görmek istemeyenler tÀm 1375 seneden berü 

düşürmege(16)çalışdıḳları ḥÀlde düşmedi, düşmüyor, düşmeyecekdir. Şu ḥÀlde 

ifÀdÀtım ḥÀṣılı(17)taḥṣìl ü tekrÀr-ı mükerrer gibi görinüyorsa da maḳÀlemiñ 

başlanàıcındaki inkişÀf (18)meséelesiniñ istilzam itdigi bir muḳaddimedir. İşte inkişÀf: 

ḲıyÀmet sÿresinde şöyle buyuruluyor:  

(19) “İnsÀn ḳıyÀmet güni biz anıñ kemiklerini bir araya getiremeyecegimizi mi 

ṣanıyor? äandıàı gibi degil parmaḳ uçlarını tanẓìme varıncaya ḳadar cemèe 

muḳtediriz”.435 

                                                           
434 Bakara 2/23. 
435 Kıyâmet 74/3-4. 
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(20)KitÀb-ı Kerìm ḫÀriḳa-yı belÀàat, belÀàat icÀbında teéyid beyÀnında teraḳḳì ifÀde 

(21) iken cemè-i èiẓÀm emr-i mühiminden ṣoñra parmaḳ ucundan baḥå tÀlì 

derecede(22)ḳalmış olmaz mı? Muàassirin-i sÀbıḳa èaṣrlarında keşf idilememiş olan 

ve(23)milyarlarca insÀnıñ biribirine beñzememiş parmaḳ izi keyfiyetiniñ bugünki 

åÿbÿtıyla (24)Àyet-i kerìmede bu izleriñ ḫilḳatindeki incelik ḳadar gizli ḳalan incelik 

şimdi inkişÀf (25)itmiş oluyor daha da ÀtiyÀn neleri inkişÀf idecektir. Geçenki Ḥarbiye 

cinÀyeti (26)fÀèiliniñ otuz biñden faøla parmaḳ izi arasındaki izden meydÀna 

çıḳarılması (27)-geciken- bu saṭırlara bÀèiå oldı. İki gece evvelki leyle-yi ReàÀéib’de 

yazılması(28)muḳadder imiş. Artıḳ sözleri ØiyÀ Paşa’ya bıraḳıyorum: 

 Mefèÿlü mefÀèìlün feèÿlün  

1 İnṣÀf ḳıl ey muèÀrıø-ı İslÀm436 

 MeydÀnda degil mi èilm-i İslÀm 

 

2 Gösterdi öyle ders-i èirfÀn 

DÀrü’l-ḥükemÀ mülk-i YunÀn 

 

3 Emir ki şerìèatında tÀbÀn 

 AḥkÀm-ı ḥuḳÿḳa nevè-i insÀn 

 

4 TÀ rÿz-ı ḳıyÀm olur ãalÀ-gÿ 

 ErbÀb-ı şükÿka “emr-i feéõÿ” 

 

5 TÀ ḥaşre durur o nÿr-ı ebher 

 Körler görmez görür görenler 

   Yÿsuf Ararat / Úuzàuncuḳ /7 Recep 1375 – 19 Şubaù 1909 

                                                           
436 islâm:insâf 
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   Yÿsuf Cemìl Ararat 

 [42b] 

 205 [Nazm] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Sÿz-ı dil faṣlında èuşşÀḳa nevÀ bì-gÀnedir 

 Rÿḥdur maèşÿúı èaşḳıñ mÀ-sivÀ bì-gÀnedir 

 Vuṣlat-ı cÀnÀn yaşar àam-ḫÀne-i hicrÀnda 

 Derd-mend-i èaşḳ içün ṭab u devÀ bì-gÀnedir 

 

       22 CemÀõiye’l-evvel 920 

 206 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Ḫalḳa cüréet ẓulmi Àlet eylemişdir ṣoñra da 

BÀb-ı èÀlì baṣḳınında gizli sırrı ḳuvvetiñ 

 

2 Noḳṭalar ḳan damlatır tÀrìḫine rÿmìdir 

BÀriz oldı èadl-ı Ḥaḳḳ ḳatliyle Maḥmÿd Şevket’iñ 

       29 Mayıs 1329 

 207 [Mesnevi]] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 (Biñ ṭoḳuz yüz ḳırḳ altı) 
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1 1946 äoñ bahÀrı 

 Açdı ḳızım äafvete şu mezÀrı 

 

2 Bir gülmemiş àoncedir bu ey yolcı 

 Gül gülme eñ ṣoñ budur èömriñ ucı 

 

3 BahÀr gelir yine güler çiçekler  

Benim àoncam ḳara ṭopraḳda bekler 

 

4 Ey yolcı bir òazÀn baàcesidir bu 

 FÀtiḥañ yaàmurudur lüṭfen oḳu! 

 

 208 [Müfred] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

 Meclis tamÀma erdi èömür de nihÀyete  

 ḤÀlÀ başındaki gibiyiz vaṣfıñıñ seniñ 

 

     Saèdì’den Tercüme - 8 Mayıs 950 

 209 [Müfred] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün  

 Meclis tamÀm-ı geşt ü be-Àòir resìd-i èömr 

 MÀ hem-cenÀn der evvel ü ãÀfı tu mÀnde im 

 

     Saèdì 
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 210 [Rubâèî] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿl 

 ErvÀḥ-ı bedenlerde çiçeklerde ḳoḳu 

 Gelmişse ḫazan devirdi uçar ḳalmaz bu  

 Ey maḥv-ı fenÀ! Gül ṣuyı ḳalmış eåeriñ 

 Sen hangi çiçekseñ bunı rÿḥuñda oḳı 

 

  3 Teşrin-i Evvel 955   Ḳalamış Mendiregi’nde Úotrada gice sÀèat 3. 

 211 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè  

 EødÀd iledir bu nüh felek tedvìri 

 Taḳdìre zebÿndur beşeriñ tedbìri 

 Bir arslan olur sivrisinek naḫcìri 

 Bir ṣaç teli bir pÀdişahıñ zencìri 

 

      1 Temmuz 954 
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 212 [Rubâ’ì] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

 (Mÿtÿ437) de ki Peygamberiñ remizini derk it 

 DünyÀ seni terk eylemeden sen anı terk it 

 Baàlanma aldanma ne şÀha ne de şeyḫe 

 Sen cebel irÀdÀtıñı Allah’ıñla pür git 

 

      29 Teşrìn-i Evvel 947 

 [43a] 

 213 [Kaside] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün  

 Alaybeyi-zÀde Ùrabzonlı ŞÀèir NÀci Bey Ḥaḳḳında 

1 Bi-óamd’illah cihÀn müstaàraḳ-ı elṭÀf-ı RaḥmÀn’dır 

 Zemìn ü asmÀn reşk-Àver-i firdevs-i rıêvÀndır 

 

2 MüberrÀ gerd-i àamdan şol ḳadar her yer ki èÀlemde 

 Dil-i èuşşÀḳ hem ÀzÀde-i çÀh-ı zeneḫdÀndır 

 

3 CihÀn mest-i mey-i şevḳ ü şeṭÀretdir ki ser-tÀ-ser 

Bu õevk ü behcete óÿr-ı cinÀn elbetde óayrÀndır 

 

                                                           
437 “Mûtû kable en-temûtû: Ölmeden evvel ölünüz”. 
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4 Benim de ḫÀṭıram ÀzÀde-i ìzÀr-ı dehr olsun   

 Ki memdÿḥum yine bir mìr-i ẕìşÀn edibÀnedir 

 

5 Ne mìr-i zì-şeref ḫÀk-i mekìn-i rÀh-ı èirfÀnı 

 MuèallÀ rütbe erbÀb-ı dile kuḥl-ı äıfÀhÀn’dır 

 

6 Ne mìr-i muḥterem ser-nÀme-i mecmüèa bìnişi 

Serìr-i èilm ü èirfÀna himem-pìrÀ SüleymÀn’dır 

 

7 İder elḳÀb-ı èÀlì-şÀnını bu vechle taḥrìr 

Ḳalem ki tÀ ezelden kişver-i inşÀya sulṭÀndır 

 

8 Ser-efrÀz-ı süḫandan elem-i ser-mÀye-i daniş 

 Edìb-i muḥterem pìrÀye-baḫş-i bezm-i èirfÀndır 

 

9 Zemìn-i feyø ü idrÀúın münevver-i bì-miåli 

 ZamÀn-ı şièr ü inşÀya muèallÀ mihr ü tÀbÀndır 

 

10 æüreyyÀ-pÀye èÀlì-mÀye NÀcì Beg Efendi kim 

 CihÀnda faøl u èirfÀnı ile maàbÿṭa aḳrÀndır 

 

11 ḪudÀvendÀ sen ol mìr-i mükerremsin ki aḫlÀḳıñ 

Hemìşe maẓhar-ı ḥüsn-i ḳabÿl şÀḥ-ı devrÀnda 

 

12 Anıñçün ẕÀtıña tevcìh olundı rütbe-i evlÀ 

 TeèÀlÀ’allah zihì iḳbÀl-i èÀlì vü firÀvÀndır 

 

13 Ne rütbe nÀéil-i iḥṣÀn-ı şÀhen-şÀh olursañ sen 

 O rütbe mÿcib-i mesrÿr-i erbÀb-ı sÀmÀndır 
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14 Kerem-kÀr-ı himem-pìrÀ edìb-i ÀsmÀn-ḳadrÀ 

 Vücÿduñ ehl-i èirfÀna èaṭÀ-yı Rabb-i MenÀn’dır 

 

15 Olunca feyø-i vaṣfıñla dil-i zÀrım meèÀlì senc 

 GülistÀn-ı feṣÀḥatde bu ṭarz üzre àazel-ḫÀndır 

 

16 Òadeng-i àamze-i bìmÀr-ı  fettÀnıñla al ḳandır 

 Dil-i bì-çÀreyi sÀḳì mey-i nÀbıñ ile ḳandır 

 

17 Kerem ḳıl iltifÀt-ı nièmet-i vaṣfıñla taèmìr it 

 Yazıḳ ÀåÀr-ı firkatle hemìşe zÀr u vìrÀndır 

 

18 áarìḳ-i ḥüzn ider şÀm u seḥer nÀlem bütün dehri 

 BañÀ bÀà-ı İrem sensin a óÿrì úaèr-ı mìzÀndır 

 

19 FirÀḳıñla meded ey nev-nihÀlim haste-ḥÀlim ben 

 Bu ferrÿḫ-dem efendim vaḳt-i iḥsÀn-ı kerìmÀndır 

 

20 ḪudÀvendÀ seni taṣrìèe cürréet mi iderdim hìç 

 Faḳaṭ ḫÀmem belÀàat sÀḥasında bir nerìmÀndır 

 

21 HemÀn èafv eyle evṣÀfıñdaki taḳṣìrimi zìrÀ 

 KudÿrÀt-ı felekde ḥÀl ü evøÀèım perìşÀndır 

 [43b] 

22 Beni nÀlende itmekle neden maḥfÿẓ olur bilmem 

 áarìbim bì-kesim raḥm eylemez aṣlÀ ne vicdÀndır 
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23 Yeter taṣdìèi terk eyle duèÀya başla ey ÓÀfıẓ 

 O taòrìr-i muèaẓẓam nükte-senc erbÀb-ı èirfÀndır 

 

24 Hemìşe feyø-i BÀrìyle bu ṣanèat-gÀh-ı hestìde 

 Rumÿz-ı kün fekÀn tÀ ki ṣuver-ÀrÀ-yı èümrÀndır 

 

25 ḪudÀ iḳbÀl ü èömrüñ itsün èÀlemde efzÿn ki 

Vücÿd-ı kÀmiliñ ehl-i dile ser-mÀye-i cÀndır 

ŞevvÀl 318 Teşrìn-i æÀnì 316– MuḥÀkemÀt dÀéiresi müdÀvimlerinden çÀker-i 

kemìneleri  ḤÀfıẓ Yÿsuf 

Bu yuḳarıdaki ḳaṣìde Alay-beyizÀde Ùrabzonlı NÀci Bey haḳḳında söylenmişdir. 

Menşe-i KüttÀbda edebiyÀt, kitÀbet muèallimi idi. Neşìde adında bir şièir mecmÿèası 

vardır. Maṭbÿèdır. 

 214*438 [Kıt’a] 

1 Evrau fuadì harkan evrau   

 Nefsuke tu’õì ente fi aêlaèaì 

 

2 Vaófaô sihÀme’l-óaôôı ev fÀrıúhÀ  

 Ente bimÀ termì muãÀbun maèì 

      Muhyiddin èArabì 

  

                                                           
438 Bu şiirin vezni bulunamamıştır. 
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 215 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

1 Sìne kim cilve-geh-i salṭanat-ı ḥüsnüñdir 

 Olma sÿz-efken aña sen de yanarsın zìrÀ 

 

2 İtseñ ÀmÀcıña tìr-i nigÀh-ı ḫışmıñ 

Nÿr-ı dìdem ucı eñ ṣoñra doḳunmaz mı saña  

 216 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Bilse her ferd eger èÀleminiñ ḳıymetini  

Başḳa bir èÀlem olurdı bu miḫen-zÀr-ı ḳuyÿd 

 

2 Menşe-i ḫÀk-i muèÀdı yine ḫÀk olmuşdur 

Virmiyor cÀzibe ḫÀkìlere imkÀn-ı ṣuèÿd 

       Ḥaziran 325 

 217 [Mesari] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 (Babamıñ VefÀt TÀrìḫi) 

 Bezm-i raḥmetde ṣafÀ bulsun İlÀhì pederim 

     15 Temmuz1321 
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     Cumèa güni sÀèat 4-5 raddelerinde vefÀt itmişdir. 

     25 CemÀõiye’l-Àòir 323 

     ḤÀfıẓ Yÿsuf Ararat 

 

 [44a] 

 218*439[Müfred] 

 Ve òayrü’l-bilÀd’ullah mÀkÀn òÀliyyen 

 Mine’l-insi mehÀ sükÿn fì àaffari’l-besÀbisi 

       Óamdì 

 219 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1 Ey on èaṣır evvel çöli cennet ṣayan Àdem 

 Seyr it mezÀrıñdan bugünüñ ḥÀlini bir dem 

 

2 Ḳuş beynini ṣarmış beşeriñ öyle ki cennet 

 Yer altı yeriñ üstüne nisbet eyle cennet 

 

3 Cengìz’i, HulÀgÿ’sı, Timurlenk’i uyansın 

Ḳanlı Neron’ıñ maḳberi envÀra boyansın 

 

4 MÀøìde maèÀbid gömülürmüş yere şimdi 

 TekrÀr idiyor devrini tÀrìḫ gör imdi 

 

 

                                                           
439 Bu şiirin vezni bulunamamıştır. 
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5 Bir maàarayı kÀşÀneye tercìh ne ẕillet 

 Göçün yere göçün beşeriyyet medeniyyet 

 

6 Kim dirdi nesìmin demi ḳan ḳuṣdıracaḳdır 

 Zehr-i èademi naàmeleri ṣuṣdıracaḳdır 

 

7 Hey oḳsijenin nÀrı hemÀn nÿr olacaḳdıñ 

 Sen Àlet-i ḳahr olmayacaḳ nÿr olacaḳdıñ 

  

8 Ḳartallarınıñ ṣaçdıàı hep berḳ-i belÀdır 

Bir bombası bir èaṣr teraḳḳìye fenÀdır 

 

9 Yükselmediñ alçaldıñ o ṭayyÀreleriñle 

 Melèÿn medeniyyet yıḳık artıḳ eåeriñle 

 

10 Sen bilirim indirmekle yükselme semÀya 

 Raḥmet getir insÀnlara alçaḳ bu ne àÀye 

 

11 Alçaḳlıàını yükselişiñ eyliyor iåbÀt 

 Gizlenmesin artıḳ o ḳanadlarda semÀvÀt 

 

12 Geçsin bu faøìletse yeriñ altına ḥikmet 

 ÙayyÀreyi ìcÀd ideniñ ceddine laènet 

 

13 Virmezse bu ḳartalları ḳartallara rÀḥat 

 Ḳahbe deñizaltı yere geçmezse nihÀyet 

 

14 Artıḳ bu ḳudurmuş beşerriyet iyi olmaz  

 Artıḳ bu úırıú kÀseye raḥmet ṣuyı dolmaz 
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15 Ey nÀzlı ḳamer sen de sönersin bu gidişle 

Sersem kürenin ḥırṣı ışıḳ düşmÀnı işte 

 

16 Her èırḳa yetişseydi yetişdirdigi yüzdi 

 Elbette cihÀn ṣulḥ u sükÿnetde olurdı 

 

17 Yükseldi mi ṭayyÀre faøìlet tepesinde 

 Artıḳ aramam feyø-i TeèÀlÀ ötesinde 

 

18 Yükselse de topraḳda yeri pÀyesi alçaḳ  

ÙayyÀresi alçaḳ beşeriñ mÀyesi alçaḳ 

      10 Nisan 941 

 [44b] 

 220 [Mesnevì] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Efes ḪarÀbeleri 

1 Geçen de İzmir’e gitdim didim biraz gezeyim 

 Şu àam hücÿmını pÀ-mÀl-ı seyr idüp ezeyim 

 

2 FevvÀr bedÀyiè yigirminci èaṣrıñ ÀåÀrı 

 Güzeldi gel müzeye bir de diñle ièṣÀrı 

 

3 Ḫaṭìb-i èibret-i mÀøì olup da heykeller 

 äumÿt-ı nÀṭıḳalarla diyordı hey güller 
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4 ZamÀnımızda zemìn titreyordı erlerden 

 Bugün kepÀzeñiz olduḳ çıḳup da yerlerden 

 

5 Yarın da sen batacaḳsıñ da izleriñ çıḳacaḳ 

 Bu ḥaşr u neşre inan devri dÀéimiñ muṭlaḳ 

 

6 Yalansa heykeliñ èömri ikindi gölgesidir 

 Yarın siler onı tÀrìḫ ḥaḳìḳat ülkesidir 

 

7 Bıraḳ heykeli tÀrìḫe yapsın ey àÀfil 

 Naṣıl yaparsa odur inhidÀmı nÀ-ḳÀbil 

 

8 Şu tÀrumÀr yıàınlar Efes ḪarÀbesi’dir  

 FenÀ-yı èÀleme şÀhìd heves ḫarÀbesedir 

 

9 Ḳadìmi cennet iken pìş ü pes ḫarÀbesidir 

 Felek ne virse alır her nefes ḫarÀbesidir 

 

10 Defìn-i ḫÀke bile virmeyüp yerinde ḥuøÿr 

 O ḳazmalar ki zer-i mültemes ḫarÀbesidir 

 

11 Şu ṣaḥne anfi tiyatro gören seyircilere 

 Gülen ḳoàuḳları mÿr u meges ḫarÀbesidir 

 

12 NidÀ bu! ḥÀl degil heykeli yapan Àtì 

 ḪilÀfete dikilenler bu ses ḫarÀbesidir 

 

13 Bugünki heykeliñi süslemezse tÀriḫiñ 

 Yarın çamur yıàını ḫÀr ü ḫas ḫarÀbesidir 
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14 Vücÿdda hayḳırıyor [Küllü men èaleyhÀ fÀn]440 

 Göçen Úur’anlı hep bu cers ḫarÀbesidir 

 

15 Ḳulaàa çınlamıyorsa [Ve tilke’l-eyyÀm]441 

 Teninde bülbüli yoḳdur ḳafes ḫarÀbesidir 

 

16 Yeter eger seziyorsañ yarañdaki ṣızıyı 

 Süḫanda şÀèiriniñ –baḥşı kes-ḫarÀbesidir 

       İzmir 19 Eylül 1949 

 [45a] Boştur. 

 [45b] 

 221 [Manzÿme] 

 Aṭanalı ŞÀèir Ḥayret Efendi’niñ Aṭana’da çıḳan SeyḥÀn áazetisi’ne 

gönderdigi bir manẓumesi 

 Şu manẓÿmem bizim Aṭana’ya 

 Ve Seyḫan’a dÀéir heyecÀna gelen eşvÀḳ-ı ṭurfe-i 

 RÿḥÀniyemdir. SeyḥÀn äaḥìḥ-i Müslimde mervì olduàı üzre  

 EnhÀr-ı cinÀnıñ dünyÀya 

 CereyÀn eyleyenlerden birisidir.  

