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Ön Söz  
 
 Edebî metinler yazıldıkları dönemin fertlere yüklediği ya da daha farklı bir 

ifâdeyle fertlerden beklediği kültürel, millî, sosyal, dinî, cinsel ve tarihî kimliklerin 

daha sonraki dönemlerdeki gen taşıyıcılarıdır. Yeni bir edebî metin oluşturan 

sanatkârın metnine yüklediği misyon ya da eserinin ulaşmasını istediği kitle 

dönemden döneme farklı olabilir. Ancak edindiği kültürel alt yapı eserini 

şekillendirecek ve eserinin satır aralarını okuyabilen okuyucular tarafından 

keşfedilecektir.  

 

 Divan şiiri literatürü ürünlerinin okuyucuya ulaşmasında ve okuyucu 

tarafından anlaşılmasında çeşitli problemler vardır. Bunlardan ilki bu geleneğe ait 

eserlerin hâlâ çok büyük bir çoğunluğunun kütüphanelerde yazmalar hâlinde durması 

ve orjinal alfabesinde bu eserleri okuyup tahkik edebilecek ilgililerin olabildiğince 

azalmasıdır. İkincisi ise gün geçtikçe değişen dil ve kültür değerlerimiz yüzünden bu 

geleneğin kültür birikimine gün geçtikçe uzaklaşmamızdır. Bu uzaklaşma sadece  

divan şiirinin kendisine zemin olarak aldığı ana kaynaklara uzaklaşmayı içermez 

kuşkusuz. Özellikle 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda mahallîleşme üslûbunu/akımını 

benimseyerek eserler veren sanatkârların günlük hadiselerden ve dilden ne kadar 

faydalandıkları düşünülürse sözünü ettiğimiz kopuşun ciddiyeti daha da belirginleşir.  

 

 Biz bu çalışmamızda sadece divan şiirinin sosyal hayattan ne kadar 

beslendiğini ortaya koymak ya da yazma hâlinde kütüphane köşelerinde duran bir 

eseri latin kökenli harflere aktararak günümüz diliyle buluşturmayı amaçlamadık. 

Zirâ divan şiiri geleneğinin sosyal hayatla bağlantısı yıllardan beri yapılan 

çalışmalarla ispatlanmış ve kabul edilmiştir. Eski harflerden latin kökenli yeni 

harflere yapılan divan çeviri çalışmalarının ise bir kısmı yayım şansı bulmuş bir 

kısmı ise çeşitli nedenlerle yayım şansı bulamamış bir durumda kütüphanelerde ve 

tez dökümantasyon merkezlerinde beklemektedir. Biz bu çalışmamızda geleneğin 

hemen her alanda yeni bir nefese muhtaç olduğu ve toplumun yenilenmeye çalışırken 

divan şairlerinin de yıllardan beri söylenen sözlere yeni sözler katıp, yeni hayâllerle 

şiire taze bir nefes vermeye çalıştıkları 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında yazılmış 



 iii 

bir divan metnini bir yandan günümüz harflerine aktarmayı bir diğer yandan ise 

divan şiiri geleneğinin kırılma noktasında değişimleriyle incelemeyi hedefledik.  

 

 Çalışmamıza kütüphane kataloglarını taramakla başladık. Bunu yaparken bir 

taraftan da bulduğumuz divan metinleri hakkında özellikle Yükseköğretim 

Kurulu’nun tez dökümantasyon servisinden, Türkiye ve dünyada yer alan 

kütüphanelerin internet sitelerinden ve Hatice Aynur tarafından hazırlanan çalışmalar 

kataloğundan taramalar yaparak bulduğumuz divan metninin üzerinde çalışma 

yapılıp yapılmadığı hakkında araştırmalar yaptık. Ancak, bu noktada yapılan tezler 

ve çalışmaların dökümantasyonu konusundaki sıkıntıdan dolayı özellikle internet 

üzerinden katalog bilgilerine ulaşamadığımız kütüphanelerin var olduğunu ayrıca 

üzerinde yıllar önce çalışıldığı hâlde hâlâ literatüre geçmeyen tezlerle karşılaştığımızı 

da hemen belirtmeliyiz.  