 ŞuèÀ-yı eşvÀḳımıñ böyle SeyḥÀn gibi bir  

 CÿybÀr-ı behiştiniñ saṭh-ı pür-emvÀcında temevvüc olmasını 

 Görmek istedim. Buña mebnì eşvÀḳımıñ gölgesi de (müsveddesi de) 

 SeyḥÀn-ı ḥoş-cereyÀnıñ gölgesine (àazetesine) 

                                                           
440 ”Yeryüzünde her şey fani, yok olacaktır”. Rahman 55/26. 
441 ”Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o toplulukta (Bedir savaşında bunun) benzeri bir yara almıştı. 

O sevinçli ve kederli, günleri insanlar arasında ondan ona döndürüp dururuz. Allah bunu, yürekten inanları ayırt 

etmek ve içinizden şehitler edinmek, için yapar. Allah, zulmedenleri sevmez”. Âli İmran 3 /140. 
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 Münèaṭıf olmuşdur. 

 El-ḥÀṣıl eşvÀḳımıñ hìç olmazsa 

 Gölgesini SeyḥÀn’ıñ gölgesinde 

 Görmek isterim.  

 BÀḳì: CereyÀn-ı pür-lemeèÀn ü mevcÀn-ı pür-heyecÀn 

 SevdÀlı SeyḥÀnıñdır.  

 

        Ḥayret 

 222 [Nesir] 

 EşvÀḳ u eẕvÀḳ 

  El-keyfiyettü’ṣ-ṣuàrÀ 

Biñ üç yüz on beşinci bahÀr-ı hicrìde SeyóÀn menbaèından rişÀşe-bÀş-ı ÀfÀḳ-ı èÀlem-i 

maṭbuèÀt olmuşdur. TekrÀr-ı nebèÀn u fevrÀnı SeyḥÀn menbaèına maḥṣÿṣdur. 

 223 [Nesir] 

 Muḥaṣṣıla 

EvrÀḳ-ı maṭbuèaya naḳl olunmasun diger maṭbaèalarda tabè idilmesün. İsteyen olursa 

SeyḥÀn maṭbaèasından istesün. Ḥuḳÿḳì maḥfÿẓdur. 
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 [46a] 

 MaèÀrif NeẓÀret-i Celìlesi’niñ ruḫṣatıyla ṭabè olunmuşdur. 

 224 [Kaside] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 MÀşÀ’allah KÀne 

1 Nerde ḳaldıñ hey ṣabÀ ol yerdeki cÀnım naṣıl 

 Ḥazret-i rÿḥ-ı revÀnım cÀn-ı cÀnÀnım naṣıl 

 

2 YÀd idüp de hìç dirler mi Óayret deyü  

 Hìç anarlar mı beni iḫvÀn ü yÀrÀnım naṣıl 

 

3 Bir bahÀr u şÀd u ḫandÀn mı yine eṭrÀf-ı şehr 

 Añdırır mı naàme-i müràÀnı elḥÀnım naṣıl 

 

4 Ùabè-ı nÀlÀnım gibi iñler mi ol dolÀblar 

 Fikr-i cÿşÀnım gibi çaàlar mı SeyḥÀn’ım naṣıl 

 

5 èArø ider mi ol diyÀr ÀfÀḳına Àhım felek 

 èAks ider mi itdigim feryÀd u efàÀnım naṣıl 

 

6 Al da bir şöyle ṣabÀ Àh-ı derÿnum iñle git 

Diñlesünler sÿznÀk-ı naàme-i cÀnım naṣıl  

 

7 äoñra dön yaylaàa çamlardan geçüp de iñle gel 

 Diñleyim bir ben de èuşşÀḳ u èaşìrÀnım naṣıl 
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8 Sen de mÀh al da nigÀhım cÀ vü bezm eylemeden baña 

 Bir temÀşÀ eyleyem ol mÀh-ı tÀbÀnım naṣıl 

[46b] 

9 Dön o mÀhıñ da nigÀhın vir benim mehtÀbıma 

 Görsün anlarda benim şeḳ ü ḥaz u şÀnım naṣıl 

 

10 Ḳaldırır mı da beni óubbü’d-diyÀrıñ cezbesi 

 İtdi bir ṭayyÀre seyr eyleñ teni cÀnım naṣıl 

 

11 İl-i düz dirler seni ey arø eger gerçekse bu 

 Dön de bir seyreyleyim devriñle devrÀnım naṣıl 

 

12 Dön de gelsün devr ü mehcÿr oldıàım yer ḳarşuma 

 Bir temÀşÀ eyleyem ol yerde sÀmÀnım naṣıl 

 

13 CÀn da görsün şöyle bir çırpınma alsun anı da 

Ḳondıàım yerlerde görenler per-i efşÀnım naṣıl 

 

14 Sen de çarḫ dön èaksine gelsün geçe demler girü 

Eski sÀmÀnım da görsün nÀb-ı sÀmÀnım naṣıl 

 

15 Hem zamÀnımdan cüdÀyım hem mekÀnımdan cüdÀ 

 Bir àarìb ender àarìbim çoḳ ùanır şÀnım naṣıl 

 

16 Veh ne ḥÀl-i bì-kesìdir ḳÀéilmiş gögdem bile  

 Varlıàım yanmış bütün bilmem firÿzÀnım naṣıl 
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 [47a] 

17 Bir èacìb cev içre emvÀc içre çalḳanmaḳdayım 

 Keştì-i ten ḳalsa da görseydi ṭÿfÀnım naṣıl 

 

18 GÀh alup emvÀc iderler bir hevÀ ol rütbe kim 

 Gitdi çeşmimden de kendim àayb olur şÀmım naãıl 

 

19 Geh dönüp tenzìl iderler böyle bir vÀdìlere 

Dir tenezzül bildiren bilmez nümÀyÀnım naṣıl 

 

20 Hangi semte èazm idersem her ṭaraf bÀlÀ bütün 

 Añlamam neymiş tenezzül añla seyrÀnım naṣıl 

 

21 Şeş cihetden iètilÀ itmekdeyim bir cÀn ile 

Görse bir cÀn da ḫaber virseydi ḥayrÀnım naṣıl 

 

22 İnbisÀṭımdan dirim yÀ Rabb naṣıl ṭoplanmalı 

Ses yoḳ ki diñlesem lÀ-óavle gÿyÀnım naṣıl 

 

23 Böyle dirken bir de baḳsam ki hemÀn ṭoplanmışım 

 İnmişim ḥattÀ dirim seyrÀn ü cevlÀnım naṣıl 

 

24 Almışım  ḥattÀ yine şekvÀ-yı devri söylerim 

Bilmedim gitdi şu baḫt-ı nÀ-be-sÀnım naṣıl 

 

25 Cismi bir seyyÀr ḳibr itdim belÀ-yı èaşḳ ile 

 Tevbe berdÿş oldı rÿḥÀniyetim cÀnım naṣıl 
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[47b] 

26 Söyleyiñ yaḳlaşmasun biraz der ü divÀrıma 

İḥtimÀl bir şey düşer bilmez ki vìrÀnım naṣıl 

 

27 Varlıàımda hÀlime bir laḥẓa ḥÀlì ḳalmadım 

Ḳıble-gÀhım söylesün kim oldı devrÀnım naṣıl 

 

28 Çileler çekdim çekildim kÿşe-i ebrÿlara 

 Ol kemend-i zülfe ṣor èö[m]r-i şebistÀnım naṣıl  

 

29 İndirüp bir dÀne-i ḫÀle àıda-yı èÀfiyet   

Cismi cÀn itdim ḳıyÀs it cÀnım naṣıl442 

 

30 Soñra çıḳdım ḥüsn ilin seyyÀḥ olup443  

Ḳısmetim de eylemiş başımda YezdÀn’ım naṣıl 

 

31 Avcum açdım gördigim her sìm-ten devletliye 

Söylen Allah èaşḳına keşkül ü selmÀnım naṣıl 

 

32 ÇÀh-ı naḫşeb mÀh-ı naḫşeb ḳoymadım bir cilve-gÀh 

Eyledim bir bir ziyÀret ṣorma şÀdÀnım naṣıl 

 

33 VÀṣıl oldum hem ùuyuñ bir öyle laèliñ kÀnına  

Görmemiş seyyÀḥ-ı èÀlemler Bÿ-òişÀnım naṣıl 

 

 

                                                           
442 Bu mısrada bir kelime eksiktir.  
443 Bu mısrada bir kelime eksiktir. 
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34 Düşdi cÀḥ-ı ḥis yolum èàayb itmişim  

 Bulmuşum bilmem naṣıl kendim de ḥayrÀnım naṣıl 

 [48a] 

35 Bunca yıllar ṭol boşal kalmaz mı hìçbir şemmede 

 Duymasun varsun zükÀm-Àlÿd bu yanım naṣıl 

 

36 ḤÀl-i dilden bì-ḥaber ḳalsun ḳo ol lÀ-yüfhemÀn 

 CÀn-ı lebrìzim tereşşüḥ itme melÀnım naṣıl 

 

37 Al nigÀhımda sen ey mÀh düş bezm-i SeyḥÀn’a bir 

 Añlasunlar gözdeki serv-i ḫırÀmÀnım naṣıl 

 

38 Söyleyeñdi saṭḥ pür-emvÀc-ı SeyḥÀn söyle kim 

Serv-i sìmìnim naṣıldır mÀh-ı tÀbÀnım naṣıl444  

 

39 áayb idüp kendim de ḳaldım sÀde bir idrÀk-ı ṣarf 

 Gelmiyor bir şey ḫayÀle bilmem iẕèÀnım naṣıl 

 

40 LÀmiè oldı ol zemìnim el-meded ṭoplan göñül 

 Devr ider mi ṭurdı mı bilmem ki devrÀnım naṣıl 

 

41 İn seḥÀb ol ṭoplanup da in ki bir seyreyleyim  

Ol zemìnim n’oldı ol ṭabè-ı süḫan-dÀnım naṣıl  

 

42 Es-selÀm ey sìre-i nev-òiz-i ḳabristÀn-ı şehr 

 Söyleyiñ yÀrÀn eşk-i çeşm-i giryÀnım naṣıl 

                                                           
444 El yazmasında bu mısraıdan önce “Añlasunlar gözdeki serv-i ḫıramÀnım naṣıl”   mısrası yazılmış ancak üstü 

çizilmiştir.  
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43 Söyle ḳabristÀn-ı şehr ve söyle şehristÀn-ı ḳabr 

Söyle sükkÀnıñ naṣıldır söyle òˇìşÀnım naṣıl 

[48b] 

44 Es-selÀm ey vÀlid ü mÀder birÀder èamm ü ḫÀl 

Es-selÀm ey èamme ḫÀla rÿḥ u reyḥÀnım naṣıl 

 

45 Es-selÀm ey İbn-i Àò Esèad seniñçün bilseñ Àh 

Bilmem hem bildirmesün Allah sÿzÀnım naṣıl 

 

46 Es-selÀm ey èamme-zÀd u es-selÀm ey ḫÀla-zÀd 

Söyleyiñ bir bir ẕuyü’l-erḥÀm ü ḫˇişÀnım naṣıl 

 

47 Es-selÀm ey cedde-i ṣuvvÀma ṣad-bÀr es-selÀm 

Neyle ifṭÀr itdiñ ekrem itdi rıḍvÀnım naṣıl 

 

48 Raḥm idüp èacz-i saèy-i Àmìzime àufrÀn-ı Ḥaḳḳ 

Yaàdırır mı raḥmet-i raḥmÀn-ı YezdÀn’ım naṣıl 

 

49 Ḥüsn idüp ervÀḥıñız şÀd olduàın rÿḥumda ben 

Rahmet ü àufran size yaàdıḳça şÀdÀnım naṣıl 

 

50 Nefs ü rÿḥ u ḳalb ü serimden èalÀyım renk renk 

İnèitÀf eyler yaḳıñ ÀfÀḳa elvÀnım naṣıl 

 

51 äormayıñ dünyÀya dÀèir ḥÀliñ ammÀ n’oldıàun 

Şerḥe gelmez eylesün tavṣìf-i tibyÀnım naṣıl 

 

52 DÀver ü hemşìre ḳaldıḳ ben de anlardan cüdÀ 

 Ḳardeşim bilmem nedir hemşìremiz ḫÀnım naṣıl 
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53 Düşmesün èÀlemde bir Àdem bilinmez bir yere  

 Bildiren yoḳdur bilen yoḳdur neyim şÀnım naṣıl 

 

54 Ferdi taèrìf itmege manṭıḳ da pek ḳÀdir degil 

 İtmem istiàrÀb söyle olsun aḳrÀnım naṣıl 

 

55 Hem muḥìṭ ü merkez ü hem dÀéirem kendim bütün 

Sen beyÀn it şuèle cevvÀle cevelÀnım naṣıl 

 

56 Õü’l-cenÀḥın oldum èaşḳımla èaceb uçmaúdayım 

 Söyleyiñ ey seyr iden müràÀn-ı seyrÀnım naṣıl 

 

57 èAlÀ-yı ender baña ḥayret èaceb devletliyim 

 Söyleyiñ ey rÿóÀ yaran göklerde èunvÀnım naṣıl 

[49a] Boştur. 

[49b] 

 225 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

(1)Ḥayret Efendi merḥÿmuñ Mıṣırlılarıñ ḳonaàında bulundıàı senelerde(2)Mıṣır’dan 

gelen hem çalan hem oynayan (Vesìle) adındaki ḳıza söylemiş oldıàı(3)manẓÿmedir: 

1 Ey ḫÀme niçün durursuñ öyle 

Buldum saña bir vesìle söyle 
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2 Bilseñ ya naṣıl vesìledir o 

 Bir hÿş-rübÀ-yı cemìledir o 

 

3 Allah añı èişveden yaratmış 

Bir ḫayli de nÀz u èişve ḳatmış 

 

4 SevdÀ ile ṭıynetiñ yoàurmuş 

 Sen añlayıvir ki kim doàurmuş 

 

5 Girmiş de o cisme èaşḳ olup cÀn 

 İnsÀnı ider nigehle ḥayrÀn 

 

6 Başdan başa da bütün temÀyül 

Sen gel göñül ol da it taḥammül 

 

7 Boy bosda baḳın naṣıl da zìbÀ 

ÙÿbÀ mısıñ ey Vesìle ṭÿbÀ 

 

8 Ey ḳÀmeti nÀzdan ḳırılma 

Tek göñlümi ḳır da sen ḳırılma 

 

9 Sorsañ baña ḳıymetin Vesìle 

Bir ismi de cennetiñ Vesìle 

 

10 Eş nerde saña cihÀnda teksiñ 

Hemşìre-i şìvesiñ meleksiñ 

 

11 Bezminde seniñ bayılmaḳ olmaz 

Baḳ derde ki hem ayılmaḳ olmaz 



425 

 

12 Raḳṣ itme de iş mi ey sitem-kÀr 

Sen èÿda urunca èaḳlım oynar 

 

13 Söyle baña sen naṣıl èömürsüñ 

 İnsÀnı dururken öldürürsüñ 

 

14 Áh kÀşki prense uymayaydım 

 ElḥÀnıñı hìç de duymayaydım 

 

15 Gördüñ mi Vesìle n’eyledin sen  

DünyÀyı hep èÀşıḳ eyledin sen 

 

16 Ez-cümle biri bu dil-şikeste 

Bend oldı saña şikeste beste 

[50a] 

17 Göz ḥüsnüñe cÀn edÀña meftÿn 

Gÿşum da seniñ ṣadÀña meftÿn 

 

18 Gel n’eylediñ ey Vesìle gel baḳ 

 Bir èÀşıḳı böyle itdi èuşşÀḳ 

 

19 Destiñde èaceb ne ḫÀṣiyyet var 

Sen èÿda urunca sìne ãızlar 

 

20 Áh itmediler göñül çıḳar dÿd 

 Oldum saña işte ben de bir èÿd 

 

21 Sìnemde dil-i ḥazìni diñle 

 MıørÀbıñı vur inìni diñle 
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22 Gÿş-ı süḫanım amÀn Vesìle 

BÀlÀ-yı kemÀn kemÀn Vesìle 

 

23 Bilmem ideyim ne yolda tekrìm 

 İtdim saña ben de göñli taḳdìm 

 

24 Sen baḳma baña göñül büyüḳdür 

 Nezdinde felek ḳırıḳ dökükdür 

 

25 (YÀ òalo) amÀn terennüm eyle 

 Al göñlümi de cihÀnı peyle 

 

26  Sesi bu ne laḥn-ı cÀn-ı fezÀdır 

 ElḥÀn mı o başḳa bir nevÀdır 

 

27 Gÿş itmeyeyim rebÀb-ı èaşḳı 

 Ḫatm itmeyeyim kitÀb-ı èaşḳı 

 

28 Etdiñ beni (Ḳays) ile sebaḳ-daş 

 Çıldırmaàa ḳaldı şimdi bir yaş 

 

29 Kes naàmeyi ey nigÀr amÀn kes  

 Vir göñlime şimdi başḳa bir ders 

 

30 KÀm almayacaḳ mıyım felekden 

 Bir naàme de yoḳ mı bÿselikden 

 

31 Söz bulmada güç müdür güzelde  

 Yazdım saña işte bir àazelde  
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 226 [Gazel] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

 áazel 

1 Ey mÀ-ḥaṣal-ı kitÀb-ı èişve 

 Ey maèni-i faṣl-ı bÀb-ı èişve 

 

2 İnsan duyamaz müṭÀlaèından 

Ey nüsḫa-yı müsteṭÀb-ı èişve 

 

3 MuḥtÀcıñı da amÀn unutma 

Ey mÀlike-i niṣÀb-ı èişve 

 [50b] 

4 Baḳ baḳ şuña da naṣıl da titrer 

EyvÀh bu ne ıøṭırÀb-ı èişve 

 

5 Kim gördi bu yolda mest-i hÿş-yÀr 

Baḳ çeşmi de nìm-ḫˇab-ı èişve 

 

6 Maèmÿr olasıñ Vesìle maèmÿr 

Oldumsa da ben ḫarÀb-ı èişve 

 

7 MehtÀbı da mest idüp bitirdiñ 

Çeksiñ nigehiñ şarÀb-ı èişve 
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 227 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

1 Ey çÀşni-yi nebÀt-ı Mıṣrì 

Ey èişve-ger-i benÀt-ı Mıãrì 

 

2 AḥvÀlimi şerḥ eyleye[yi]m mi 

Derdim saña Àh söyleye[yi]m mi 

 

3 Gel bir hele baḳ göñül ne ḫaste 

Emr it güzelim o çeşm-i meste 

 

4 Hem sende olan delÀle baḳsun 

Hem bende olan şu ḥÀle baḳsun 

 

5 Ey naẓra-yı ḥüsni cÀndan eşhÀ 

Gördüñ mi bu yolda èıyd-ı aḍḥÀ 

 

6 Baḳ noldı hele neler olur hem 

Hem ben melerim göñül meler hem  

 

7 ḲurbÀn mı didim gelendi gel baḳ 

ÚurbÀn sürüsiyle cümle èuşşÀḳ 

 

8 Sen de445 ṭoàda hemÀn a mÀh-ı tÀbÀn 

Bayramda seniñ yolunda ḳurbÀn 

 

                                                           
445sen: sen de  
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9 Gitdik mi didik amÀn ne söz bu 

Ùuyduñ mı göñül ne dir o dil-cÿ 

 

10 Gÿş it ki esìr-i derdi sensiñ 

Gÿş[ı] çekecek belÀyı sensiñ 

 

11 (Mestì) ne diyim ki neylediñ sen 

EyyÀm-ı sürÿrum oldı şìven 

 

12 Fikriñle seniñ neler ḳurarken 

Bir èıyd-ı ṣafÀ-yı vaṣl umarken 

[51a] 

13 Seyr it hele gel baḳıñdı n’oldı 

 BayrÀm idi söz de mÀtem oldı 

 

14 Bir oldı selÀm ile vedÀèıñ 

 RüyÀda mı àayri ictimÀèıñ 

 

15 Teésìrini añlasan ḳulÿba 

 Bir baḳ da şu ṭoàmadan àurÿba 

 

16 Nevmìde ricÀ bulur mı hiç yol 

 Ey bÀà-ı emel açılmadan ṣol 

 

17 (Mestì) saña bir veṣÀye ḳaldı 

 Bir der-i kerÀn-ı mÀye ḳaldı 

 

18 LÀyıḳdı o bunca yÀdigÀra 

 Olsun ḳullanmaḳda gÿş-vÀre 
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19 Göñlümdür o kim àamıñla hem-dem 

 Çıḳmış bu yola yaàar eser hem 

 

20 Ôann itme o dem de ḥÀøırım ben 

 Ḥayret diye sÀde bir çaàır sen 

 

21 Ḫavf eyleyecek ne var a mÀhım  

 Ol fırṭınadır sirişk-i Àhım 

 

22 Ḳoyduḳ da hemÀn sen èÿduñı al 

 Ḥayret dide bir benim içün çal 

 

23 Ol dem ki hevÀ gelir ḳarÀra 

 Göñlüm açılır döner bahÀra 

 

24 Eş nerde? Bu göñle tek göñüldür 

 Seyyìd bedevì dimek göñüldür 

 

25 Yetmez mi uzatdıàım kelÀmı 

 Git haydi yüri mÀèes-selÀmı 

 

26 Vardıḳ da diyÀr-ı Mıṣr’a öyle 

Seyr eyledigiñ şu ḥÀli söyle 

 

27 (Ezher)de rivÀyet eyle èaşḳım 

 Her yerde rivÀyet eyle èaşḳım 

 

28 LÀkin orada durup da ḳalma 

Zülfüñ gibi sen de Àhım alma 
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[51b] 

29 Çoḳ durma úurubda neyle úaṣrı 

Boylatma bize diyÀr-ı Mıṣrı 

 

30 Gülşende gül ÀşikÀr olunca 

 Gel durma hemÀn bahÀr olunca 

 

31 Çeşmiñde olan ḫumÀrı göster 

 İstanbul’a gel bahÀrı göster 

 

32 Geh èÿdıñı geh de göñlüm iñlet  

 Hem göñlüme hem hezÀra diñlet 

 

33 Dirseñ ki gözüm neyiñle baḳsun 

 Mıṣr’ı bu göñül naṣıl bıraḳsun 

 

34 Sen gel de hemÀn bu semte billÀh 

 Ben Mıṣr urum seniñçün ey mÀh 

 

35 Göñlüm daḫı seyl olur seniñçün 

Eşkim daḫı Nil olur seniñçün 

 

36 Hìç ṣohbetimiz ḳalır mı sözde 

 Sen gözdesiñ ey Vesìle gözde 

 

37 Gel gel de şu bì- èadìli seyr it  

Çeşmimde de şekl-i Nil’i seyr it  
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38 äuã àayrı ḳalem ider kifÀyet 

BÀkì süḫan-ı belià-i Ḥayret 

      76 Beyit 

 228 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün mefÀèilün feèilün 

(ŞÀèir bu manẓÿmeyi taḳdìm itdiài zamÀn arḳasından şu manẓÿmeyi yazmışdır.) 

1 Bir ḥazìn nevḥadır bu ṭabèımdan 

Eåer-i nev-bahÀr-ı ḥüsnüñdür 

 

2 Naṣıl olmaz yazan ḳalem-i mıørab 

äıyt--i elḥÀn-ı şièÀr ḥüsnüñdür 

 

3 İñledi sìne ḫÀme øabṭ itdi 

İtmesün mi ḳarÀr-ı ḥüsnüñdür 

 

4 Ḥaydi nÀz itme al benim midir o  

Armaàan-ı diyÀr-ı óüsnüñdür 

[52a] 

5 Naàme-i sÿz-nÀk-ı èaşḳım ise 

Beste- i bì-ḳarÀr-ı ḥüsnüñdür 

 

6 Eyledim istifÀde çeşmiñden 

Diñle kim müsteèÀr-ı ḥüsnüñdür 
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7 Oḳu kim yÀdigÀr-ı èaşḳımdır 

äaḳla kim bergüzÀr-ı ḥüsnüñdür 

 229 [Matla’] 

 Girye-i èaşḳ-ı bì-ḳarÀrıñdır 

 Eåer-i ḫande-i bahÀrıñdır 

 

 230 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

(1)Velì PÀşÀzÀde şÀèir èAlì Rÿḥì haḳḳında söylemişdir. èAlì Rÿḥì’niñ yüzünde(2)bir 

Ḥalep çıbanı yeri var imiş: 

1 Köhneleşmiş yüzüniñ yama[lı] yüzsüz iken 

Diyecekmiş bize yüz ḳıṭèa baḳındı sözine 

 

2 Söylesün biz aña söz söylemege ḥÀcet yoḳ 

Yamarız söyledigi ḳıṭèayı kendi yüzine  

       Ḥayret 

 231 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 KeõÀ èAlì Rÿḥì Ḥaḳḳında 

1 ŞÀèir-i Àteş-zebÀn bilmem felÀnım ben deyü 

Şimdi bir ẓırlaḳ ẓuhÿr itmiş gezer pek lÀfzen 
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2 Bikr-i maømÿndan da dem vurmuş baḳıñ dìvÀneye 

Bikr-i maømÿn nerde sen nerde be-hey işüñ riyÀ 

  Óayret 

 232 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Ḥaşre dek tenvìre ḳabrim şevḳ-i dìdÀrıñ yeter 

 èÁşıḳım seng-i mezÀr-ı şevḳ-i ḳandìl istemez 

           Óayret 

 233 [Müfred] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Yanmasun kimse deyü ḥÀlime aàzım açamam 

 İçerimden yanarım kendime tenevvür gibi 

 

 234 [Müfred] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 Atsa ḥasretiñe düşdigime yanmaz idim 

 Bir selÀm itse idiñ bÀri ḫalìlim diyerek 
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[52b] 

235 [Gazel] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1 Gelirsen bÀàa sen gel başḳa bir feryÀd olur peydÀ 

Olur da lÀl bülbül güllerinden dÀd olur peydÀ 

 

2 Düşünsün àayrılar ben èÀşıḳım bence ıraḳ olmaz 

Ki èazm itdiñ de her ḫatvemde bir BaàdÀd olur peydÀ 

 

3 Yoluñda sevdigim ṭaàlar devirmek iş degil bence 

Ḳazarsam kÿh-sÀr-ı èaşḳı biñ FerhÀd olur peydÀ 

 

4 Ne Àhendir ki ḳalbiñ Àteş-i Àhımla bezm olmaz 

Ben Àh itdikçe ol sìneñde bir fÿlÀd olur peydÀ 

 

5 Nedir ey ÀşinÀ-yı èilm-i rÿḥ añlat sebeb bunda 

Niçün ol şÿḫa ben dÀd itdikçe bìdÀd olur peydÀ 

 

6 RevÀn-ı ḤÀfıẓ-ı ŞìrÀzi’dir ẓannım buyursunlar 

äarìr-i ḫÀmeden ÀvÀz-i rükn-ÀbÀd olur peydÀ 

       Ḥayret 
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 236 [Matla’] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

äalma ol zülf-i siyÀhı rÿy-ı raḫşÀn üstüne 

MüslümÀnsıñ küfri tercìḥ itme ìmÀn üstüne 

       Ḥayret 

 [53a] 

 237 [Rubâ’î] 

(1)Öteden beri medreseliler ile tekyeliler arasında bir ḥuãÿmet mevcÿd 

olduàı(2)maèlÿmdur. ŞÀèir Şeyḫ áÀlib Ḥüsn ü èAşḳ adındaki meşhÿr eåeriniñ bir 

yerinde: 

(3)Olmaz hele sÿḥte-vÀt şÀèir; itmem o gürÿhı baḥåe dÀéir. Beyitiyle(4)medreselileriñ 

şÀèir olamayacaàını iddièÀ itmişdir. Buña fenÀ ḥÀlde içerlemiş Aṭanalı (5)şÀèir Ḥayret 

Efendi medreseden yetişmiş olmaḳ ḥasebiyle bir cevÀb olaraḳ(6)rubÀèìlerden teşekkül 

bu manẓÿmeyi yazmışdır. 

 (7)[İslÀm]  

(8)äÀhibi olan ser-muḥarririmiz edib-i aèôam, fÀøıl-ı muḥterem  Ḥayret 

Efendi(9)ḥaøretleriniñ reddiyesidir: 
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 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 Geh şevḳe gelir vecd ü ṭarab söylersiñ 

 Geh rastı ṭutar geh de çep söylersiñ 

 ŞÀèirsiñ el-ḥÀṣıl ammÀ gÀhi 

 Şehrìligiñ ṭutar da èaceb söylersiñ 

 

 238 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 Olmaz hele sÿḫte-vÀt şÀèir dirsiñ 

 İtmem o gürÿhi baḥåe dÀéir dirsiñ 

 Ḥiddetle gözüñ mi yoḳsa úararmış bilmem  

 Böyle niye sen subḥa mesÀdır dirsiñ 

 

 239 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 Ḳız! ḳızma dimem fıṭratda çünkim var bu  

 AmmÀ ki ḳoy inṣÀfı büyük bir èÀr bu 

 Áyìn iken ekåer size rast Àyìni  

 Baḳ eyledigiñ laḥne dede ḳaçar bu  

 

 240 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 Cübbeyse eger sen daḫı gel beriki şeyḫ 

 Gör kisve ider mi ẕÀta teéåìr ey şeyḫ 

 Baḳ ney úuru bir ḳamış, fiàÀnı cÀn-sÿz 

 Hìç ney mi de gÿş eylemediñ sen hey şeyḫ 
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 241  [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 

 EflÀk-ı cihÀn-ı èilme kevkeb sÿḫte 

 Ders-ḫÀne-i èÀlemde muḫÀṭab sÿḫte 

 Faḫreyledigiñ şièr ise ger anda daḫı 

 Pìş-Àmed-i kÀn-ı şuèarÀ hep sÿḫte 

 

 242 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 Diñle ṣayalım Molla CÀmì-i sÿḫte 

 Ol ṣÀḥib-i ḫamse şeyḫ NiẓÀmì sÿḫte 

 İrÀn ile Turan’ı ser-À-eleseñ 

 Ehl-i süḫanıñ çıḳar tamÀmı sÿḫte 

 

 243 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 İn Hind’e baḳ ki Feyøì-i Hindì sÿḫte 

 ḪˇÀrezm’e çıḳ kemÀl-i ḫucendi sÿḫte 

 ḪallÀḳ-ı meèÀnì446[1]de sözüñ red eyler 

 İtsün ya naṣıl ḳabÿl, kendi sÿḫte 

 

  

 

                                                           
446 ḪallÀḳ-ı meèÀnì: Kemalettin Isfahani’nin lakabıdır. 
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 244 (Rubâ’î) 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 Gel Rÿm’a bütün pìşvayÀn sÿḫte 

 YaḥyÀ gibi üstÀd-ı süḫandan sÿḫte 

 æÀbit gibi hep nÀdire-gÿyÀn sÿòte 

 BÀḳì gibi şÀèirlere ṣulṭÀn sÿḫte 

 

 245 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlün faè 

 Sÿḫte ne dimek? YÀr ü naṣìriñ sÿḫte 

 Düş bir yere baḳ dest-giriñ sÿḫte 

 Tedrìs ile meşàÿl idi tÀ şemse degin447 

 Devletli! Seniñ ḥaøret-i pìriñ sÿḫte  

 

 246 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlün mefÀèìlü feèÿl 

 Bunlar hep işte ocaàıdır sÿḫteleriñ 

 İnşÀ daḫı bÀà u rÀàıdır sÿḫteleriñ 

 Bunlardır şÀèir, varsa başḳa tek tük 

 Anlar da bütün çıraàıdır sÿḫteleriñ 

  

 

 

                                                           
447 Bu mısranın vezni,“Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl “dür. 
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 247 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 

 Olmazsa hele sÿḫte-vÀt şÀèir diyelim 

 İtme o gürÿhì baḥåe dÀéir diyelim 

 Ey! Bunları biz ãaymayalım da şÀèir! 

 MüştÀḳ ile EsrÀr’a mı şÀèir diyelim? 

 

 248 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 

 ŞÀèir ki degil sÿḫte, şÀèir degil o  

 Úuş ḳapsa da aàzı ile ṭÀèir degil o  

 Ùabè ile èilm, ḳuvvet ile fen gibidir 

 Ger bizdeki yoḳ fen, ṣÿrèa ḳÀdir degil o  

 

 249 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿl 

 Bunlardır iden Ḥaḳḳ bu ki tenḳiḥ-i lüàÀt 

 Bunlarla ẓuhÿra geldi hep bunca nikÀt 

 Bunlar bereket virsin ki uṣÿl ḳoymuşlar 

 Yoḳsa hey erenler! Ne carladı dedevÀt? 

      Ḥayret 

      [1] KemÀle’d-dìn IṣfahÀnì’ñiñ laḳabıdır. 
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 [53b] Boştur. 

[54a] 

 250 [Matla’]  

 Müstefèilün mefÀèilün feèÿlün  

 Başlı başıña cihÀn-ı èaşḳım448  

 Dönmez semÀyım asumÀn-ı èaşḳım 

 

[54b] Boştur. 

[55a] Boştur. 

[55b] 

 251 [Rubâ’î] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

(1)Ùrabzonì Ḥüseyin Ḥüsnì Efendi’niñ EşèÀrı –Tercümeli- İbnü’l-Emìn 

Maḥmÿd(2)KemÀl Bey merḥÿmuñ èOåmÀnlı şÀèirleri eåerinde mezkÿrdur. 

 

 èÖmrüm elem ü yeés ü elemle güzerÀndır 

 Bilmem bu cihÀnıñ ferahı hangi zamÀndır 

 İèmÀr-ı binÀ-yı dile sermÀye-i èömri 

 äarf eyleyen ÀzÀdeyi her sürü ziyÀndır 

 

  

                                                           
448 El yazmasında bu mısradan sonra “başdan başa hep” diye başlanıp üstü karalanmıştır. 
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 252 [Gazel] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün  

1 Ehl-i hünerde zer eger olmazsa olmasun 

 Genc-i güherde ḳufl-i zer olmazsa olmasun  

 

2 Olsun kifÀf-ı nefs idecek elde para da  

Belde diremle pür-kemer olmazsa olmasun 

 

3 DünyÀda dÀr-ı ḳÀbil-i süknÀ olursa bes 

DÀrÀt ü ḫayl ü zìb ü fer olmazsa olmasun 

 

4 AḫbÀb ayaàına gidecek ṭÀḳÀt elverir 

Nìrÿyı urur şìr-iner olmazsa olmasun 

 

5 DÀnÀlar iètibÀr ider erbÀb-ı dÀnişe 

NÀdÀn yanında muèteber olmazsa olmasun 

 

6 Ḫalḳ-ı cihÀn-ı pesend aranmaz diger ḫısÀl 

Ḫoş gülde pes-åemer olmazsa olmasun 

 

7 Pür-nÿr iken türÀbda ruşen øamìrler 

Seng-i mezÀr ü şemè-i sır olmazsa olmasun  

 

8 SevdÀ-yı mÀl ü cÀhdan ÀzÀde Óüsni dil 

ḪÀṭırda fikr-i pür-ḫÀṭır olmazsa olmasun 
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 253 [Gazel] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 CihÀnda merd-i mürüvvet-şièÀr az bulunur 

Çemende devḥa-yı pür berg ü bÀr az bulunur 

 

2 èAle’d-devÀm enÀm işle müştaàil lÀkin 

RıøÀ-yı Óaḳḳa yarar nìk-kÀr az bulunur 

 

3 KelÀm-ı Ḥaḳḳ’da vuḳÿèı yer oldıàundandır 

Beşerde kendine tevfìḳ-i yÀr az bulunur 

 

4 RefÀh-ı ḥÀlde dostluḳ demin uran çoḳ olur   (2) 

Dem-i muøÀyeḳada yÀr-ı àÀr az bulunur 

 

5 İder ifÀte-i evḳÀt[ı] boş yere insÀn  (1) 

èAzìz-i èömri àanìmet-i şümÀr az bulunur 

 

6 KemÀl-i lÀ-fen-ÀverÀnlarsa ber-kemÀl ammÀ 

Velìk-i ekmel ü kÀmil-èayyÀr az bulunur 

 

7 FièÀl-i zişti görürken zamÀnede diyemem 

Kim ehl-i müfserete rÿzgÀr az bulunur 

[56a] 

8 Bì-emelde divan iken her Àn ṭaleb-kÀrÀn 

Bu fenni hˇÀhiş-i dil-kÀm-kÀr az bulunur 
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9 áarìḳ-i baḥr-ı naèìmken azıtmayan azdır 

KemÀl ü vech ile şükrÀn-ı güzÀr az bulunur 

 

10 Egerçi dehrde Óüsnì süḫan-verÀn çoḳdur  

Velìk-i şÀèir-i hikmet-şièÀr az bulunur 

 254 [Nazm] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Naèt 

 Ey behìn-i mürselìn ey raḥmeten-lil-èÀlemìn 

 Ḫilḳatiñdir bÀèiå-i ìcÀd-ı eflÀk u zemìn 

 ÕÀt-ı pÀkiñ cÀmiè-i mecmÿè-ı evṣÀf-ı güzìn 

 Rÿz-ı maḥşerde şefìè-i èÀãiyÀn-ı mücrimìn  

 

 255 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün  

 (Meşhÿr keresteciler yanàınında zamÀn-ı ḥaøret-i şÀhÀneye èarø olunan 

manẓÿm èarø-ı ḥÀldir.) 

1 Ey şehen-şÀh-ı ḥamìdü’l-aḫlÀḳ 

Õatıñı ḳıldı ḫalìfe ÒallÀḳ 

 

2 èAdliñe itdi èibÀdı tevdiè 

ŞÀnıñı ḳıldı bu yüzden terfiè 
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3 Pertev-i şems-i ḫilÀfetdir iden 

Çeşm-i ẕerrÀt-ı cihÀnı rÿşen 

 

4 PÀye-i salṭanatı Rabb-i ḳadìr 

İder eşrÀf-ı èibÀda taḳrìr 

 

5 ḪÀṣdır mefḫar-ı ḫalḳa efser 

Olamaz lÀyıḳ-ı efser her ser 

 

6 Nesl-i pÀkìze-i Àl-i èOåmÀn 

TÀc-ı şÀhì ile oldı şÀdÀn 

 

7 äaḥn-ı maèmÿre-i rubè-i meskÿn 

Saṭvet ü şevketiñizle meşḥÿn 

 

8 Nesl-i sÀéir ḫülefÀdır nÀ-bÿd 

Ḥamd ola silsileñizdir mevcÿd 

 

9 Bu şeref mevhibe-i YezdÀn’dır 

èAdl u inṣÀfıñıza bürhÀndır 

 

10 Õat-ı şÀhÀneñi ey ḫayr-ı ḫalef 

YÀdigÀr itdi selÀṭin-i selef 

 

11 èAdeme gitdi ise Àhÿlar 

Misk ezferleridir yÀd-Àver 

 

12 Gül eger oldı ise nÀ-peydÀ 

èÁleme itdi gülÀbı iódÀ 
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 [56b] 

13 ZÀèil oldıysa da naḫl-ı bÀsiḳ 

Yerine ḳaldı fidÀn-ı fÀéiḳ 

 

14 NÀ-bedìd oldıysa ger ṭÀvÿs 

Pür-zibÀsı ṣaḥafda maḥsÿs 

 

15 äadef-i ẕì-şeref oldıysa telef 

Dürr-i şehvÀrı virir dehre şeref 

 

16 Bu şeref mevhìbe-i YezdÀn’dır 

èAdl u inṣÀfıñıza bürhÀndır 

 

17 Keremiñ itmede bir vefk-i rıøÀ 

Ḫalḳa envaè-ı èaṭÀyÀ ièṭÀ 

 

18 BÀ-ḫuṣÿṣ olsa ḥarìḳ ile muṣÀb 

Áb-ı lüṭfuñ anı eyler sìrÀb 

 

19 Muḥteriḳ oldı bu günler ḫÀnem 

Ḳalmadı barınacaḳ kÀşÀnem 

 

20 Külli eşyÀ da kül oldı gitdi 

MÀlimiz cümlesi yandı bitdi 

 

21 Yeñiden yapmaàa åervet lÀzım 

Gezme de göçce de kira da dÀéim  
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22 Ḳalmadı elde avuçda para  

èAṭf u luṭfuñ ider itse çÀre 

 [57a] Boştur. 