 

 Taramalarımız sonunda üzerinde çalışma yapılmamış olduğuna kanaat 

getirdiğimiz Ebubekir Celalî Divanı’nı kendimize tez konusu olarak seçtik ve ilk 

olarak Divan’ın nüshalarını tespite başladık. Yaptığımız taramalar sonunda İstanbul 

kütüphanelerinde iki adet yazma nüshasının yanı sıra 1956-1957 yıllarında Prof. Dr. 

Ali Nihat Tarlan tarafından Ali Alptekin’e traway çalışması olarak istinsah ettirilmiş 

bir nüshasını daha tespit ettik.  

 

 Nüshaların tespit aşamasından sonra ilk olarak  elimizdeki yazma nüshaları  

transkripsyon işaretlerini de kullanarak latin harflerine aktardık ve Ali Alptekin 

nüshasını ayrı tutarak divanın bir karşılaştırmalı metnini hazırladık. Daha sonra 

elimizdeki metni içerdiği muhteva unsurlarına göre fişleme yoluna gittik ve fişleri 

esas özelliklerine göre gruplandırdık. Hemen belirtmeliyiz ki edebî eser üretimindeki 

ferdîlikten dolayı apayrı bir özellik taşır. Şahsî teklifler taşıdığındandır ki sanat 

eserleri kendi inceleme metodlarını araştırmacıya kendileri sunarlar. Ancak divan 

şiirinin bir gelenek edebiyatı olmasından dolayıdır ki elimizdeki fişlerin büyük bir 

kısmı çalışmamızın ilgili bölümünde de görüleceği gibi bu sahada yapılan divan 

tahlil çalışmalarının ilgili bölümleriyle bazı başlıklarda ortaklık göstermektedir. 

                                                
 Aynur, H., (2005), Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları Tezler-Yayınlar-Haberler Toplu 
Sayı 1990-2005, HAB-Mas Matbaacılık, İstanbul.  
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Fişlerin tasnifinin ardından ilgili makale ve kitaplara ulaşmaya çalıştık ve gerekli 

kitap ve makaleleri edindikten sonra elimizdeki malzemeyi bu kaynakların ışığında 

ancak edebî eseri temel alarak incelemeye çalıştık.  

 

 Çalışmamızı giriş ve sonuç bölümleri hariç tutulursa üç bölüm olarak 

şekillendirdik. Giriş bölümünde şairin yaşadığı dönemi, dönemin edebî geleneğini 

tanıttıktan sonra şairin biyografisi ve edebî kişiliği üzerinde durduk. Bunu yaparken 

olabildiğince birinci elden kaynaklardan yararlandık ve gerektiğinde divan 

metnindeki beyitlerle mukayeselere gittik.  

 

 Çalışmamızın birinci bölümünü divanın şekil olarak incelenmesine ayırdık. 

Bunu yaparken şekil bilgisine ait kitaplardan edindiğimiz bilgilerle elimizdeki divan 

metnine eğildik ve farklılıklarını tespit yoluna gittik. Çalışmamızın ikinci bölümünü 

ise divanın muhteva unsurlarının değerlendirilmesine ayırdık. Bunu yaparken beş ana 

başlık altında alt başlıklarla genişleyen bir şema ortaya çıkardık ve buna göre divanı 

inceledik. İncelememizi yaparken ele aldığımız kavram ile ilgili gerekli ansiklopedik 

bilgiyi ya da o kavramın divan şiiri dünyasındaki genel yerini belirten alıntılar yaptık 

Kimi zaman okuduklarımızın ışığı altında orjinal kendi cümlelerimize yer verdik ve 

görülmesi gereken gerekli kaynakları dipnotta belirttik. Bazı maddeler incelenirken 

elimizdeki malzeme bizi çeşitli gruplandırmalara gitmeye sevk etti. Bu durumları 

ayrıca çalışmamızın içinde belirttik ve çalışmamızın ilgili kısmını o şekilde 

düzenledik. Kimi zaman ise geleneğin dışına çıkmayan kullanımlarla karşılaştık. Bu 

tip durumlarda ilgili başlık altında ansiklopedik bilgi vermeden sadece örnek vererek 

diğer maddeye geçmeyi uygun gördük. Çalışmamızın bu bölümünde mutlaka farklı 

olan kullanımlara dikkat çekmeye çalıştık.  