[57b] 

 256 [Gazel] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 Ne bÀd-bÀn ne de tedbìr-i nÀòudÀ eyler 

 RehÀ sefìneyi girdÀbdan Ḫÿda eyler 

 

2 Rehinde èömrüñi ṣarf eyle ol èazìziñ kim 

èAzìz èömrüni ṣarfda rıøÀ eyler 

 

3  O nÿr-ı çeşmiñ ayaàı tevzìni ehl-i hüner 

 KemÀl-i şevḳ ile çeşmine tÿtiyÀ eyler 

 

4 CihÀnda Àdeme bì-gÀneden øarÀr gelmez 

Kişiye her ne ki eylerse ÀşinÀ eyler 

 

5 äevÀb olan kişi taḳlìl itmeli sözüni 

ZiyÀde söyleyen elbette ki ḫaṭÀ eyler 

 

6 Küçüklügünde maèÀrif ḳazanmayanı felek 

 Küçük çocuḳlara lÀlÀlıàa sezÀ eyler 
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7 SeḫÀda şìşeden it meşḳ-i luṭf-ı meşrebi kim 

 Gelüp ayaàa ayaàıyla saúy-i mÀ eyler 

 

8 äaḳın ṣaḳınma èaṭÀñı faḳìrden ki ḪudÀ 

 áanì şÀkire ṣad milletini èaṭÀ eyler 

 

9 Gör ol necìbli gedÀnıñ gözi yaşını görüp 

ḪudÀ vire diyerek bir ḳurı duèÀ eyler 

 

10 BükÀ idüp dilenürken gedÀ àanìlerden 

Denì àanì de faḳìr deyü bükÀ eyler 

 

11 Müẕebõeb er  ḳapamazsa külÀh-ı dünyÀdan 

Giyüp külÀh yalandan èaceb riyÀ eyler 

 

12 SiyÀseten şuèarÀnıñ lüzÿmı var Óüsnì 

Ki nÀsı nuṣḥ ile irşÀda iètinÀ eyler 

  Ḥüsnì 

 257 [Kıt’a] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün  

(BÀb-ı meşìḫat müsteşÀrı ḥiddet ve ḫuşÿneti ile maèrÿf Kömürci Ḫˇace dinilen ẕÀtıñ 

vefÀtında söylenmiş tÀrìḫdir.) 

1 Ḳızup parlardı her dem herkese Àḫir 

Ecel cÀmıyla sönmüş mÀrṣıḳa döndi 
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2 Didi tÀrìḫini Àteş-zebÀn Ḥüsnì 

Biraz müddet Kömürci parladı söndi 

[58a] 

 258 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 (Şehr-emìni merḥÿm RıḍvÀn Paşa Ùrabzon’dan hediye idilen bir ḳat eåvÀb içün 

teşekkür.) 

1 Ey kerem-pìşe-i devlet-èunvÀn 

 Cesed-i èÀṭıfete rÿḥ-ı revÀn 

 

2 CÀme-i cÿd u libÀs-ı iḥṣÀn 

 Ḳad-i vÀlÀ ki biçilmiş ḳaftÀn 

 

3 Bir ḳat eåvÀb buyurduñ iḥdÀ  

Oldı ḳaddüm yüce bir ḳat dehÀ 

 

4 Biri var itse tefÀḫür Àḫir 

 Aṭlas-ı çarḫa bu åevb-i fÀḫir 

 

5 Olsa da kisve-i naẓmım fÀyıḳ 

 ḲÀmet-i medḥiñe olmaz lÀyıḳ 

  

6 Nuḳaṭ u ḫaṭ u ḳumÀşı terkìb 

 Viremez nìm-ten-i vaṣfıña zìb 
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7 Görse ḫoş pirehenim ger eflÀk 

 Reşk ile pirehenin eyler çÀk 

 

8 TÀr ü pÿdı ise fevḳa’l-èÀde 

 Kisve-yi zühre aña dil-dÀde 

 

9 Ger niåÀr itse sezÀ tükme içün 

 èIḳd-ı pervìni bu åevbe gerdÿn 

 

10 Bu ḳaba ten idi meénÿs-ı èabÀ 

 Şimdi melbÿs-ı ḳabÀ-yı zibÀ 

 

11 Zìb ü zìveri ḳabÀ vü cÀme 

 Yaḳışır mı bu ḳabÀ endÀma 

 

12 Gerçi ẓÀhirdeyim aṭlas-pÿşÀn 

 Lìk bÀṭında hünerden èüryÀn 

 

13 Ḥayli kes lÀbis idi köhne kesÀ 

 Eylediñ anları dìbÀ-yı eksÀ 

 

14 Ḥaḳḳ ide ẕÀtıñı fì külle’l-Àn 

 Làbis-i elbise-i devlet ü şÀn 

         Ḥüseyin Ḥüsnì Ùrabzonì 
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 259 [Matlaè] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 (Zevcesi küpesini çaldırdıàı zamÀn söylemişdir.) 

 Ḳulaàıñda küpe olsun bu kelÀm 

 Küpeñi ṣaḳla ḳulaàıñda müdÀm 

      Ḥüsnì 

 [58b] 

 260 [Gazel] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1 Rinde zìbende ḳabÀ olsa da ḫoş olmasa da  

 Tìà-i berÀta cilÀ olsa da ḫoş olmasa da  

 

2 Ḥüsn-i ẓÀtiyyedir ancaḳ naẓar-ı ehl-i hüner 

 Ḫaṭù-ı üstÀda ṭılÀ olsa da ḫoş olmasa da 

 

3 NÀ-ḫoş eṭvÀrlarıñ reḫberi olsa ḫoşdur 

 èÁúile reh-nümÀ olsa da ḫoş olmasa da  

 

4 Muntaẓır dil naẓar-ı pÀk-i èazìzÀna hemÀn 

 İltifÀt-ı cühelÀ olsa da ḫoş olmasa da 

 

5 Bezl-i baḫşìş ile dil ḫoş olur efúÀr verene 

 Ḫande bir rÿyı gedÀ olsa da ḫoş olmasa da  
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6 Faølı ser-mÀye-i èizzet bilen ehl-i hünere  

 Sìm ü zer ile àınÀ olsa da ḫoş olmasa da 

 

7 Çeşm-i mestÀne-i cÀnÀn ile ser-ḫoş olana 

 CÀm-ı endÿh-nümÀ olsa da ḫoş olmasa da  

 

8 Óüsnì yoḳsullara iḥsÀn olur aḥsen yoḳsa 

MÀlıñ èÀleme èaṭÀ olsa da òoş olmasa da 

 

9 Böyle bir naẓm-ı ḫoş-Àyìneyi tanẓìre daḫı 

 İètinÀ-yı şuèarÀ olsa da ḫoş olmasa da 

       Ḥüseyin Ḥüsnì 

 261 [Nazm] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 (Şehr-emìni RıḍvÀn Paşa merḥÿm ṭaraf-ı şÀhÀneden iḥsÀn buyurulan nişÀn 

ḥaḳḳında tÀrìḫidir.) 

PÀdişÀh-ı luṭf u iḥsÀn şehr-i yÀr-ı èizz ü şÀn 

Eyledi RıḍvÀn Paşa’yı nişÀn ile şÀdmÀn 

Bendesi  Ḥüsnì didi tÀrìḫini cevher nişÀn 

Şehr-emìni ḳıldı kesb-i imtiyÀz alup nişÀn 

       1312 
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 [59a] 

 262 [Kıt’a] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

(BÀb-ı fetvÀya èilÀve kılınan kütüb-ḫÀne içün şeyḫü’l-islam èÖmer Lüṭfi Efendi’nin 

emriyle söylenmişdir.) 

 (TÀriḫdir.) 

1 ḤÀmi-yi şerè-i mübìn şÀh-ı Ḥamìdü’å-åemìn 

 Luṭfı oldı bu binÀ-yı nevi inşÀya sebeb 

 

2 Fıúha taèẓìmi ferÀèiøden idüp èadd yapdı 

Bu kütüb-ḫÀne-i zìbÀyı şeh-i pÀk-neseb 

 

3 Burda bulduḳça ẓafer müşkülini fetḥe faḳìh 

Şehr-i yÀra ola fetḥ ü ẓafer ÀsÀn yÀ Rabb 

 

4 Ḳavl-i NuèmÀn’a muvaffaḳ olaraḳ lÀ ve neèam 

Müfti-i aṣr ider ièṭÀ-yı cevÀb-ı aṣveb 

 

5 TÀm-ı tÀrìḫini (Hüsnì) didi ehl-i hüner 

BÀb-ı fetvÀya bu dÀrü’l-kütbe oldı enseb 

      

      1306  
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 [59b] 

 263 [Mesnevi] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

(Mekteb arḳadaşı olan ser-kÀtib ḥaẓret-i şehr-iyÀri æüreyyÀ Paşa ṭarafından hediye 

idilen elma kürk haḳḳında teşekkür-nÀme.) 

1 SaèÀdetlü èinÀyetlü efendim 

 Yine iḥṣanıñızla vÀye-mendim 

 

2 Hediyeñden eyÀ kÀn-ı mekÀrim 

 Ḥaḳìḳatde beàÀyet şerm-sÀrım 

 

3 Size mihrim beni itmişdi dil-germ 

 Ne ḥÀcet gör ki ey mìr-i mükerrem 

 

4 Bu elma kürk ḥicÀbından efendim 

 Ḳızardım elmanıñ gÀhì ãarardım 

 

5 LibÀs-ı cübbeñi pÿşìdedir dil 

 Bize teésìr-i sermÀ ḫayli müşkil 

 

6 ḤayÀl-i bezmiñ itsek ḳışda bir Àn 

 Olur kÀşÀnemiz reşk-i gülistÀn 

 

7 KelÀm-ı gül-niåÀrıñ gelse yÀda 

 BahÀr-ı tÀze eylerdik şitÀda 
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8 Göñül olmuş iken iḫlÀṣı óÀéiz 

 Degildir cÀéize ümìdi cÀéiz 

 

9 Baña sizden teveccüh muèteberdir 

 HemÀn ḥüsn-i naẓarlar müntaẓardır 

 

10 Tebessümle nigÀhıñ ḳalbe besdir 

BeşÀşınla tekellüm mültemesdir 

 

11 Efendim cÀéizeñ gelmez ḥesÀba 

 Taḥammül ḳalmadı yÀr-ı ḥicÀba 

 

12 Kerem eyle keremle itme maḥcÿb 

 Rıøañızdır baña maṭlÿb u maḥbÿb 

 

13 Esìr-i iltifÀtıñ oldı ẕÀtım 

 Emellerden mücerreddir ṣıfÀtım 

 

14 Enìs-i bezm-i aṣhÀb-ı vefÀyım 

Celìs-i meclis-i ehl-i ṣafÀyım 

 

15 Olur mı dÀèi-yi muḥliṣce bir Àn 

 NigÀh-ı luṭfunuñ fevḳinde iḥsÀn 
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 [60a] 

 264 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 (Baş-kÀtib æüreyyÀ Paşa’dan istirḥÀm olunan rüéÿs ḥaḳḳında.) 

1 Ey gül ü gül-bin-i iḥsÀn ü seḫÀ 

 Revnaḳ-efzÀ-yı gülistÀn-ı vefÀ 

 

2 BÀd-ı feyø-i äamedÀnì her Àn 

 Ùaraf-ı devletiñe ola vezÀn 

 

3 Eylediñ àonce-i ÀmÀli güşÀd 

 Gülşen-i dehrde ol ḫürrem ü şÀd 

 

4 Baña Maẓhar Bey ile geldi òaber 

 Yeñiden luṭfuña oldum maẓhar 

 

5 İşbu bayram iki aylıú virdi 

 Feraḥ-ı dille çıḳardım èıydı 

 

6 Ḥaḳḳ naṣìb eyler ise sÀyeñde 

 İderim ḥaḳ ḳalan aylıḳlarıma 

 

7 áay-ı kÀfiyse de miḳdÀr-ı maèÀş 

 áayri kÀfi bu úadar farṭ-ı telÀş 
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8 Birḳaç ider ki maèÀmin daèì 

 ÕÀtıña oldı ṣudÀè-yı daèì 

 

9 İtdigim èarø-ı emeller bir bir 

 èAfv-ı èÀlìñize maàrÿrendir 

 

10 Bu gibi emr ise de ḫayr-ı cezìl 

 èAd ider cevriñ anı şeyè-i ḳalìl 

 

11 Çünki ḫulḳ-ı ḥasenüñdür her dem  

 MÀéil-i temşit-i ümerÀ hem 

 

12 Bu cihetden dil-ÀvÀre-i müdÀm 

 Baña itmekde be-àÀyet ibrÀm 

 

13 Kim muḥarremde olur silsile heb 

 Git meded-kÀrdan it ẓafer ṭaleb 

 

14 Yoḳsa yüz gitmege gönder işèÀr 

 BÀb-ı fetvÀya o eyler işèÀr 

 

15 İbtida ḫÀriç iken şimdi rüéÿs 

DÀḫil-i ṣaḥn ider olma meéyÿs 

 

16 Seni ol münèim ider şìrìn-kÀm 

 Defèa-yı dest-res ṣaḥn-ı merÀm 

 

17 Mektebiñ ḫizmeti àayr-i dÀéim 

 BÀb-ı fetvÀ bu ḫaṭırdan sÀlim 
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 [60b] 

18 Hem maèìşet orada sermeddir 

 èÁḫir-i èömre ḳadar mümteddir 

 

19 Didim olmaz mı bu bÀdì-i melÀl 

 DÀverì dem-be-dem itmek işgÀl 

 

20 Didi itmez øuèafÀdan iàmÀø 

 èArø-ı ḥÀl-i fuḳarÀdan ıèraø 

 

21 Ùabè-ı meséÿle dimez aãlÀ lÀ 

 Bezl-i cÿd itmege duymaz ibdÀ 

 

22 Olmasa zÀr u niyÀz-ı fuḳarÀ 

Hìç şöhret mi bulur cÿd u seḫÀ 

 

23 İtseler terk gedÀlar zÀrı 

 Olamaz germ-i kerem bÀzÀrı 

 

24 Dil-i zÀr itdi bugüne teşvìḳ 

 Ben de itdim anı cÀndan taṣdìḳ 

 

25 Siḥr-i nuṭúu beni mesḥÿr itdi 

Árzÿ-yı èarøına mecbÿr itdi 
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26 Yine ey dÀver-i iḥsÀn her Àn 

 ÕÀt-ı devletleriniñdir fermÀn 

     Ḥüsnì 

 [61a] 

 265 [Kıt’a] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün faèÿlÿn 

 (PÀdişÀha taḳdìm idilen pul ḳolleksiyonı içün yazılmışdır.) 

1 ŞehinşÀh-ı cihÀn èAbdü’l-ḥamìd ḪÀn 

 MaèÀrìf-perver ü fenn-ÀşinÀdır 

 

2 Ôuhÿr itmekde ÀåÀr-ı nefìse 

 HümÀyÿn èaṣrı şÀyÀn-ı åenÀdır 

 

3 ZamÀnında hünerler pek füzÿndur 

 Müzeyyen çÀrşÿ ḥayret-fezÀdır 

 

4 Hüner-mendÀn ider kÀlÀsını èarø 

O şÀh-ı efòama kim mültecÀdır 

 

5 Şeh-i devrÀna bir vech ile ḫidmet 

 Bu èabd-i èÀcize aḳṣı almasınıdır 

 

6 Çalışdım çoḳ ṭarafdan pul getirtdim 

Bu saèyim devlet içün bì-riyÀdır 
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7 Düvelde her ne gÿne pul bulunsa 

 KitÀbımda çoàı naḳş intimÀdır 

 

8 O rütbe dil-nişìn tertìb olunmuş 

 Ki dinse naḳş-ı erjengi sezÀdır 

 

9 Bu mecmÿèamda ol àÀyetde pul pul 

 Ki tÀrìḫ-i cihÀn dinse becÀdır 

 

10 İçinde ṣÿret-i èÀlem nümÀyÀn 

 Bu bir Àyìne-i èÀlem-nümÀdır 

 

11 Olan nÀẓır bulur ḥÀzır cihÀnı 

 Ḥaḳìḳatde bu miréÀt-i ṣafÀdır 

 

12 Görür eşkÀl-i reng-À-rengi insÀn 

 TemÀşÀsı bunuñ ḫÀṭır-güşÀdır 

 

13 Bu kem-ter ḳulları pullar getürtdim 

 Ḳabÿl-ı şehr-iyÀrı mürtecÀdır 

 

14 Faḳaṭ pullarda ḳaldı baèøı noḳṣÀn  

 Yed-i ḳudret tamÀma nÀ-resÀdır 

 

15 Ve ger fermÀn iderse şÀḥ-ı èÀlem 

 Cemìèan cemèi bì-reyb ü merÀdır 

 

16 Gelür her sÿdan emriyle nice pul 

Emìrü’l-müéminìn fermÀn-ı revÀdır 
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17 KibÀr èindinde her dem avrupada 

 Bu pul mecmÿèası èÀlì-bahÀdır 

 [61b] 

18 Ḫuṣÿṣuyla prensler yedlerinde 

Ḳarìn-i iètibÀr u iètinÀdır 

 

19 Pulun yekdigere ièṭÀ iderler 

Düvelce bu teèÀṭì muètenÀdır 

 

20 Puluñ Avrupa’da tÀcirleri var  

Ehemmiyetli bir beyè ü şirÀdır  

 

21 Li-hÀõÀ eyledim taḳdìme cüréet 

Ki o şehzÀdegÀne kìmyÀdır 

 

22 Prenslerle olunca hem-dem anlar 

Bu fenden baḥå-i resmen muḳteøÀdır 

 

23 Gerü ḳalmaḳda aḳrÀnda hünerde 

NecÀbet-mend olana nÀ-revÀdır 

 

24 İde şehzÀdegÀnla Ḥaḳḳ şehì-vÀr 

Bize lÀzım olan ḫayr duèÀdır 

      Ḥüsnì 
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266 [Mesnevi] 

 Mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

 Manẓÿm bir mektÿba cevÀbdır. Faḳaṭ gönderen kim oldıàı maèlÿm degil. 

1 Ey mihr-i sipihr-i mihr-bÀnı 

Ve’y bedr-i semÀ-yı ḳadir-dÀnì 

 

2 Ki pertev-i naẓmı neşr idersin 

Ki lemèa-yı neşri neşr idersin 

 

3 Tenvìr-i èuyÿn ider aḥibbÀ 

Taḳdìr-i füzÿn ider elibbÀ 

 

4 Hem vecde gelür ḳulÿb-ı yÀrÀn 

Olmaḳda miåÀl-i õerre raḳṣÀn 

 

5 Her dürlü beyÀnıñ oldı muèciz 

Vaṣfında beyÀnım oldı èÀciz 

 

6 Oldı iki nÀmeñizde vÀṣıl 

İtdi beni şÀdmÀn u ḫoş-dil 

 

7 EnvÀè-ı teveccüh ile meşḥÿn 

Her vech ile itdi ḳalbi mecnÿn 

 

8 Ol nÀmeleri güşÀd idince 

GüyÀ ki güşÀde oldı àonce 
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9 Vird itmede anları zebÀnım 

Ùayb olmadır meşÀm-ı cÀnım 

[62a] 

10 GülzÀr-ı cihÀnı itdi ḫoş-bÿ 

Şìve mi? Semen mi? Gül midir bu? 

 

11 Taèbìr-i óasenle itdiñ ibrÀd 

Bu óasen-i dÀd saña Ḫuda dÀd  

 

12 Ḳıldıñ keremen åenÀ-yı fÀyıḳ 

LÀkin degilim åenÀya lÀyıḳ 

 

13 Naẓmımda yoḳ intiẓÀm u revnaḳ 

TÀ ketb ideyim cevÀb-ı evfaḳ 

 

14 Aldım ḳalem-i rekìki deste  

Yazdım varaḳı şikeste beste 

 

15 Eyle keremen ḫaṭÀdan iàmÀø 

Ḳıl luṭf iderek àalaṭdan ıèrÀø 

 

16 Olduḳça size müsÀèid ezmÀn 

Ol ḫÀṭır-ı dÀèiyÀnı pürsÀn 

 

17 Ey şÀd-ken-i dil-i muóbin 

ŞÀd ile geçe zamÀnıñ emìn 

     Ḥüsnì 
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 267 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 Posta Telàraf NÀẓırı Ḥaḳḳında 

1 Telàraf-ḫÀneye telli pullı 

Bir ḳadın gelmiş açıḳca yollı 

 

2 Var imiş kendi ile bir de çocuḳ 

Orada oynayacaḳ teller [i] çoḳ 

 

3 Bir yere ḳoydı çocuàı nÀẓır 

Ḳadına gizli yer itdi ḥÀøır 

 

4 Söyledi hem de oṭacıya ṣaḳın 

Kimseyi bu oṭaya ḳoymayasın 

 

5 Perde-dÀra didi gizli zinhÀr 

Virme aṣlÀ gelen Àdemlere bÀr 

 

6 Telàraf nÀẓırı çekdi ricÀl 

Ḳadını ol yere itdi idḫÀl 

 

7 Bunlar olmuş kehd ise ÀmÀde 

Cünbiş itmekde iken tenhÀde 

 

8 Felege virdi bu ḥÀlet ḥayret 

Sırrı fÀş itmeyeñe itdi àayret 
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[62b] 

9  O çocuḳ telleri taḥrìk itdi  

Cümle meémÿra ḫaberler gitdi 

 

10 İşi meémÿrlar itdi mi taèṭìl 

NÀôırı görme ki úıldı taècìl 

 

11 Oṭaya ḳoşdı bütün meémÿrÀn 

Oṭacı ḳaldı bu ḥÀle ḥayrÀn 

 

12 Ne bu Àdemlere ḳÀniè oldı 

Ne de girmeklige mÀniè oldı 

 

13 Girdiler ḥÀṣılı kim nÀẓır yoḳ 

Yaylı teller ile oynardı çocuḳ 

 

14 Buldılar nÀẓırı tenhÀ yerde 

Bir de yanında zen-i bì-perde 

 

15 İki rüsvÀ-şode olmuş ḫalvet 

Hem de ser-mest-i şarÀb-ı şehvet 

 

16 İki nÀ-pÀk yatıyorlar yek-ten 

İki nÀ-pÀk da mekşÿf-ı beden 

 

17 NÀẓırÀn şerm ile itdi ricèat 

NÀẓıra gelmedi aṣla ḫaclet 
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18 Görmedi şimdiye dek dÀéireler 

Cemè olur nÀẓır ile fÀcireler 

 

19 İşlemez böyle işi degme denì 

Nerde ḳaldı ide merd-i medenì 

 

20 NÀẓırıñ bu degil evvel òÀli 

Eylemiş sebḳ-i nice emåÀli 

 

21 Teli çocuḳ beli nÀẓır çekdi 

İşidüp naẓma da şÀèir çekdi 

     Ḥüsnì 

 [63a] 

 268 [Gazel] 

 FeèilÀtün feèìlÀtün feèilÀtün feèilün 

 Vaṭan Manẓÿmesi 

1 Çeşmime dürr görinür şebnem-i gülzÀr-ı vaṭan 

Ḳasr-ı ḳayṣer gibidir sÀye-i dìvÀr-ı vaṭan 

 

2 Ḳoysalar murà-i àarìbi ḳafes-i zer içine 

Her demi her dem nÀle vü güftÀr-ı vaṭan 

 

3 Kÿy-ı dildÀrdan it baòã bize ey kÀṣıd  

Kim olur bÀdi-i şÀdì-i dil iḫbÀr-ı vaṭan 
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4 Refè-i zülf ile binÀ kÿşeni èarẓ itse olur 

ŞÀm-ı àurbet-zedegÀn ṣubḥ-ı øiyÀ-dÀr-ı vaṭan 

 

5 NÀèil-i bÀà-ı İrem olsa bile merd-i àarìb  

Yine óasretle olur mÀéil-i eẕkÀr-ı vaṭan 

 

6 Şarḳ ile àarbı àarìb itse hep geşt ü güõar 

Cümle büldÀn üzerine ider iåÀr-ı vaṭan 

 

7 Kürbet-i àurbet ile olsa biraz zÀr kişi 

O zamÀn çoḳ bilinür ḳıymet ü miḳdÀr-ı vaṭan 

 

8 Kebk-i kÿhì gibi raḳã eyleyerek seyr eyler 

 Devrden olsa nümÀyÀn dile kühsÀr-ı vaṭan 

 

9 ḲÀèimen nÀẓır olur ḫˇÀb u ḫÿrı terk iderek 

 Árzu-mende ẓuhÿr eylese dìdar-ı vaṭan 

 

10 Çoḳ görülmüş ki ḳadem baṣdıàı demde vaṭana 

 Yüz sürer ḫÀkine şevḳ ile ḥavÀdÀr-ı vaṭan 

 

11 Ḥüsnì geh şevḳ-i àarìbi ider efzÿn geh de 

 Tesliyet baḫş olur ḫandÀn işèÀr-ı vaṭan 
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 269 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

1 Çeşme-sÀr itdi dü-çeşmimi hevÀ-yı çeşm-i yÀr 

 Eyledi ṭuàyÀn çeşmim çeşme-sÀrı serm-sÀr 

 

2 Ùarfetü’l-èayn içre biñ ehl-i dili eyler hilÀl 

Çeşm-i ḫÿn-ḫÀrı HulÀgu Ḫan gibidir nÀm-dar 

 

3 Çeşm-i fettÀnı ḳıyÀmetler ḳoparur dem-be-dem 

 Rÿz-ı ḥaşre eylemez ṣÀḥib-naẓarlar intiẓÀr 

 

4 Eylemez èaynü’l-ḥayÀta Ḥüsnì-i dil-ḫaste meyl 

Ḫasta çeşminden nigÀh-ı nìmedir ümìd-vÀr 

[63b] 

 270 [Müfred] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 Ḥaḳḳì Beg İsminde Bir ÕÀtın VefÀt TÀrìḫi 

 Ḥüsnì ḥüzn ile didim tÀrìḫ-i cevher-dÀrını 

 Ḥaḳḳ ide Ḥaḳḳì Bey’i bÀà-ı naèìm ile ber-kÀm 
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 271 [Mesari] 

 MefÀèilün mefÀèilün mefÀçilün feèÿlün 

 Babasınıñ Emek-dÀr Aàalarından KÀmil Aàa’nıñ VefÀt TÀrìḫi  

 Ḥaḳḳ eyle KÀmil Aàa’nıñ yerini dÀr-ı Naèìm 

 [64a] 

 272 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 Ḫamsi-nÀme – Naẓìredir 

1 Ḫamsiyi ẓann itme İstanbullı ez-cÀn istemez 

 Belki başḳa belde maḥṣÿlünde rüchÀn istemez  

 

2 Sìm-ten òamsiyi İstanbullı ṣırma çevreye 

 Vaøè iderken ḳadrine bir başḳa burhÀn istemez 

 

3 İster ancaḳ gözleri mercÀn gibi ḫamsileri 

 Baḥrden ḥalḳ-ı Ùrabzon dürr ü mercÀn istemez 

 

4 Ḫamsi bÀzÀrı ḳurılur sÀḥile çıḳdıàı gün 

 Başḳa bir beyè ü şırÀ ol anda insÀn istemez 

 

5 Ḳılçıàından ayrılırken gice de parlaḳlıàı 

 èAks ider hep ḫÀneler şemè-i fürÿzan istemez 
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6 EvvelÀ içli ṭavası ḥÀøır olsa sofrada 

 Baḳlava börek de olsa anları cÀn istemez 

 

7 GÀhi ḫamsiniñ ufaàından pilÀva ḳatılur 

 Bu pilÀv yanında yoàurt ile ayran istemez 

 

8 Baèøı da külde ḳızardup bir ṭarafdan ekl ider 

 Ḫamsiniñ müştÀḳı ol dem sofra vü ḫÀn istemez 

 

9 Baèøı erbÀb-ı tabìèat ḫamsiyi ḳuş yapdırur 

 Yol azıàı ider Àḫir zÀd u elvÀn istemez 

 

10 Ḳoḳoroz unıyla ḫamsi pidesi aè lÀ imiş 

 Ekl iden yanında artıḳ başḳaca nÀn istemez 

 

11 Baèøı insÀn ḫamsi ḳalmaz ise ṣuyuna banup  

 Ḫalṭ idüp ekl eyler ol vaḳt-i Àb-ı ḥayvÀn istemez 

 

12 Çorbaya ḳatılmasunda vÀḳiè oldı iḫtilÀf  

 Şeyé-i meşkÿkı da vÀḳiè gibi ièlÀn istemez 

 

13 Dürlüsi meşhÿrdur lÀkin  ḫoşÀb ile reçel 

 Olmaz artıḳ şehri begler ḫamsi bühtÀn istemez 
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 [64b] 

 273 [Gazel] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 Marpuç-zÀde ŞÀèir Ùrabzonlı Ḥilmì Efendi’niñ Bülbül áazeline Naẓìre 

1 èAyÀn iken güle derd-i nihÀnıñ ey bülbül 

 FiàÀn ki olmadı müåmir fiàÀnıñ ey bülbül 

 

2 Sesiñle gülşen-i dehri ser-a-ser itdiñ pür 

 CihÀn-ı òalḳı bütün ser-girÀnıñ ey bülbül 

 

3 äafÀ-yı gül ile ḫoşken demiñ ḫazÀn irişüp  

 CefÀ-yı ḫÀr ile geçdi zamÀnıñ ey bülbül 

 

4 Dirìà-i ṣayfda feryÀd ile şitÀda daḫı 

 FirÀḳ-ı gülle mürÿr eyler anıñ ey bülbül 

 

5 Tebessüm eyledi gül ḫˇÀba vardı nergis ḥayf 

 FesÀne añladılar dÀstÀnıñ ey bülbül 

 

6 Gülüñ viṣÀline maàrÿr olduàından hep  

 ŞitÀda ḫÀr u òas oldı mekÀnıñ ey bülbül 

 

7 Ḫarìf geldi gül ü sünbül oldu pejmürde  

 NiyÀm-ı kÀma ḳo tíà-ı zebÀnı ey bülbül 
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8 Ḳo güfte-gÿyı giriftÀr ider seni bÀàa 

 Ḳuruldı gÿşe-i bÀàa ḳapanıñ ey bülbül 

 

9 Şu demde ṣıyt-ı bülendiñle bulduñ ÀvÀze 

 Aña bir şuèarÀ-yı ḳıṣṣa-ḫˇanıñ ey bülbül  

  

10 èUrÿc ile dıraḫt-ı behişte ùÿbÀ 

 Fuóÿl itmede vaṣf u beyÀnıñ ey bülbül 

 

11 Ḫacìl idüp güli gül-rìz-i şièr ile (Ḥilmì) 

 Ḳılır sürÿd ile beste dehÀnıñ ey bülbül 

 

12 ÇehÀr faṣılda gÿyÀdır evvel bahÀrda sen  

 Degil anıñla revÀ imtiḥÀnıñ ey bülbül 

 

13 O mìr-i naẓm gibi ḥüsn-i naẓmım ile (Ḥüsnì) 

 Çü bÿy-ı gül ider efşÀ-yı şÀnıñ ey bülbül 

 

 [65a] 

 274 [Kaside] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtün mefÀèìlü fÀèilün 

 Ḥuøÿr-ı şÀhÀneye taḳdìm idilen medḥiyyedir. 

1 Geldi bahÀr oldı yine ÀşikÀr gül 

 MüràÀnı renk ü bÿy ile eyler şikÀr gül 
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2 Ḳalb olduàı cihetle siyÀh şukÿfeye 

 Gönderdi sünbüli çemene pìşdÀr gül 

 

3 Ḫÿy-ı cemìli cümle ḫıṣÀle èadìldir 

 Nükhetle reşk-i devḥa-yı pür berg ü bÀr gül 

 

4 Ḫulḳ-ı Ḥamìd-i haøret-i èAbdü’l-ḥamìdi ḫalḳ 

 Taḥsinle ḳaldı dehrde bì-iètibÀr gül 

 

5 GüftÀr-ı şehriyÀr gibidir laṭìf-ter 

Bu vech ile cihÀnda ider iftiḫÀr gül  

 

6 Ḥaøırlamış niåÀr içün der-i şebnemi 

 ḪünkÀr-ı zer-niåÀr ider intiẓÀr gül 

 

7 èAzm-i çemen ider diye evrÀḳını döküp 

Basṭ-ı bisÀù-ı Àle ider ibtidÀr gül 

 

8 Ol şehriyÀr seyr-i çemen-zÀr eylese 

Ol demde kendini ider èadd baòtiyÀr gül 

 

9 Tertìb ider çiçekleri ṣaf ṣaf civÀrına 

ŞÀhenşeh-i nümÀyiş-i ümìd-vÀr gül 

 

10 Baàlar beline top top olup bÀàda kemer 

èİzz-i ḥuøÿra ḥÀzır olur her nehÀr gül 

 

11 Gülşen diken gibi görinür çeşmine ḥaḳir 

 Ger bezm-i şÀh-ı èÀleme itse güõÀr gül 
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12 Ger ḫÀk-i pÀye yüz süremezse gülÀb olup 

 Dest-i emìre vuṣlata bir yol arar gül 

 

13 Manẓÿr-ı çeşm-i pÀdişeh olmaḳ içün ider 

 Ser levḥa-yı keşìdede èarø-ı èiẕÀr gül 

 

14 ÙuàrÀ-yı salṭanatdaki ÀrÀyişi görüp 

 áayretden itdi ṣolmada Àḫir ḳarÀr gül  

 

15 İtmezseler bisÀṭ-ı şeh-i èÀleme niåÀr 

Ḥüzn ile ḫÀke bereketi eyler niåÀr gül 

 

16 TÀ kim livÀ-yı leşkerine ḳarşu bì-maḥal 

Açdı nihÀl üzere livÀ-yı hezÀr gül 

 

17 Bend eyleyüp cemìèini ṭard itdi bÀà-bÀn  

BÀzÀra eyledi bu sebebden firÀr gül 

 

18 Bilseydi mülki cevr ile pür-revnaḳ oldıàun  

İtmez mi èarø-ı revnaḳa hìç ictisÀr gül 

[65b] 

19 FÀéiḳ görünce şaèşaèa-yı sÿrı zìbine 

Rÿyına sÿr-i gülşeni itdi hiṣÀr gül  

 

20 Eyler güşÀd-ı àonce-i ÀmÀl-i ḫulḳı kim 

èİbret gözüyle baḳsa olur şermsÀr gül 

 

21 Dillerde güller açdı èaṭÀ-yı èamìmi kim 

Çeşm-i èumÿm-ı ḫalúdadır kem-èayÀr gül 
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22 Ol gülleriñ ṣafÀsını gördükçe olmada 

äad ḫaclet ü ḥicÀb eyler pür iḥmirÀr gül 

 

23 Var olsun ol ḫalìfe-i èÀli-tebÀr var 

TÀ rÿz-ı ḥaşr-ı bÀàda olduḳça var gül 

 

24 Hergiz bahÀr-ı èömri ḫazan-dìde olmasın 

Olsun olursa ḳışda hemÀn tÀrumÀr gül 

 

25 Olsun çehÀr faṣlı bahÀr-ı ãafÀ-merÀm 

Pür-revnaḳ oldıàı gibi her nev-bahÀr gül 

 

26 Naẓmım ḳalursa bezm-i şehinşahda ḫÀr-vÀr 

Ḥüsnì ne var ki ḫÀr iledir hem-civÀr gül 

 

27 Ol gülleriñ ṣafÀsına nisbetle gÿyiyÀ  

BìmÀr-ı bisteri gibi ṣolmuş yatar gül  

 275 [Gazel]  

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 áazel 

1 CÀm-ı aàyÀr ile yÀr olmada mest  

Şìşe-i ḫÀṭırımı itdi şikest 

 

2 Gitdim elden gidiyor gördükde 

 O büti eller ile dest-be-dest 
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3 Leb-i mey-gÿnı ile medhÿşum 

 èAḳlını bÀda virir bÀde pür-perest 

 

4 Olmaz ÀvÀze ile merd-i bülend 

 Ùablıñ ÀvÀzı yüce pÀyesi pest 

 

5 Yime rÿzì àamını Ḥüsnì gelür 

 Ne ise dˇÀde-yi Ḥaḳḳ rÿz-ı elest 

[66a] 

 276 [Mesnevi] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

(1)Geçen gül ḳaṣìdesinin gül mevsiminde pÀdişÀha taḳdìm idilmesi içün 

şÀèir(2)ṭarafından baş-kÀtib CevÀd Beg’e verilmiş o da bunı pÀdişÀha taḳdìm itmeyi 

unutmuş. (3)Aradan bir müddet geçdikten ṣoñra CevÀd Beg tercümÀn begin herhangi 

bir meséelesi (4)içün bir tÀrìḫ yazmasını ricÀ zımnında gönderdigi teõkire vesìlesiyle 

Àtìdeki manẓÿme (5)ve mektÿb yazılmışdır. 