 

 Üçüncü bölümde ise yazma nüshalardan karşılaştırmalı olarak hazırladığımız 

divanın metnine yer verdik. Bu bölümün başında divanın nüshalarını tanıttık, latin 

harflerine aktarılmasında izlenen metodu, dikkat edilen durumları ve kullandığımız 

malzemeyi açıkladığımız küçük bir bölüm oluşturmayı uygun gördük. Çalışmamızın 

sonunda ise incelememizden çıkarttığımız verileri sıraladığımız bir sonuç bölümü ve 

çalışmayı hazırlarken kullandığımız kaynakları içeren bir kaynakça listesi 

bulunmaktadır.  
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 Metnin yazımında bağlı bulunduğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nün tez yazım kılavuzunu esas almakla beraber, metin tahlil ve 

neşir çalışmalarının kendilerine özgü gerektirdikleri ve problemleri olduğundan 

zaman zaman özellikle dipnot yazımında ve divan metnindeki farklılıkları 

gösterdiğimiz aparatlarda yazım kılavuzunun dışında tasarruflarda bulunmak zorunda 

kaldık. Metin içerisinde başka kaynaklardan yapılan alıntıları üç satır uzunluğa kadar 

metnin içinde tırnak işareti içerisinde ve italik olarak, üç satırdan daha uzun alıntıları 

ise esas metnin dışında esas metinden bir punto küçük ve italik olarak dizdik. Eser 

künyelerinin gösteriminde eski harfli ve yazma eserlerin bibliyografik künyelerini 

kendi içinde, diğer eserlerin bibliyografik künyelerini ise yine kendi içinde uyumlu 

bir şekilde yazmaya dikkat ettik. Divan metni ve bu metinden alınan örnekleri ise 

esas inceleme metninden daha farklı olarak ve tek satır aralığıyla kaleme aldık. Bu 

tip şahsî tasarrufların dışında imlâ açısından ise  Türk Dil Kurumu’nun yazım 

kılavuzunu esas aldık.  

 

 Tez çalışmamın başlangıcından itibaren metnin oluştuğu son güne kadar bilgi 

ve deneyimlerinden beni hiç bir zaman mahrum bırakmayan, daha iyiyi bulabilmem 

için her zaman bana yol gösteren değerli danışman hocam Doç. Dr. Ömür 

CEYLAN’a teşekkür ediyorum. İlmî çalışma disiplini açısından kendilerinden 

sürekli ilham  aldığım kıymetli hocalarım Prof. Dr. İskender PALA, Prof. Dr. Durali 

YILMAZ, Prof. Dr. Muhan BALİ, Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Yrd. Doç. Dr. Hacer 

GÜLŞEN, Yrd. Doç. Dr. Oktay Selim KARACA, Öğr. Gör. İsa KOCAKAPLAN’a 

ve dört yıllık lisans eğitimimden sonra kendisiyle aynı mesai ortamını paylaşmaktan 

onur duyduğum kıymetli hocam Okt. Rekin ERTEM’e; çalışmamın başlarında divan 

nüshalarının tespitinde yardımlarını gördüğüm değerli hocam Fatih Üniversitesi, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan OKUYUCU’ya ve 

divanın bir nüshasının fotokopi olarak temininde gösterdiği alicenaplık için İstanbul 

Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürü sayın Prof. Dr. Osman Fikri 

SERTKAYA’ya teşekkür etmek benim için yerine getirilmesi gereken bir vefa 

borcudur. Ayrıca, kendilerinden çaldığım zamana aldırış etmeden benimle aynı 

sıkıntıları paylaşan, annem Hafize Gülen SARIKAYA ve babam Kıyasettin 

SARIKAYA’ya desteklerinden ötürü minnettarım.  
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Kültür taşıyıcısı olarak bir edebî metni derinlemesine değerlendirmek 

kuşkusuz ki zor bir mesaidir. Bu noktada daha akademik hayatımızın başında böyle 

zengin bir metni incelerken zaman zaman hatalara düşmüş olabiliriz. Alanında 

kendisinden sonraki çalışmalar için küçük bir basamak olabilmekten başka bir iddiası 

olmayan çalışmamızdaki bu tip eksikliklerin anlayışla karşılanacağını ümit ediyoruz.  