1 SaèÀdetlü sefìr iḳbÀl efendim 

Şu eånÀda yine pek muḳbilim kim 

 

2 Dil oldı teõkire gel şÀd u ḫandÀn 

Dil èÀcizdir bunıñ şükrine el-Àn 

 

3 Denildi èacz ile tÀrìḫ-i maṭlÿb 

Degildir gerçi çendÀn ḫÿb u meràÿb 
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4 Bir Àn mülkiye rüşdiye iken biz 

Ber-À-ber tercümÀn begle şerìkiz 

 

5 İder ol günleri belki taḫaṭṭür 

Bu yüzden eylerim ayrı teşekkür 

 

6 Müdìr ol vaḳt èAlì Efendi idi 

Birinde  ṣınfıñ idim ben birinci  

 

7 SelÀm olsun o eyyÀm-ı şebÀbe 

Ki ……449şimdi ol demlerde ḫˇÀbe 

 

8 Yine olsun selÀm-ı bì-nihÀye 

O mìr ile refìḳÀn-ı kirÀme 

 

9 Yine gelmekde diger gül zamÀnı 

 O gül levḥasınıñ taḳdìmi hÀnı 

 

10 Ḳızartdım gül gibi yüzüñde yüzüm 

 Velì kÀr itmedi bir şemme sözüm 

 

11 Bu yüzden kimseden itmem şikÀyet 

 Siziñ cümleñiz itdiñiz èinÀyet 

 

12 Beni bu baḫt-ı nÀ-fercÀm u meş’ÿm 

 KemÀl muḥarremiyle itdi maḥrÿm 

 

                                                           
449 Bu kelime okunamamıştır. 



478 

 

13 VelÀkin tÀ bu èÀlemde ki varım 

 Ḥuṣÿl-ı kÀm ile ümìd-vÀrım 

 

14 İder elbetde èavn ü luṭf-ı BÀrì 

 Mekìne bendeye de dest-yÀrı 

 

15 Refìèinle olun şÀdÀn u ḫurrem 

 Bi-ḥaḳḳın seyyid-i evlÀd-ı Ádem 

 [66b] 

 277 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün  

1 Ḥamd ṣad ḥamd yine Rabb-i CevÀd 

 İtdi teşrìfiñ ile ḳalbi şÀd 

 

2 Dil idi dÿrì-i ṣÿr ile àamìn 

 CÀn idi ḥasret ile zÀr u ḥazìn 

 

3 Şükr kim itdi dem-i hicr-i mürÿr 

 İtdiler cÀn u dilim kesb-i sürÿr 

 

4 Dirdi yÀrÀn baña ki gitdi ḫazÀn 

 Gitmedi sende olan bu aózÀn 

 

5 Gelmedi şevḳ saña gelmedi bahÀr 

 BÀàa gel gül gibi güldi işèÀr 
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6 Dir idim ki beni ḳılıñ maèõÿr 

 Be mücemmed-i nem eléÀn mehcÿr 

 

7 Gül gibi nÀṭıḳası rengìndir 

 Ḳuvve-yi sÀmièası gülçìndir 

 

8 Luṭf-ı ṭabèıyla o pÀkìze güher 

 Hep eóibbÀsını talṭìf eyler 

 

9 ÁşinÀyÀn ile ol kÀn-ı vefÀ 

 İtme resm-i vefÀyı ìfÀ 

 

10 Miålice evṣÀf-ı güzìni ḥÀéiz 

 èÁcizim vaṣf u beyÀnından èÀciz 

 

11 Nev-bahÀrımdır onıñ dìdÀrı 

 Bezmidir cÀn-ı diliñ gül-zÀrı 

 

12 Geldigi demde seferden ol ẕÀt 

Dil-i bìmÀra gelir tÀze ḥayÀt 

 

13 Dirdiler ki bu cevÀbıñdır ració 

AṣdiḳÀsız olamaz dilde feraḥ 

 

14 İtdiñiz şimdi saèÀdetle ḳudÿm 

Ḳalmadı ḫÀṭırda èıyda àumÿm  

 

15 Eyledim şimdi bahÀr içre bahÀr 

BÀà-ı dil şevḳ iledir pür-ezhÀr 
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16 Mürà-i ṭabèım daḫı cÿşa geldi 

èArø-ı şüḳrÀnla ḫurÿşa geldi 

 

17 Nev-bahÀr450 oldı ḫazÀnım ancaḳ 

Buldı şÀdı dil ü cÀnım ancaḳ451 

 

18 Oldı kilk-deste-i naẓmım rengìn 

BÀà-bÀn-ı felek eyler àamìn  

 

19 Eylesün maḳdemiñi Ḥaḳḳ mesèÿd 

èÖmr ü iḳbÀlini ḳılsun maḥdÿd 

 

20 Her umÿruñda ÒudÀvend-i muèìn 

Luṭfunı rehberiñ itsün emìn 

 

[67a] 

 278 [Gazel] 

 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1 VefÀsız dost dÀrÀtıñ èadÀdan farḳı var yoḳdur 

Daàal sìmiñ raṣÀṣ-ı bì-behÀdan farḳı var yoḳdur 

 

2 Görünüp ṣÿret-i Ḥaḳḳ’dan ḥuḳÿḳ ibṭÀl iden ḳuluñ  

Ḥaḳìḳatde gürÿh-ı eşḳiyÀdan farḳı var yoḳdur 

 

 

                                                           
450 El yazmasında bu kelimeden önce “yeniden” diye yazılmıştır.  
451 El yazmasında “ancak”dan sonra “birden” diye yazılmıştır. 
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3 Görürler işleri hep ḫÀliṣÀne merd-i kÀmiller 

BerÀ-yı ḫÀṭır efèÀliñ riyÀdan farḳı var yoḳdur 

 

4 ZamÀnıñ bül-fuøÿlÀnı fuøÿlì èad ider faølı  

CihÀnda eẕkiyÀnıñ aàbiyÀdan farḳı var yoḳtur 

 

5 Maḥal seçmez semÀḥat kim semÀdan cÿş-ı bÀr için 

Zemìn-i şÿreniñ gül-rÿy-ı cÀdan farḳı var yoḳdur 

 

6 KirÀma peyrev olmaḳ Ḥüsnì bÀdì-i saèÀdetdir 

Ki ṭıfl-ı rÀh-ı èaşḳın pìşvÀdan farḳı var yoḳdur 

  279 [Mesari] 

 MefÀèilün mefÀèilün mefÀèilün feèÿlün 

 Oàlı ḤayÀtì içün velÀdet tÀrìḫi tÀrìḫ-i mücevher 

 ḤayÀtì güne geldikde ḥayÀtım tÀzelendi 

      1297 

 280 [Mesari] 

 Mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

 İkinci oàlı NecÀtì’niñ velÀdet tÀrìḫi 

 ArÀyiş-i gehvÀre-i ièzÀz NecÀtì 

      1299 
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 [67b] 

 281 [Mesnevi] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Ey saèÀdet-mend mìr-i muḥterem 

 Véey saèìd iḳbÀl maḳbÿlü’ş-şiyem 

 

2 Rütbeñ evlÀ åÀnìsi olmuş zihì 

 Az zamÀnda olsun evlÀ evveli 

 

3 Refte refte tÀ nihÀyet rütbeye  

VÀṣıl ol bi’l-èizzetü’l-èÀfiye 

 

4 DÀver-i devrÀn eùÀl’allah be-ḳÀh 

Ehl-i istiḥḳÀḳa eyler bezl-i cÀh 

 

5 Müjde cÀhıñı ki duyduàum zamÀn 

Fi’l-ḥaḳìḳa àÀyet oldum şÀdmÀn 

 

6 Eñ mühim bir maḳṣadım var ise ger 

 O da ancaḳ olmañızdır kÀm-ver 

 

7 Gerçi az bu rütbe ḳadr ü şÀnıña  

 èİlm ü ḥilm ü ḥikmet ü èirfÀnıña  

 

8 LÀkin eyler devr-i gerdÿn Àn-be-Àn 

 ḲÀbilÀnı cÀh ü iḳbÀle resÀn 
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9 Rütbeler bi’l-cümle itsün iftiḫÀr 

 Kim seniñle oldılar èizzet-medÀr 

 

10 Áferin çarḫ-ı denìye èÀferìn 

 İtmiyor sevdiklerine èöõr ü kìn 

 

11 Gerdişi bu demde ber-vefḳ-i merÀm 

Ehl-i istièdÀdı eyler şÀd-kÀm 

 

12 Meyli erbÀb-ı kemÀle bÀ-ḳıyÀs 

áÀlibÀ eyler şehen-şehden hirÀs 

 

13 Dilde taḥrìre o rütbe şevḳ var 

Bir yer itsem serd-i ṣad-defter dolar 

 

14 Eyledim imlÀn óavfından óaõer 

Bu varaḳ-pÀrem anuñçün muḫtaṣar 

 

15 Tehniyet gÿyìye itdim ictisÀr 

Rütbeñi itsün mübÀrek Kird-kÀr 

 [68a] 

 282 [Kıt’a] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 VelÀdet-i HümÀyÿn 
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1 MÀh-ı burc-ı salṭanat Abdü’l-ḥamìd 

Ùoàdıàı şeb şenlik eyler bende-gÀn 

 

2 Encüm-i ḳandiller ile zemìn 

Zìnet-efzÀdır miåÀl-i ÀsmÀn 

 

3 Bu duèÀyı vird ider ḫalḳ-ı cihÀn 

PÀdişÀhım çoḳ yaşa bÀ-èizz ü şÀn 

 283 [Mesnevi] 

FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

 ŞÀèiriñ Mekteb Arḳadaşı Baş-kÀtib æüreyyÀ Paşa Ḥaḳḳında 

1 BÀrek’allah ey vezìr-i bì-naẓìr 

İtdi aèlÀ şÀnıñı Rabb-i Úadìr 

 

2 ÕÀt-ı èulyÀñı şeh-i èÀlì-himem 

Mìr iken itdi müşìr-i muḥterem 

 

3 Her ne gÿne luṭf iderse pÀdişÀh 

ŞÀnıñÀ şÀyestedir bì-iştibÀh 

 

4 Bir kerem ḳıldı ki şÀh-ı úadr-dÀn 

DostÀnıñ oldılar hep şÀd-mÀn 

 

5 Ez-dil ü cÀn ÀşinÀyÀn-ı ḳadìm 

İtdiler şüḳrÀn-ı YezdÀn-ı Kerìm 
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6 Ḳıldılar ol rütbe iẓhÀr mesrÿr 

Oldı mÀbeyn-i ahibbañızda sÿr 

 

7 Rütbeñi taḳdìr ü taḫsìn itdiler 

Birbirin tebrìk ü tebşìr itdiler 

 

8 Cümlesi sÀyeñde ber-vefú-i merÀm 

Az zamÀnda bir bir olur şÀd-kÀm 

 

9 BÀ-ḫuṣÿṣ oldı bu daèì bì-riyÀ 

ḤÀéiz-i ṣad şÀdi vü şevk ü ãafÀ 

 

10 Bu faḳìri de şehin-şÀh-ı enÀm 

İtdi İstÀnbul rüéÿsıyla be-kÀm 

 

11 Árzÿ-yı beste-i ḳalb-i melÿl 

Buldı yümn-i maúdemi ile ḥuṣÿl 

 

12 Ḫayli dem ser-keş idi esb-i merÀm 

Cevb-i dest-i ḫÀmeñ itdi Ànı rÀm 

  

13 İbtidÀ ḫÀricden itdim ibtidÀ  

áam degil luṭfuñla bulur intihÀ 

 

14 Aldım el-Àn imtiḥÀnla bir rüéÿs 

Ùuàrasız ḥÀlinle ḳalsa ṣad füsÿs 

[68b] 

15 Lìk ḳaṭèiyyen ümìdim bu ki heb 

Himmetiñle eylerim ḳaṭè-i rüteb 
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16 Senden imdÀd u kerem benden ṭaleb 

Ḳavl-i eşherdir bu: Ḳul ḳula sebeb 

 

17 Mesned-i devletde var ol da hele 

 ŞefaèÀtiñle ḥall olur bu meséele 

 

18 TÀ felek döñdükçe eyle bÀ-vaḳÀr 

Evc-i aèlÀ da åüreyyÀ-veş ḳarÀr 

 

19 èArø-ı tebrìk ü teşekkürle ḫitÀm 

Buldı bu manẓÿm èarìøam ve’s-selÀm 

[69a] 

 284 [Gazel] 

 Mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

1 Tecdìd idüp ḳabÀsını her nev-bahÀr gül 

MüràÀna bÀàda ider èarø-ı èiõÀr gül 

 

2 PÀyine neår içün der-i şebnem ḥaøırlıyor 

Dil-dÀr-ı gül-èiẕÀra ider intiẓÀr gül 

 

3 Ol àonce-fem seyr-i çemen-zar eylese 

Ol demde kendini ider èadd-ı baḫtiyÀr gül 

 

4 Tengì-i ḳalbiñ èÀḳıbeti inbisÀṭdır 

Dil-ḫÿndı oldı ḫandeden encÀm-ı kÀr gül 
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5 Ádem eåer bıraḳmalı gül-zÀr-ı èÀleme 

Dehre gül-Àbdan ḳodı bu yÀdigÀr gül 

 

6 Ehl-i ṣafÀla hemdem olan feyø-yÀb olur 

Dem-sÀzı ṣabÀ iledir müşk-bÀr gül 

 

7 èİzzet bulur teraḥḥum iden ehl-i ẕillete 

Her ḫÀr-ı ḫˇÀrı itmedir der-kenÀr gül 

 

8 NÀ-çÀr terk ider vaṭanın bì-ḥuøÿr olan 

BÀzÀra zÀr-ı muràden itdi firÀr gül 

 

9 Hep telḫ-kÀm-ı dehrede şìrìn maḳÀller 

Devr eyler èandelìbi virir ḫÀre bÀd gül 

 

10 DÀéim ḫacildir eylemeyen vaèdine vefÀ 

Bülbül yanında şerm ile pür-iḥmirÀr gül 

 

11 Mümkin degil ki gülden ola yek-nefes cüdÀ 

İtse hezÀr-ı zÀra cefÀ ṣad-hezÀr gül 

 

12 EvrÀḳı az zamÀnda perìşÀn olur gider 

Bülbülden almış añlaşılan inkisÀr gül 

 

13 Çoḳ itme renk ü bÿy-ı cihÀna àurÿr kim 

Az vaḳt içinde olmadadır tÀrumÀr gül 

 

14 Pür-çìn ider dikenleri bì-hÿde gerdine  

Gülçìnden èÀḳıbet görecekdir ḫasÀr gül 
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15 Ḥıfẓ-ı teniçün itmiş iken ḫÀrdan sinÀn 

Dest-i telefden olmadı da rest-gÀr gül 

 

16 Ḥüsnì muḳarrer-i èazm bu bÀà seninçün 

Gülşende penç rÿz ider ancaḳ ḳarÀr gül 

  

17 İtsem nevÀ bu naẓm-ı gül-efşÀnla bÀàda 

Bülbül ḳalur ḫamÿş olur şerm-sÀr gül 

 

 [69b] 

 285 [Gazel] 

 FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

 Naẓìre 

1 Ḫalḳa idüp ser-fürÿ pÀyına dökme Àb-ı rÿ 

PÀy-best-i ḳaṣr-ı àurra seyl olur bir ḳaṭre ṣu 

 

2 Bu muḥìṭiñ Àb-ı telòine ḳanÀèat eyleyüp 

CÀm-ı ḳalbe Àb-ı gevher doldurur merd-i nìgÿ 

 

3 SÀde levḥÀn dehrden ider ümìd-i Àb-ı neşÀt 

Teşne miskìn ṣu ṣanup eyler serÀbı Àrzÿ 

 

4 Zìnet ü mÀla faḳìriñ aàzınıñ ṣuyı aḳar 

Bilmiyor mı ṣu gibi aḳar gider bu renk ü bÿ 
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5 Áb-ı cÿy-ı gülşen eyler ḫÀr u ḫasle imtizÀc 

Áteşìn meşreble uyuşur ḥarìf-i nìk-ḫÿ 

 

6 Her kerem-ver görinenden umma Àb-ı èÀṭıfet 

äuyı azdır gerçi çoúdur çeşme her şehr ü kÿ 

 

7 Hìç olmaz ise pişmÀnlıḳla dökmez Àb-ı çeşm 

ÙÀlib olan cÿybÀr-ı feyøi lÀzım cüst-cÿ 

 

8 Hicrden pür-ḫÿn dili cÀnÀn zülÀl-i vaṣl ile 

ŞÀd eyler kim iderler ḳatı ṣavlet şest ü şÿ 

 

9 ḪÀk-i rÀhın bÿs ideriz bulmayınca lÀèlini 

ḪÀk ile cÀéiz teyemmüm olmasa mÀ’-i vuøÿ 

 

10 Gül-sitÀn-ı dehre baḫş itdi yine bir Àb u tÀb 

Ḥüsnì naẓm-ı Àb-dÀr-ı Ḥilmì -i452şìrìn-gÿ  

 

11 Gevher-i sìr-Àb-ı eşèÀr ile tezyìn eyledi 

Gÿş-ı ehl-i ṭabèı ùabèı cÿş idüb ………453 

   

 

 

                                                           
452 El yazmasında şair tarafından “Trabzonlı Marpuçzade Ḥilmì” şeklinde not düşürülmüştür. 

453 Bu mısrada bir kelime eksiktir. 
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 [70a] 

 286 [Kaside] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 MaèÀrif NÀẓırı äubḥì Paşa Ḥaḳḳında Medhiyye 

1 Zihì müşìr-i èadìmü’n-naẓìr-i pür-tedbìr 

Ki rÀy-ı rÀstın eyler müdìrÀn taḳdìr 

 

2 Ne rütbe medḥ olunsa sezÀ ki ẕÀtıdır 

Nebìl hem de aṣìl ü müşìr ibn müşir 

 

3 KüşÀde dergeh-i vÀlÀsı ehl-i ḥÀcÀtÀ 

İder her emr-i èasìri èinÀyeti teysìr 

 

4 EyÀ vezìr-i meèÀlì semìr-i pÀk-øamìr 

Maèal-ḥicÀb iderim ḥÀl-i zÀrımı taḳdìr 

 

5 Se sÀl evveli ferzend-i Ercümend Begden 

Muèallimi idi SultÀnì Mektebi’nde faúìr 

 

6 ḪudÀ maṣÿn ide maḫdÿm-ı muḥteremleriñiz 

ÕekÀ vü rüşd ü dehÀ vü kiyÀset ile şehìr 

 

7 Naṣılsa èazl olunup bir buçuḳ sene müddet 

Bi-lÀ-maèÀş-ı øarÿretle oldum èuzlet-gìr 
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8 Muèaḫòaren muèallim dÀrü’l-muèallimìn oldum 

LisÀn-ı FÀrsì tedrìsine mÀèa’t-taúãìr 

 

9 TerÀküm eyledi ṭoḳsan beşiñ maèÀşÀtı 

Yekÿnı üç biñe bÀlià bu ise şeyé-i yesìr 

 

10 SipÀriş itmek içün ṭaşraya muèìnim yoḳ  

ḤavÀle aldı vilÀyete hep ṣaàìr ü kebìr 

 

11 KemÀl-i luṭfuña itdim ḥavÀle ben de kesin 

Faḳìr ü bì-kese bugün de señ muèìn ü ẓahìr 

 

12 Mürüvvet eyle efendim bu race tesviye ḳıl 

MaèÀş-ı sÀéire nisbet degil bu şeyé-i keåìr 

 

13 BinÀ-yı èıyşımı seyl-i øarÿret itdi ḫarÀb 

Meger ide anı mièmÀr-ı himmetiñ taèmìr 

 

14 Ne nÀr var ne dinÀr ü dirhem oldum ḥayf 

ŞitÀda evce şettÀda dirhem ü dil-gìr 

 

15 äoàuḳda mÀéil olur gerçi Àteşe herkes 

 äoàuḳdur Àteş fakiriñ yüzi miåÀl saèìr 

 

16 Yanar mı nÀrèÀra bu zÀr-ı dil ḥÀşÀ 

Yem ü fÀl ile sìr-Àb olursa cemm-i àafìr 
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17 Fürÿà-ı mihr-i süḫÀñdan şu mÀh kÀnÿnì 

Kıl èÀṭıfet ile kÀnÿn-ı ḳalbimi tenvìr 

 

18 Keremle sÀéiri gibi nümÀda dil-kerem it 

ŞitÀm ola bu şerefle bahÀr u ṣayfe-i naẓìr 

 

19 NiyÀz-ı Ḥüsnì’yi èadliñle eyle óüsn-i ḳabÿl 

Ki muḥsinìne ḪudÀ’dır iki cihÀnda muøìr 

      1299 senesinde yazıldıàı añlaşılur. 

[70b] Boştur. 

 [71a] 

 287 [Mesnevi] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilün 

(Baş-kÀtip æüreyyÀ Paşa’ya MaèÀrif NÀẓırı Münìf Paşa’yı şikÀyet yollu taḳdìm olunan 

hicviyyedir.) 

1 Ey vezìr-i şeh-i eflÀk-i serìr 

CÀhıña àıbṭa ider çarḫ-ı esìr 

 

2 Evc-i aèlÀda åüreyyÀ-yı felek 

Rifèat-ı şÀnıña reşk itse gerek 

 

3 èAfitÀb-ı keremiñ raḫşÀndır 

Tìre baḫtÀna fürÿàü’ş-şÀndır 
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4 Necm-i iḳbÀliñ ile ḫayli kesÀn 

Oldı ser-menzil-i maḳṣÿda resÀn 

 

5 äubḥ-ı baḫtıñ olalı lemèa-niåÀr 

Baḫt-ı ḫˇÀbìdeler oldı bìdÀr 

 

6 SÀyeñizde bütün ey dÀver-i dÀd 

ÁşinÀyÀn-ı ḳadèìmiñdir şÀd454 

 

7 Ben de ol zümredenim ey dÀver 

Lüṭfen ol bende yÀr ü yÀver 

 

8 Ḳaldım eyvÀh maèÀrifde àarìb 

Ne ẓahr u ne muèìn ü ne ḳarìb 

 

9 Yine ḳaldı bu sene ḫayli maèÀş 

SÀl geldi baña da düşdi telÀş 

 

10 Geliyor vezneye her gÀh nuḳÿd 

İdiyor àaṣb-ı kesÀn-ı maèdÿd  

 

11 NÀẓır üç yüz lirayı naḳden alur 

Üç yüz aylıḳlı tehì-dest ḳalur 

 

12 Dalḳavuklar da alur mÀh-be-mÀh 

İtdiler bizlere onlar da külÀh 

                                                           
454 Bu beyitten sonra şair tarafından; Valide mektebinde şair Hüsnì Efendi birinci/ Süreyyâ Paşa sınıfda ikinci idi 

şeklinde not düşürülmüştür. 
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13 Aylıàı ḳalmadı hiç aòlÀḳıñ 

Altı aylıḳları var eşrÀfıñ 

 

14 Bizi nÀn-pÀreye itdi muḥtÀc 

Acıyıñ bizlere kim açız aç 

 

15 MüslümÀnlar yanına zor giriyor 

Girse de dürlü ḥakÀret göriyor 

 

16 Hele ṣarıḳlıya pek çoḳ ṣarıyor 

O muṣìbet de belÀsın arıyor 

 

17 Oṭası nÀẓır-ı dÿnuñ her gün 

Şapḳalı mösyöler ile meşḥÿn 

 

18 Baèzı da süsli mÀdÀmlar geliyor 

áayrimüslimlere aylıḳ alıyor 

 

19 Ecnebìce iki üç söz düziyor 

Soñradan Türkçeye lÀ –büd büziyor 

[71b] 

20 Her lisÀndan biraz almış kelimÀt 

Herkese ṣatma[da]dır maèlÿmÀt 

 

21 äad-zebÀn olduàını èarø idiyor 

Kendini ehl-i fünÿn farø idiyor 

 

22 Bildi herkes de ki ḳavvÀl imiş ol 

NÀḳıã ü ecvef ü baṭṭÀl imiş ol 
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23 Hìç ḥayır olmadı Maẓhar Beg’den 

Aña siz paramı emr itmiş iken 

 

24 Ḥaḳḳımı virmede ihmÀl itdi 

Dimek oldı sizi iàfÀl itdi 

 

25 Gelelim mekteb-i mülkiyemize 

Orda da oldı øarÀr bendeñize 

 

26 Oranıñ var iki taḫṣìṣÀtı 

Besliyor ḫÀṣṣeten çoḳ ẕÀtı 

 

27 Ḥadden efzÿn kişi olmuş menṣÿb 

Ekåeriyetle müdìre mensÿb 

 

28 Cümlesi cümle-i maèÀş aldı 

Dört maèÀşım benim orada ḳaldı 

 

29 Bunlara olma da meblÀà maḳsÿm 

Ben gibi baḫt-ı siyehler maḥrÿm 

 

30 Dört biñi almada her mÀh müdìr 

Beş yüz ellimi iderler teéhìr 

 

31 Mekteb almaḳda muèallim ile şÀn 

 VÀridÀtı alıyor meémÿrÀn 

 

32 Revnaḳ-ı bÀàçe bülbüller iken  

Ekl ider meyvesini zaà u zaàÀn 
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33 Dost-ı efrÀd yine mekteb yapıyor 

Ehl-i yaàma anı mekseb yapıyor 

 

34 Aldı rütbeyle nişÀnlar hepsi 

Arada nÀm ü nişÀnım mensi 

 

35 Hep maèÀşÀtda nisbet yoḳdur 

Kiminiñ az kiminiñ de çoḳdur 

 

36 İki biñ almada baèøı õimmì 

Beş yüz elliyle ḳuluñ ḳalmalı mı 

 

37 Virmiyorlar anı geçdim øamdan 

Bu ḳabìó işleri geçmem ẕemden 

 

38 Şunlarıñ ẓulmini itdim taṣvìr 

 Görse MÀnì de iderdi taḳdìr 

 

39 Şeh-i devrÀn-ı èadÀlet-göster 

 Mülkini èadl ile maèmÿr ister 

 

40 Onlarıñ ẓulmüne olmaz rÀøí 

 Şevket ü şÀn ile olsun bÀḳì 

 [72a] 

41 èÖmr-i şÀhÀnesi müjdÀd olsun 

 Kişveri èadl ile ÀbÀd olsun 
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42 Maḳṣadım àaṣb ile àaddÀrı iḫbÀr455 

 Niémet-i devleti itmem inkÀr 

 

43 Bu maèÀşımla ḳanÀèat iderim 

 Almasam da yine ḫidmet iderim 

 

44 Ḫidmet-i devleti nièmet bilürüm 

 Belki ḥaḳḳım da àanìmet bilürüm 

 

45 Devletiñ (Ḥüsnì) ḳabÿli besdir 

 Bilmeyen şükrini pek nÀkesdir 

 

46 Ôulmi iḫbÀr-ı diyÀnet ṣayılur 

 Ketmi bir nevèi ḫıyÀnet ṣayılır 

 

47 áadri iḫbÀradır insÀna mecbÿr 

 èArzımı ḳıl bu cihetden maèõÿr 

 

48 Áṣafa olmaya çoúdur àayrı 

 NÀẓırıñ hem de müdìriñ ḫayrı 

 

49 İstemem yüzlerini görmesini 

 Diñlemem de o yalan sözlerini 

 

50 YÀver olmuş saña feyø-i BÀrì 

 Her maḳÀma olur emriñ cÀrì 

 

                                                           
455 El yazmasında bu kelimeden önce “iḫbÀr” yazılmış, üstü çizilmiştir. 
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51 Altı biñle iki yüz ḳaldı bu sÀl 

 Eyle mÀliyeye nÀme irsÀl 

 

52 Var iken sen gibi bir şÀnlı vezìr 

 Ḳalmam elbette tehì-dest faḳìr 

 

53 Nisbetim ẕÀtıñda dìrìndir 

ÕÀt-ı devletleri de ḥaḳ-bìndir 

 

54 Yine her emrde ey dÀd-Àver 

 Ḥaøreti min lehü’l-emriñdir emir 

 [72b] 

 288456 [Matla’] 

 Feèÿlün feèÿlün feèÿlün feèÿl 

 (1) 

 Nikuhiş-ı ŞÀh-ı èAcem 

 Me-bÀzÀr-ı mÿrì ki dÀne-keş est  

 Ki cÀn-dÀred ü cÀn-şìrìn hoş est 

       Firdevsì 

  

 

 

                                                           
456 Bu şiir, şair Firdevsì’ye aittir. 
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 289457 [Müfred] 

 FeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 

 Ber-ser-i mülk-i mebÀd Àn melek-i fermÀn dih 

 Ki ÒudÀrÀ ne-buved bende-i fermÀn-ber-dÀr 

       Sadì ŞirÀzì 

 290 [Kaside] 

 MefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

1 ŞehÀ devÀm idecegi dehÀ bu istibdÀd  

 ŞehÀne lÀyıḳ olan itmeli èadÀlet-i vedÀd 

 

2 Min istebedde bireye faúad helek meåelen  

 İşitme kimi a ôÀlim-i yoà kimi istidÀd 

 

3 HimÀyetiyle mükellefken ey ḥamiyetsiz 

 ḪıyÀnetiñle ahÀliye eylediñ bidad 

 

4 Şeraretiñle revan ḥun zümre-i iḥrar 

 MüşÀmetiñle de maèmureler ḫarab-ı ÀbÀd 

 

5 BelÀ-yı tìàıñ ile KerbelÀ gibi İrÀn 

 Dÿ mÀtem itse gerek her yıl ehl-i ḥÀb-ı vedÀd 

 

 

                                                           
457 Bu şiir, şair Sadì Şirâzî’ye aittir. 
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6 FiàÀn fiàÀn fiàÀne ṣalupdur illeri de 

 FiàÀn u Àh u nÀle vü feryÀda şìven-i efrÀd 

 

7 Bigÿ bigÿ ne men-i õÀt-tüst ki şerhin yoò 

 Nedir bu cevr ü fesÀd u nedir bu lecc ü inÀd 

 

8 Nedir bu ẓulm ki tìà u tüfenk ü ṭopuñla  

 èAõÀb dìde èibÀd ü  ḫarÀb-dìde bilÀd 

 

9 Ne bed-meniş ne seg-i ÀşnÀları úatla 

 İdüp seg-i Àl ile bigÀnelereden istimdÀd 

 

10 Zihì yemÀn kesi seg kim úayırmadan hergiz 

 O bì-güneh belÀcıúlar idince ãad feryÀd 

 

11 Yataàıñ olsa be-cÀdur cehennemiñ úabaàı 

 Ki yÀkuduñ ateş-i úahr gele ãad hezÀr ecnÀd 

 

12 Otaàın olsa sezÀvÀrıdır ki esfelde 

 Budaàını úıla zaúúÿm aàacı da evtÀd 

         Ḥüsnì 

         BeyÀnü’l-Ḥaḳ Mecmuèası èAded 8  

         (10) 15 Teşrìn-i æÀnì 1324 

[73a] (Bu nüshada yer alan şiir, 72b nüshasında yer alan şiirin aynısıdır. Şair, bu 

şiiri başka bir yerden kesip, buraya yapıştırmıştır.) 

[74b] (Bu nüshada yer alan şiir, 49b nüshasında yer alan şiirin aynısıdır.) 

 [75a] (Bu nüshada yer alan şiir, 49b nüshasında yer alan şiirin aynısıdır.) 



501 

 

 [75b] (Bu nüshada yer alan ilk şiir, 50a nüshasında yer alan şiirin aynısının 

devamıdır. İkinci şiirdeki ilk üç beyit, 50a nüshasında yer alan şiirin ilk üç 

beyitinin aynısıdır. Şiirdeki diğer beyitler ise 50b’de yer alan beyitlerin 

aynısıdır.) 

[76a] (Bu nüshada yer alan ilk iki beyitin aynısı, 50b nüshasında yer almaktadır. 

Bu nüshada yer alan ikinci şiir ise, 50b’de yer alan ikinci şiirin aynısıdır.) 

[76b] (Bu nüshada yer alan şiir, 50b’de yer alan ikinci şiirin ve 51a’da yer alan 

şiirin aynısıdır.) 

[77a] (Bu nüshada yer alan şiir, 51a ve 51b’de yer alan şiirin aynısıdır.) 

[77b] (Bu nüshada yer alan şiir, 51b’de yer alan şiirin aynısıdır.) 

[78a] (Bu nüshada yer alan ilk şiir, 51b’de yer alan ikinci şiirin ve 52a’da yer alan 

şiirin aynısıdır.) 

 [78a] 

 291 [Kıt’a] 

Fe‘ilÀtün mefÀ‘ilün fe‘ilün 

Bu cenÀb-ı NÀzımì beş yüz beyite firìb olana süḫandur diyenli kaãide-i süḫana:  

1 Mihr-i maènÀyı eyledüm tevsiè 

 Ḫuld ile hem-çü ejder-i süḫanım 

 

2 Ser-firÀz Àmed! Ser-fürÿ idigiñ 

 Bu ḳadar şuèle-bÀrdur süḫanım 
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 292 [Matla] 

 Mef‘ÿlü mefÀ‘ilün fe‘ÿlün 

 Çün benüm iştibÀh-ı mesìrüm 

 Ḥikmet benüm efendüm tabèım 

 

 293 [Kıt’a] 

 FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün 

1 Ḫuld-ı endìşemdeki mÿma ṣordımda bir geçer 

Ḥÿr u ãordır ùanzıla ãanem naãıl danım naãıl 

 

2 Pìr ü nerme maènì daòı uàrarsa bikr fikr uçar 

Òÿld-ı endìşemdeki óÀãiyyet-i düşnÀm naãıl 

[78b] Boştur. 

[79a] Boştur. 

[80b] (Bu nüshada yer alan manzume, 45b nüshasında yer alan manzumenin 

aynısıdır.) 

[80a] (Bu nüshada yer alan nesir, 45b nüshasında yer alan “EşvÀú u eõvÀú” isimli 

nesirin aynısıdır.) 

[81b] (Bu nüshada yer alan nesir, 45b ve 46a nüshalarında yer alan “Muóaããıla” 

isimli nesirin aynısıdır. Bu nüshada yer alan “MÀşÀ-allah KÀne” isimli kaside ise, 

46a’da yer alan kasidenin aynısıdır.) 

[82a] (Bu nüshada yer alan şiir, 46a’da yer alan 6, 7, ve 8. beyitlerin, devamındaki 

beyitler ise 46b’de yer alan 9,10,11 ve 12. beyitlerin aynısıdır.)  



503 

 

[82b] (Bu nüshada yer alan şiir, 46b nüshasında yer alan şiirdeki 13, 14, 15 ve 

16.beyitlerin ve 47a’da yer alan şiirdeki 17,18 ve 19. beyitlerin aynısıdır.) 

[83a] (Bu nüshada yer alan şiir, 47a’da yer alan şiirdeki, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 

beyitlerin aynısıdır. Bu nüshada yer alan son beyit ise 47b’de yer alan 26.beytin 

aynısıdır.) 

[83b] (Bu nüshada yer alan şiir, 47b’de yer alan 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34. 

beyitlerin aynısıdır.) 

[84a] (Bu nüshada yer alan şiir, 48a’da yer alan şiirin aynısıdır.) 

[84b] (Bu nüshada yer alan şiir, 48a’da yer alan 42 ve 43. beyitlerin, 48b’de yer 

alan 44, 45, 46, 47 ve 48. beyitlerin aynısıdır.) 

[85a] (Bu nüshada yer alan şiir, 48b nüshasında yer alan şiirin devamıdır. Şair, 

48b’de yer alan 48. ve 49. beyitlerin arasına 85a nüshasında farklı olarak bu 

beyiti eklemiştir; “Ders elinden öyle bir çâk-ı girîban ben miyim /İşbu tenden 

dâmânım hem girîbânım nasıl”.) 

[85b] (Bu nüshada yer alan şiir, 48b’de yer alan şiirdeki, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54. 

beyitlerin aynısıdır.) 

[86a] (Bu nüshada yer alan şiir, 48b’de yer alan şiirdeki, 55, 56 ve 57. beyitlerin 

aynısıdır.) 
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SONUÇ 

Her sanatçı yaşadığı dönemin zihni yapısından etkilenmektedir. Yaşadıkları 

dönemdeki sosyal, siyasal ve kültürel alanda meydana gelen değişimler, sanatçılar 

üzerinde olumlu veya olumsuz tesirler bırakmıştır. Tüm bu unsurlar, sanatçıların 

kaleme aldıkları eserlere de yansımıştır. XIX. ve XX. yüzyılın önemli şairlerinden 

birisi olan Hafız Yusuf Cemil Ararat da yaşadığı dönemin zihni yapısından etkilenerek 

bunları şiirlerine yansıtmıştır.  

Dönemin önemli âlimlerinden birisi olan Hafız Yusuf Bey; 1879’da İstanbul, 

Kınalıada’da doğmuştur. Arkadaşları arasında “Hafız Yusuf” ve “Hafız Bey” diye 

tanınmıştır. Şair, Etyemez’de Kamer Hatun İlkokulu, Aksaray Valide Rüştiyesi ve 

Heybeliada’da bulunan Bahriye Rüştiyesi gibi okullarda öğrenim görmüştür. Ayrıca 

Ahmet Rıza ve Giritli Muhtar Bey gibi dönemin önemli mektupçularının bilgilerinden 

de yararlanmıştır. Çok iyi derecede Arapça ve Farsça bilen şair, bu dillerde şiirler 

yazarak bunları başarılı bir şekilde Türkçeye çevirmiştir.  

Memuriyet hayatı boyunca altı serasker ve on Harbiye Nazırı’nın özel kalem 

müdürlüğünü yapmış olan Hafız Yusuf Bey, emekli olduktan sonra İstanbul 

Kapalıçarşı’da bir naturacılık (cam elmasçılığı) dükkânı açmıştır. “Nahiv Özü”, 

“Müşkilât-ı Fuzûlî”, “Kur’an-ı Kerim İçin Çiçekli Elifbe”, “Arûz’a İtiraz” ve 

“Lâmiyetü’l-Arab” adlı eserlerin sahibi olan şair, İstanbul’da vefat etmiştir. 

Bu çalışmada Türk Tarih Kurumu’nda yer alan ve demirbaş numarası Y635 olan el 

yazma eser incelenmiş, transkripsiyonlu metin hâlinde hazırlanmıştır. Metinde yer 

alan şiirlerin nazım şekilleri, vezinleri, kafiye ve redifleri tespit edilmiştir. Ayrıca 

şiirler muhteva bakımından ele alınarak başlıklar hâlinde tasnif edilmiştir. Yapılan 

incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Hafız Yusuf Cemil Ararat’a ait el yazma eser; 10 kaside, 5 murabba, 2 muhammes, 1 

tardiye, 1 tahmis, 46 gazel, 32 mesnevi, 25 rübâ’i, 3 tuyuğ, 90 kıt’a, 18 nazm, 23 matla, 

28 müfred, 4 mısra, 1 manzume ve 4 nesirden oluşmaktadır.  
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Başka bir nüshası bulunmayan Y635 demirbaş numaralı el yazma eserde toplam 288 

şiir, 1 manzume ve 4 nesir yer almaktadır. El yazma eserde Hafız Yusuf  Cemil 

Ararat’a ait toplam şiir sayısı 217, nesir sayısı ise 2’dir. Ayrıca şaire ait gazellerin beyit 

sayıları ve kaç şiirde kullanıldığı tablo hâlinde gösterilmiştir. Yine şiirlerde kullanılan 

vezin kalıpları ve kaç şiirde kullanıldığı da tablo hâlinde tasnif edilmiştir. 

Transkripsiyonlu metinde Hafız Yusuf Bey’in şiirleri dışında, sevdiği ve etkilendiği 

şairlerden; Çizmeci-zâde Hüseyin Hüsnî, ve Adanalı Hayret Efendi’nin de şiirleri yer 

almaktadır. Bu şairler dışında; dönemin önemli devlet adamlarından birisi olan Reşid 

èÂkif Paşa ve Kelîm, Saèdî, Mütenebbî, èUbeyd, Rahmer, Bî-dil, Hamdî, Mevlânâ, 

Ziya Paşa,  Firdevsî, Sadî-i Şirâzî gibi şairlerin de şiirleri yer almaktadır. Hafız Yusuf 

Bey’in, bu şairlerden bazılarının şiirlerini tercüme ettiği görülmektedir.  

Hafız Yusuf Bey,  şiirlerinde ağırlıklı olarak din ve tasavvuf konularına, atasözleri ve 

deyimlere yer vermiştir. Şairin, şiirlerinde ve kaleme aldığı birkaç nesirde bu konular 

dışında dönemin dikkat çeken önemli olayları, önemli şahsiyetleri, günlük sıradan 

olaylar, doğa ile ilgili unsurlar vb. gibi farklı birçok konuya değindiği görülmektedir.  

Bunlara örnek verecek olursak şu şekildedir: 

Şairin şiirlerinde yer verdiği dönemin önemli olayları içerisinde; 26-27 Aralık 1939’da 

Erzincan’da meydana gelen 7. 9 büyüklüğündeki deprem yer almaktadır. “Sadme-i 

Kübrâ (En büyük sarsıntı)” başlığını verdiği şiirinde; bu depremde yaşanan can ve mal 

kaybından bahsetmiştir (G.82). Bunun dışında, Bağdat’ta yaşanan veba salgınından ve 

bu salgının şehirdeki birçok insanı helâk ettiğinden de bahsetmektedir (161/1).  

Dönemin önemli demiryollarından biri olan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Konya’dan Bağdat’a ulaşmak için 1903 yılında yapmına başlanan 1600 km 

uzunluğundaki Bağdat Hattı’ndan da bahsetmektedir.  Şair, bir şiirinde bu hattın 

öneminden ve dönemin önemli güçleri içerisinde yer alan İngiltere ve Rusya’nın 

çıkarlarına nasıl ters düştüğünden bahsetmiştir (T.203/4). 