 

Erdem SARIKAYA 

Ataköy-İstanbul/2008  
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 18. yüzyıl, divan şiiri geleneği için kendi sınırları içerisinde bir değişim 
dönemidir. Eski ile yeni arasında şairlerin tam anlamıyla var olma mücadelesi 
verdiği bu dönemde özellikle şiir alışılmış kalıplardan sıyrılmaya başlar. Şairlerin 
‘kaside’ gibi uzun formların beyit sayılarını kısalttıkları, alışılmış divan tertibinin 
dışına çıktıkları görülür. Ayrıca şiirin konu alanı da genişler. Özellikle mahallîleşme 
akımının etkisiyle gündelik hayattan sahnelerle birlikte  dönemin eğlence ve gezinti 
mekânları şiirde tüm canlılığıyla görülmeye başlar.  
 
 18. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş şairler arasında yer alan Ebubekir 
Celalî’nin şiirleri mahallîleşme akımının özelliklerini barındırır. İnce hayâllerle örülü 
ve  tüm orjinalitesini tekrara  düşmeyen doğallığında barındıran bu şiirler aynı 
zamanda 18. yüzyılın sonunda divan şiirinin geldiği noktayı da açıkça ortaya 
koymaktadır.  
 
 Bu çalışmada Ebubekir Celalî Divanı öncelikle eski harflerden yeni harflere 
aktarılmış ve sonrasında divanın içerisinde yer alan anlatım unsurları divan şiirinin 
kendisini yenilemesi noktasında tahlil edilmiştir.  
 

 

Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl divan şiiri, mahallîleşme akımı, Ebubekir Celalî,  
   tarih düşürme sanatı, İstanbul.  
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A COMPERATIVE TEXTUAL ANALYSIS 

 
Erdem Sarıkaya 

 
 

For Divan poetry, the 18th C. is an era of constant change within the borders 
of its own traditions. In this period of  the constant conflict between the old and the 
new styles, poetry starts to take a new shape freeing itself from the traditional 
expectations. The poets tend to shorten the very long poetical forms as odes, eulogies 
and start to divert from Divan patterns. Moreover, they change their themes and 
widen their points of interest. With the emergence of social realism (localization 
movement), the poetry of the time begins to reflect  the local forms of entertainment, 
excursion places and other scenes from the daily life. 
 

Ebubekir Celali, who lived in the second half of the 18th. C., reflects all these 
changes in his poetry. His poetry carries a vital importance in showing the point that 
Divan poetry reaches at this period as a canon  and  surpasses other poems with its  
originality  and keen power of imagination enriching the whole fibre of the text, 
never ending up with repetitions. 
 

This study transcribes Ebubekir Celali’s Divan from Arabic alphabet to Latin 
alphabet and analyses the poems in terms of their narrative characteristics and 
aspects reflecting the reformative trend of the 18th. C. Divan poetry.  
 
 
Keywords: 18th.C. Divan poetry, social realism (localization movement), 
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GİRİŞ 
 

1. İmparatorluğun Ufuklarında Gün Batımı 1 

 
Devlet kurumlarındaki çözülüşlerin birbirini izlediği 17. yüzyılı, iç işlerindeki 

istikrarsızlıklar ve savaş meydanlarındaki yenilgilerle geçiren Osmanlı 

İmparatorluğu, 18. yüzyılı imzalanan Karlofça Antlaşması ile batı dünyasında 

Avusturya, Lehistan ve Venedik’e; İstanbul Antlaşması ile de kuzeyde büyümekte 

olan Rusya’ya karşı yenilmiş olarak karşılar. Devlet, özellikle 16. ve 17. 

yüzyıllardaki güçlü görüntüsünden ciddî anlamda uzaklaşmıştır.  

 

 18. yüzyılın başlarında devletin dış siyasetteki temel sorunu Karlofça 

Antlaşması’yla elden çıkmış  olan toprakların geri alınması ve böylelikle devletin dış 

siyasette kaybetmiş olduğu itibarını yeniden kazanmasıydı. Devrin hemen başında 

kendini gösteren bu manevî yorgunluk ve huzursuluk hâli 1703 senesinde patlak 

veren Edirne Vak’ası’yla daha da ortaya çıkar. Karlofça Antlaşması’ndan bu yana 

süre gelen iç huzursuzluğun sonucu olan bu iç isyanla birlikte devletin Osmanlı 

hanedanı tarafından yönetilmesi, ilk defa tartışılmaya başlanır. Alınan tüm önlemlere 

rağmen bir türlü önü alınamayan Edirne Vakası’nın  sonucunda padişah 2. Mustafa 

tahttan indirilir ve tahta 3. Ahmed çıkartılır.  

 

 Edirne Vak’ası’nın çözümünü takip eden onbeş yıl devlet yönetiminde tam 

anlamıyla bir arayış dönemidir. Kavanoz Ahmed Paşa, Enişte Hasan Paşa, 

Kalaylıkoz Ahmed Paşa, Baltacı Mehmed Paşa, Çorlulu Ali Paşa, Köprülü-zâde 

Numan Paşa, Gürcü Yusuf Paşa, Silahtar Süleyman Paşa, Hoca İbrahim Paşa, 

Silahtar Ali Paşa, Hacı Halil Paşa, Nişancı Mehmed Paşa bu on beş yıllık süre 

içerisinde kendilerine sadaret mührü verilen ve çeşitli nedenlerle azledilen 

sadrazamlardır. 1718 senesinde sadaret mührünü alan Nevşehirli Damat İbrahim 

                                                
1 Çalışmamızın bu bölümü şu kaynaklardan özetlenmiştir: Uzunçarşılı, İ.H., (1978), Osmanlı Tarihi, 
C: 4-1/2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara; Hammer, B.J.V.P., (1991), Büyük Osmanlı Tarihi, C: 
7-8-9, Çev.: Vecdi Bürün, İkra Okusan, İstanbul; Aksun, Z. N., (1994),  Osmanlı Tarihi, C: 2-3, 
Ötüken Neşriyat, İstanbul; Rasim A., (2002), Osmanlı Tarihi, C: 3-4, Emre Yayınları, İstanbul; 
Halaçoğlu, Y., (1982), “Osmanlı Tarihi-Başlangıçtan 1774’e kadar”, Anadolu Uygarlıkları, C: 4, 
Görsel Yayınlar, b.y.y., s. 697-711;  Baykara, T., (1982), “Osmanlı Tarihi-1774’den Cumhuriyetin 
Kuruluşuna Kadar”, Anadolu Uygarlıkları, C: 4, Görsel Yayınlar, b.y.y., s. 734-741.  
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Paşa ise 1730 senesine kadar padişah 3. Ahmed ile birlikte Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönem hayatına ciddî anlamda yön vererek tarihe geçer.  

 

 Asrın genel görüntüsüne  çokça etki eden ve ‘Lâle Devri’ olarak adlandırılan 

1718-1730 yılları arası Osmanlı siyasî hayatında olduğu kadar kültür hayatında da 

önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Avrupa’nın hem siyasî hem de kültürel 

anlamda daha ileride olduğu iyiden iyiye farkedilmiş ve Avrupa’daki değişik 

ülkelere elçiler gönderilmiş; bununla beraber güzel sanatlar rağbet görmüş, imar 

faaliyetleri hız kazanmış, İstanbul’un değişik yerlerinde gezinti ve mesire yerleri 

tahsis edilmiş, ayrıca bahçe düzenlemelerinde yeni denemeler yapılmıştır. Matbaanın 

Osmanlı coğrafyasına gelişi yine aynı döneme rastlamakta olup kademeli olarak 

kitap basımına başlanmıştır. Özelikle saray ve çevresi tarafından sanat ve bilim 

erbablarının yaptıkları çalışmalar desteklenmiş, tercüme faaliyetleri yapılmaya 

başlanmıştır. Bu dönemin sosyal hayatını şekillendiren diğer bir unsur ise İstanbul’un 

değişik mesire yerlerinde düzenlenen helva sohbetleri ve eğlence toplantılarıdır.  