Bunların dışında önemli tarihî eserlerden biri olan Efes Harabeleri hakkında bilgi 

vermiştir (M. 220). Ayrıca üç ilahi din tarafından önemi büyük olan ve tarih boyunca 

birçok devlet tarafından fethedilmeye çalışılan Kudüs’ten de bahsetmektedir. Yaşadığı 
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dönemde bu şehirde, Yahudiler tarafından bayram yapılmasından dolayı duymuş 

olduğu üzüntüyü dile getirmiştir (T.203/9). Bunun dışında dönemin önemli 

şahsiyetleri içerisinde yer alan Mehmet Âkif Ersoy, Yaman Dede (Diyamandi), 

Süleyman Süleymangil, Ömer Rıza Doğrul, Mahmud Şevket vb. gibi pek çok kişinin 

ölümüne tarih düşürmüştür. 

Hafız Yusuf Bey’in tüm şiirlerini ele aldığımızda yalnızca bir şiirinde (G.62/7.) 

“Cemil” mahlasını kullandığı görülmektedir. Bunun dışında yedi şiirinde (7/5, 9/8, 

24/7, 174/17, 176/17, 195/12, 213/23) “Hafız” ismini ve bir şiirinde (177/4) “Yusuf” 

ismini kullanmıştır. Şiirlerinde yer verdiği ayet, sure ve hadislerden yaptığı alıntılar ve 

metinde yer alan Arapça ve Farsça birkaç şiiri onun bu dilleri çok iyi bildiğini 

göstermektedir.  

Hafız Bey’e ait;  “NÀrıñla ḳavuşdı nÿra göñlüm / Söndürme şu yaḳdıàıñ çerÀàı” 

(G.55/12) beyti ile XVI. yüzyılın önemli şairlerinden birisi olan Fuzûlî’nin “Merhem 

ḳoyup onarma sinemde ḳanlu daàı/ Söndürme öz elünle yandurduàun çerÀàı” beyti 

arasındaki benzerlik Hafız Yusuf Bey’in Fuzûlî’den son derece etkilendiğini 

göstermektedir.  

Hafız Yusuf  Bey, şiir ve nesirlerinde günümüzde kullanılmayan ur-, ir-, ol, işbu, kim 

vb. gibi Türkçe kelime ve eklere yer vermiştir. Şiirlerinde genel olarak açık, sade ve 

anlaşılır bir dil kullanmıştır.  

Aruz ölçüsüyle şiirler kaleme alan şair, yalnızca bir şiirinde (Mu.56) 11’li hece 

ölçüsünü kullanmıştır. Bu durum Hafız Yusuf Bey’in halk şiirine yakınlaşma çabası 

içerisinde olduğunu göstermektedir. Aruz ölçüsüne uydurmak için bazı şiirlerde 

Türkçe kelimeleri “n’ola”, “n’olur” şeklinde kullanmıştır. Ayrıca bir şiirinde (G.1/11) 

“imamıñ” kelimesindeki Arapça kelime ve vezne uygun Türkçe söyleyiş dikkat 

çekmektedir.  

Hafız Yusuf Cemil Ararat şiirlerinde çoğunlukla zengin kafiye kullanılmıştır. Bunun 

yanında tam ve yarım kafiyelerin de kullanıldığı görülmektedir. Şair, şiirlerinde kafiye 

ve redifleri ahengi sağlamak amacıyla kullanmıştır. Metinde kullanılan redifler şu 
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şekildedir; “görinür”, “hacet yok”, “eyledim”, “gönülden gönüle”, “başka başkadır”, 

“beñzedirim”, “feyøiñde”, “esìr-i ıøıùırÀb”, “açar”, “olur”, “oldum” “hazan”, 

“gönlüm”, “kerem”, “gül”, “zamane”, “aşúı kim añlar kimiñle söyleşelim” vb.dir. 

Görüldüğü üzere redifler genellikle Türkçe kelime ve fiillerden oluşmaktadır. 

Şiirleri nazım şekilleri, vezin ve kafiye bakımından ele alındığında birkaç şiiri 

haricinde Hafız Yusuf Bey’in başarılı bir şair olduğu görülmektedir. Hafız Yusuf  Bey, 

Hayrettin Karaman, Ahmet Kahraman, Mahmud Esad Coşan, Bekir Topaloğlu, M. 

Nazif Şahinoğlu ve Uğur Derman gibi önemli şahsiyetlere dersler vererek 

yetişmelerinde büyük katkılar sağlamıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışma; Hafız 

Yusuf Bey’in hayatı, sanatı eserleri ve kaleme almış olduğu şiirleri ile Türk 

Edebiyatı’na katkıda bulunan önemli şairlerden birisi olduğunu ortaya koymaktadır.  
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MUHTEVA DİZİNİ 

A. Din 

I. Allah (Allah, Hudâ, Feyyâz-ı ezel, Hakk, Hâlik, Kerîm, Rahman, Rahim, 

Vâhid-i zülcelâl, Mevlâ, Gufrân, el-Kahhar, el-Fahhar, Gaffer’allah, Bârî, Dâver, 

Rabb, Yezdân, Kird-kâr, Tanrı, İlah, Hudavend-i muèîn): 5/21, 10/6,7, 23/1, 24, 

10/7,10, 12/2,15, 23, 24, 14/6, 19/3, 27/4,  28/8,  29/ 18, 20,  24, 31/1, 37/2, 45, 41/1, 

49/1, 2,  58/2, 61, 62/7, 65/ 17, 18, 29,  66/1, 2, 67/ 5, 68/1, 78/1, 2, 83/6,  84/2, 7, 8, 

9, 28,  83/ 7, 84/22, 87/2, 88/8,  91/2, 114, 132/4, 142/ 12, 145/29,  147/8, 148/7, 13, 

25, 152/1, 153, 172/4, 175/2, 176/8, 15, 19, 181/13, 182/1, 190, 195/ 13,  200/4, 

201/11, 12, 14, 202/6, 203/1, 9,  204, 206/2,  212, 213/1, 12, 14,  24, 25, 217, 224/31, 

48,  45, 253/2, 3, 255/4, 16, 276/14, 277/1, 19, 20, 281/15. 

II. Melekler: 56/1, 63/2, 97/1. 

1. Azrail: 40/2, 70. 

2. Cebrâil (Rûhü’l-emîn): 116. 

III. Kitaplar ( Ümmü’l- kitab, Kur’an): 6/4, 16/5, 43/2, 44, 65/29, 84/3, 142/1, 

202/1, 204/1, 8, 13, 14, 20. 

IV. Ayet, Sure ve Hadisler:  

1. Ayet ve Sureler (Ali İmran Suresi, Bakara Suresi, En’am Suresi, Fatiha Suresi, 

Fatır Suresi, Felak Suresi, Kıyamet Suresi, Mü’min Suresi,  Necm Suresi, 

Rahman Suresi, Rum Suresi): 29/5, 20, 27, 65, 82/15, 17, 86/2,  87/2, 88/8, 142/6, 

45, 172/10, 179/22, 196/2, 204/ 14, 19, 207/ 4, 220/14, 15. 

2. Hadisler: 55/9, 212. 

V. Peygamberler: 

1. Hz. Muhammed: 68/2, 153, 204/4, 9, 212. 

2. Hz. İbrahim (Halîl’ullâh): 4/4. 

3. Hz. Îsâ (Mesih): 5/1, 125/1. 

4. Hz. Süleyman: 5/23, 148/17, 213/6. 

5. Hz. Mûsa: 58/2, 70, 201/9, 59, 145/18, 148/12, 201/8. 

6. Hz. Yakup: 64/3, 119/2. 

7. Hz. Yusuf: 59, 64/3, 65/18, 119/2. 

VI. Ehl-i Beyt (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin): 115/1. 

VII. Diğer Dini Kavramlar: 
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1. Ezan: 153. 

2. Kıble, Kıble-gâh: 12/3, 224/27. 

3. Namaz: 1/11. 

4. Günah (Kubh): 1/18, 117/1. 

5. Kıyamet Günü, Mahşer, Haşr: 12/35, 29/25, 32, 64/4, 66/2, 80/3, 82/11, 88/3, 

97/1, 2, 142/44, 195/13, 220, 232, 254, 269/2. 

6.Ahiret:119. 

7. Kabir (Mezar): 1/19, 24/3, 5, 82/6, 88/3, 107/8, 219/3. 

8. Cennet ve Cehennem: 12/22, 20/5, 55/13, 115/5, 131/1, 137/3, 143/3, 163/4, 171/5, 

213/1, 219/1, 2, 220/9. 

9. Kader, Levh-i Mahfuz: 2/3, 9/3, 21/4, 28/6, 174/5. 

10. Müslüman, Gayr-ı Müslim, Ümmet, Kâfir: 4/5, 10/9, 11/12, 29/18, 54/9, 57/3, 

188, 287/15, 18. 

11. İman: 1/10, 4/5, 20/3, 54/8, 55/9, 142/13, 171/3. 

12. Kaèbe: 5/21. 

B. Tasavvuf 

1. Şeyh, Rind, Salik, Zâhid: 4/3, 7/3, 12/5, 43/2, 65/28, 77/1, 78/2, 194/1, 212. 

2.Vahdet-i Vücûd, Vahdet: 4/3, 11/6, 20/1, 4, 171/1, 4. 

3. Fenâ: 12/1, 26/2, 72, 159/2, 161/2, 164/4, 210, 219/8, 220/8. 

4. İstiğna: 168. 

5. Tevhîd: 3/2, 20/4, 171/4. 

6. Tecellî: 62/6, 146/4. 

7.Vuslat, Vasl: 28/8.  

8. Hayret: 145/23.  

9. Mâsivâ: 205. 

10. İhlâs: 12/33. 

11. Zâhir: 194/2. 

12. Eren, Ârif: 35, 141, 146/3. 

13. Takvâ: 141. 

C. Atasözleri ve Deyimler: 

1. Ağzını açmamak: 223. 
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2. Ağzını bıçak açmamak: 84/26, 145/2.  

3. Ağızdan çıkan söz, yaydan çıkan ok gibidir: 162/1 

4. Ağzının suyu akmak: 285/4. 

5. Aklı başında olmak: 101. 

6. Akla karayı seçmek: 84/13. 

7. Ayağına kapanmak: 140. 

8. Bağrına basmak: 138/1.  

9. Bağrı yanık:107/7, 118. 

10. Başa çorap örmek: 203/10. 

11. Başkaldırmak: 40/2.  

12. Can evi: 131/1, 142/5, 21. 

13. Cür’et etmek: 65/31. 

14. Çiğneyip geçmek: 192. 

15. Dert ortağı: 137/6.  

16. Diş bilemek: 42/11.  

17. Dokuz doğurmak: 111.  

18. El vermek: 15. 

19. Gözü gönlü açılmak: 145/10. 

20. Göz göre göre: 81/3.  

21. Göz göz olmak: 163/2.  

22. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur: 4/3.  

23. Gün yüzü göstermemek: 39/2. 

24. Haddini bilmezlik: 65/32. 

25. Kaldırım mühendisi: 119/4.  

26. Kan ağlamak: 24/2.  

27. Kulağı delik: 145/14. 

28. Küplere binmek: 194/3. 

29. Lafı ağzına tıkamak: 165.  

30. Metelik vermemek: 72. 

31. Nabzını yoklamak: 1/12.  
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32. Nutku tutulmak: 42/2.  

33. Pençesine düşmek: 138/2. 

34. Saman altından su yürütmek: 151/2. 

35. Söz dinlemek: 65/31. 

36. Şeref vermek: 203/3.  

37. Taş çıkartmak:14/4. 

38.Taş yürekli: 55/2. 

39. Temel atmak: 54/9. 

40. Yaraya tuz basmak: 179/8.  

41. Yüzü kalmamak: 203/9. 

42. Ucu dokunmak: 215. 

Ç. Doğa 

I. Bağ ile İlgili Unsurlar 

1. Gülistan, Gülzâr, Bağ-zâr, Bağ:1/2, 5/6, 9, 24/1, 5, 82/17, 83/5, 107/6, 128, 

145/28, 160/1, 175/8, 202/8, 277/5, 11, 18. 

2. Bostan: 5/3.  

3. Çemen: 5/7. 

4. Lâle-zâr: 5/4. 

II. Çiçekler 

1. Yasemin (Yâsemen, semen) ve Şebboy (Şebbû): 5/4. 

2. Ukhuvan: 5/5. 

3. Sünbül (Sümbül):  5/6, 128, 145/25. 

4. Nergis: 5/7. 

5. Gül (Verd): 5/6, 9, 13, 7/4, 12/8, 24/1, 4, 5, 48/4, 54/6, 55/3, 84/7, 93/2, 107/8, 

113, 115/3, 144/2, 4, 145/28, 201/15, 210, 220/3, 277/5, 7, 276/9. 

6. Gonca: 5/12, 65/14, 93/2, 115/1, 137/5, 144/3, 6. 

7. Erguvan: 24/6, 115/3. 

8. Lâle: 107/8, 115/3. 

9. Kerbelâ Çiçeği: 115/1. 

III. Ağaçlar: 

1.Çam Ağacı: 1/19, 53/3. 
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2. Hurma Ağacı: 142/23. 

3. Servi: 1/19. 

4. Zakkum Ağacı: 290/12. 

IV. Hayvanlar 

a. Kuşlar: 82/8, 138/2, 219/2. 

1. Bülbül (Andelib, Hezar): 7/4, 115/2, 123, 142/20, 144/3, 164/1, 172/10, 220/15. 

2. Tûtî (Papağan): 65/12. 

3. Kumru: 56/2, 3. 

4. Şahin: 56/2. 

b. Dört Ayaklılar, Böcekler ve Kelebekler 

1. Arslan: 211. 

2. Sivrisinek (Meges): 150/1, 220/11. 

3. Mûr: 179/19. 

4. Pervâne (Kelebek): 20/1, 56/5, 171/11. 

c. Akarsular 

1. Göksu: 143/1. 

ç. Rüzgârlar 

1. Bâd-ı Sabâ: 5/1, 29/11, 51, 119/1, 224/1. 

2. Poyraz: 1/6. 

3. Karayel: 1/6. 

D. Doğal Afetler 

1. Deprem: 82. 

E. Kozmik Unsurlar 

1. Felek: 24/2, 28/6, 29/6, 53/4, 54/7, 57/3, 72, 142/ 10, 41, 176/2, 3, 11, 18, 195/8, 

201/4, 203/10, 211, 213/21, 277/18. 

2. Yıldızlar (Nücûm, Necm, Encüm): 4/4, 58/1, 143/10, 160/3, 282/2. 

3. Gezegenler 

a. Mihr (Güneş): 10/1, 19/1, 27/3, 28/4, 41/1, 54/13, 55/5, 80/2, 84/10, 111, 142/9, 

148/9, 160/2, 164/5, 174/7, 14, 176/13, 201/1, 203/7, 204/6, 15, 291/1. 

b. Mah (Kamer): 10/1, 11/4, 35, 58/1, 2, 143/13, 195/10, 202/5, 203/7, 204/6, 15, 

219/15. 
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F. Değerli Taşlar 

1. Elmâs: 5/13, 20/3, 6, 128, 171/3, 6. 

2. Yâkût: 5/13, 9/6, 128. 

G. Hastalıklar: 134. 

1. Hastalık isimleri 

a. Tâun (Veba): 161/1. 

I. Sosyal Hayat 

1. Mûsiki: 1/5, 5/11, 12, 62/1, 121/1, 2, 123, 132/2, 147/12, 219/6. 

a. Mûsiki Aletleri 

b. Ney: 132/1. 

İ. Mekânlar 

1. Ülkeler 

a. Türkiye, İspanya, Rusya, İsrail: 40/1, 2, 184/3. 

b. Filistin: 203/8. 

2. Şehirler 

a. İstanbul: 18/1. 

b. İzmir: 18/1, 220/1. 

c. Ankara: 119/3. 

ç. Kudüs: 203/9.  

d. Sıfâhan (Isfahân): 176/15, 213/5. 

e. Ken’an İli: 187, 195/10. 

f. Bağdâd (Darü’s-selâm): 161/1. 

H. Semtler, İlçeler ve Diğer Yerler 

1. Bâyezid Merkez Kıraathanesi: 27. 

2. Sarıyer: 83/3. 

3. Beşiktaş: 83/3. 

4. Kanlıca: 118. 

5. Erenköy: 119/1. 

6. Çengelköy: 183. 

7. Kadıköy İskelesi: 170. 
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8. Harem İskelesi: 170. 

9. Bağ- İrem: 65/3, 174/11, 213/18. 

I. Yol 

1. Demiryolu 

a. Bağdat Hattı: 203/4. 

İ. Tarihî Eserler: 220. 

J. Kişiler 

1. Padişahlar 

a. Sultan Abdülhamid: 174/9, 202/7, 203/2, 9. 

b. Diğer Osmanlı Padişahları (Osman Bey, Orhan Bey, I. Murad, I. Bayezid, 

Çelebi Mehmed, Fatih Sultan Mehmed, II. Murad, Yavuz Sultan Selim, II. 

Mahmud): 203/2. 

2. Efsânevi Şahsiyetler 

a. Ferîdûn: 32, 174/8. 

b. Cem: 132/3, 174/15. 

c. Nemrûd: 150/1. 

ç. Diğer Efsânevi Şahsiyetler (Cengiz Han, Hulâgû Han, Timurlenk, Kanlı 

Neron, Firavun, Yezîd): 213/12, 219/3, 176/17, 185/1. 

3. Şairler ve Yazarlar 

a. Nefèî: 12/25. 

b. Nedîm: 142/28. 

c. Mehmet Âkif Ersoy: 41/1, 2, 142/1, 2, 34, 45, 175/7. 

ç. Eşref Edip (Fergan): 41/2. 

d. Şair Neyzen Tevfik: 132/1, 4. 

4. Mutasavvıflar 

a. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî: 68/1. 

b. Diyamandi (Yaman Dede): 20/5, 6, 171/1, 2, 3, 5. 

5. Diğer Önemli Şahsiyetler 

a. Süleyman Süleymangil: 83/1, 7. 

b. Kasım Gülek: 151/1, 152, 153,  154/1. 

c. Giritli Ahmed Muhtar Efendi: 65/2, 11, 24, 25, 26, 176/11. 
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ç. Eşref Sencer Kuşçubaşı: 48/6. 

d. Ömer Ali Bey: 84/10, 18. 

e. Bay Ahmed:18/3. 

f. Uğur Bey: 126/2. 

g. Ömer Rıza Doğrul: 175/9. 

h. Mahmud Şevket: 206/2. 

ı. Karslı Mehmed Ağa: 217. 

K. Sevgili, Âşık, Rakip (Ağyar) 

1. Sevgili (Mâşuk, Meh-cebîn, Mâh, Nûr, Melek, Cânân, Perî, Gonca): 5/2, 17/1, 

21/2, 51, 54/5, 56/4, 61, 63/5, 76, 77/2,  81/1,  95, 108/2, 116, 117, 124/1, 137/5, 

177/1, 2, 178/1. 

2. Âşık: 12/7, 28/7, 8, 34/2, 56/6, 106/2, 107/3, 132/1, 205, 213/2. 

3. Rakip (Ağyar): 57/4, 177/1. 
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  EKLER 

Fotoğraf 1. Hafız Yusuf Cemil Ararat 

 



526 

 

Fotoğraf 2. Hafız Yusuf Cemil Ararat ve Annesi 

 



527 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı: Burcu BEKİROĞLU 

Doğum Yeri ve Tarihi: Osmangazi /BURSA /26.02.1992 

Medeni Hali: Bekâr 

Yabancı Dil: İngilizce 

E-posta: burcuyune61@gmail.com 

 

Eğitim Durumu 

Lise: Sinop Atatürk Lisesi 

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü / 2016. 

Yüksek Lisans: Kastamonu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski 

Türk Edebiyatı Bilim Dalı / 2020. 

mailto:burcuyune61@gmail.com