 

 Osmanlı İmparatorluğu özelde İstanbul, Lâle Devri’nin güzelliklerini 

yaşarken doğu sınırlarında siyasî hareketlilik kendisini gösterir. İran topraklarında 

var olan isyanlar ve Afgan istilası ayrıca Rusya’nın da İran topraklarına göz dikmesi 

üzerine sadrazam Nevşehirli Damat İbraim Paşa İran’a karşı sefer hazırlıklarına 

başlar. Üç cephede yürütülen savaşın sonuçları Osmanlı yönetimi için tatmin 

edicidir. Ancak yapılan savaş, bölgedeki karışıklıkların ortadan kalkmasına yetmez. 

Andıca Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı yönetimi Hemedan Antlaşması’nı 

imzalar. 1730 senesinde İran şahı Şah Tahmasb’ın düşmanca tavırları ve 

Osmanlıların, İran coğrafyasında ellerinde bulundurdukları topraklardan çıkmalarını 

istemeleri üzerine, Osmanlı yönetimi savaş kararı alır. Ancak padişah 3. Ahmed 

savaşa katılmak istemez. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın da sefere 

gitmeyerek yerine bir komutan göndermeyi tercih etmesi halk arasındaki 

huzursuzluğu daha da artırır. Tüm bu gerginliğinin ardından 1730 senesinde çıkan 

Patrona Halil İsyanı’yla devrin hükümdarı 3. Ahmed tahttan indirilir ve sadrazam 

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilir.  

 

 3. Ahmed’in tahttan indirilmesini izleyen günlerde tahta geçen 1. Mahmud 

hükümdarığının ilk günlerinde Patrona Halil isyanının devam eden etkilerini ortadan 
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kaldırmak için uğraşır. Patrona Halil ve arkadaşlarının ortadan kaldırılmasıyla 

otoritesini sağlamlaştıran yeni sultan bir süre  de doğudaki karışıklıklarla ilgilenmek 

durumunda kalır. Osmanlı ordusunun Avrupa’daki son gelişmelerin ışığı altında ıslah 

edilmesi için Fransa’dan özel olarak Bonneval adında bir kumandan getirtilir ve 

Osmanlı ordusu Fransız sistemine göre yeniden organize edilir. Askerî okullar açılır. 

Ayrıca uzun zamandır İstanbul’un yaşadığı su sorunu çözülmeye çalışılır. Bir yandan 

da doğu sınırındaki problemler devletin hem askerî hem de siyasî otoritelerini meşgul 

eder.  

 

 Osmanlı İmparatorluğu’nun İran ile yaptığı savaşlardan yorgun düşmesini 

fırsat bilen Rusya, bu dönemde harekete geçer. 1736’da Osmanlı yönetimine karşı 

imzaladığı Prut Antlaşmasını tanımadığını bildiren bir ültimatom veren Rusya, 

Kırım’ı işgal eder. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı İmparatorluğu Rusya’ya savaş 

açar. Bu savaşa 1737 yılında Avusturya da dahil olur. Her iki cephede de alınan iyi 

sonuçlar Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır bütünlüğünü korumasını sağlar. Özellikle 

1739 yılında imzalanan Belgrad Antlaşması, bir önceki yüzyılda imzalanan 

Pasarofça Antlaşması’yla kaybedilen toprakların geri alınmasını sağlar. 1743 yılında 

Osmanlı İmparatorluğu Caferîlik konusunda sürekli problem çıkartan İran şahlığına 

savaş açar. 1746 yılında yapılan barış antlaşmasıyla  Osmanlı-İran savaşı son bulur.  

 

 1. Mahmud’un hükümdarlık yılları sadece savaşlarla ve askerî reformlarla 

geçmez. Sultan, elinden geldiğince imar faaliyetlerine önem vermiş,  ayrıca yangınlar 

başta olmak üzere İstanbul’da yaşanan pek çok doğal afetin açtığı sosyal yaralarla da 

ilgilenmiş ve 1754 yılında vefat etmiştir.  

 

 1754 yılında tahta oturan sultan 3. Osman kısa hükümdarlık yıllarında sıklıkla 

çıkan yangınlar bir tarafa, normalden daha sıcak geçen yaz gibi mevsim olaylarının 

getirdiği zorlukların,  sosyal hayata yansıyan problemleriyle uğraşmakla kalmaz aynı 

zamanda rüşvetçi devlet adamları gibi ciddî problemlerle de ilgilenmek durumunda 

kalır.  1757 senesinde 3. Osman’ın vefatı üzerine tahta 3. Mustafa geçer. Yeni 

hükümdarın saltanatının ilk yılları dış siyasette karmaşanın hâkim olduğu bir 

dönemdir. Prusya’nın iki yüzlü siyasetiyle birlikte Rusya’nın Kırım üzerinde 

hâkimiyet kurmak için harekete geçmesi yeni bir savaşın habercisi olur. Ancak ordu 

teknik açıdan savaşı kaldırabilecek bir durumda olmadığı gibi savaşa yön verebilecek 
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bir kumandan da yoksundur. Bu dönemde sadaret mührünü elinde tutan Râgıb Paşa 

diplomatik açıdan başarılı bir siyasetçidir. Devletin durumu ve ordunun içinde 

bulunduğu teknik imkansızlıklarla yeni bir savaşa girmesini istemez. 1768 senesinde 

Hamza Mahir Paşa’nın sadarete getirilmesi özellikle halkın ve padişahın beklediği 

savaş için önemli bir gelişmedir. 1769 senesi başlarında başlayan savaşın hemen 

başlarında Osmanlı ordusu ufak başarılar elde eder. Tuna ve Dinyester nehirleri 

arasında süren ve bir süre sonra Eflak, Boğdan ve Bükreş’e sıçrayan çarpışmaların 

sonucunda Ruslar, İngilizlerin yardımı ve Rum ayaklanmalarının da sayesinde Mora 

yarımadasını işgal etmeye başlarlar. Ancak bu işgal Mora komutanı Mehmed Paşa ve 

Kaptan-ı derya Hüsameddin Paşa’nın karşı taaruzlarıyla önlenir. Ruslar, Mora’dan 

kaçarken başka bir savaş daha çıkarırlar ve Çeşme Limanı’nda Osmanlı donanmasını 

yakarlar.  

 

 1770 senesinin sonlarına doğru Bender, Akkirman, Kili ve İsmail Kalelerini 

ele geçiren Ruslar asıl hedefleri olan Kırım’a yönelmiş 1771 senesinde Kırım’ı 

fethetmişlerdir. Ancak Rusya’nın savaş meydanlarındaki kazanımları bununla 

kalmamış, Tuna nehrinden itibaren pek çok önemli kale Rus işgali altına girmiştir. 

Ordunun savaş meydanlarındaki yenilgilerinin üzerine Mısır ve Suriye topraklarında 

çıkan iç ayaklanmalar Osmanlı yönetimini Ruslarla barış imzalama yoluna 

götürmüştür. 1772 yılında yapılan kısa süreli barış Rusya’nın Kırım üzerindeki 

istekleri yüzünden bozulur. Yeniden başlayan savaşlar ise 1773 yılında önce Silistre 

ardından Varna zaferleriyle Osmanlı ordusunun lehine sonuçlanır.  

 

 3. Mustafa, savaşlar sırasında önemli ölçüde güç kaybeden ordunun 

yenilenmesi, Batılı tekniklerden faydalanılarak modern bir hâle getirilmesi 

konusunda önemli bir adım atmış ve Fransa’dan kendisine danışman olarak getirttiği 

Baron De Tott’un da yardımlarıyla Mühendishâne-i Bahr-ı Hümâyûn adı altında 

hizmet verecek askerî eğitim kurumunu açmıştır.  

 

 1774 yılında 3. Mustafa’nın vefatının ardından tahta geçen 1. Abdülhamid’in 

saltanatının ilk yılları yine Rus savaşlarıyla geçer. Aynı yıl imzalanan Küçük 

Kaynarca Antlaşması, Osmanlılar için her alanda çok ağır şartlar içerir. Kırım 

böylelikle bağımısız hâle gelir. Ancak Kırım bölgesinde yaşanan sorunlar ve 

Rusların müdahaleleri devam eder. İsyanlar neticesinde iyice kaynayan bir kazan 
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hâline gelen Kırım’la birlikte Taman ve Koban’ı 1783 yılında işgal eden Ruslar 

Osmanlı yönetiminden bu coğrafyadaki işgalleri kabul ettiklerine dair bir senet de 

alırlar.  

 

 1786 yılında sadaret mührünü alan Koca Yusuf  Paşa Rusya’ya karşı savaş 

hazırlığına girişir. Ancak bu hazırlıklar sırasında Avusturya da Osmanlı Devletine 

karşı savaş açar. İki farklı cephede savaşmak durumunda kalan Osmanlı ordusu 

1788’de Mehadiye ve Şebeş’te Avusturya ordusuna karşı başarı sağlamışsa da aynı 

yılın sonlarında Yaş, Hotin ve Özi Rusların eline geçmiştir.   

 

 1789 yılında 1. Abdülhamid’in ani ölümü üzerine tahta geçen 3. Selim’in 

saltanatının ilk yılları yine Osmanlı’nın savaş meydanlarında yaşadığı facialara sahne 

olur. 1790 yılı başlarında Avusturya’ya karşı bazı cephelerde alınan galibiyetler uzun 

sürmez. 1791 yılında Avusturya’nın Yerköyü Bozgunu’nda yenilgiye uğratılması 

sonucunda Ziştovi Antlaşması imzalanır. Bu antlaşma Osmanlı’nın Balkan 

hâkimiyeti açsından önemlidir. Bu antlaşmadan hemen bir yıl sonra Rusya ile Yaş 

Antlaşması imzalanmış ve antlaşmaya göre elimizden çıkan pek çok kale tekrar 

Osmanlı hâkimyetine girmiştir.  

  

 Reformist bir padişah olan 3. Selim iyiden iyiye bozulan ve bir türlü istenilen 

düzeye gelemeyen ordunun yenileştirilmesi için devrin ileri gelen devlet adamlarına 

raporlar hazırlatır. Bu raporların ışığı altında var olan askerî gücün modern silahlarla 

donatılmasını sağlanır, ordu içerisinde yer alan tüm ocakların  haftada bir kaç gün 

eğitim yapması zorunlu kılınır. Ancak tüm bu yapılan askerî reformlar var olan eski 

bir ordunun ıslahından ötede başka bir anlam taşımaz. Bu dönemin askerî alanda 

gerçekleştirilen en büyük reform Nizam-ı Cedîd ismiyle kurulan yeni ordudur. 1795 

yılında topçu subaylarının yetiştirilmesi için bir okul açan padişah, var olan diğer 

askerî okulların müfredâtlarını da çağdaş bir hâle getirmek için elinden geleni 

yapmıştır.  

 

 3. Selim yeniliği devletin hemen her alanında görmek isteyen bir hükümdar 

olarak reformlarını sadece askerî alanda teksif etmez. Yeni bir tıp okulu açılışı ile 

devletin düzenli sağlık hizmeti vermeye başlaması da yine bu döneme rastlar. 

Ekonomik alanda ise istenen reformların ancak bir kısmı yapılabilmiş, zenginlerden 
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alınan yüksek vergilerle paranın değerinin düşürülmesine gayret edilmiş ve şehir 

merkezlerine temel gıda maddelerinin sorunsuzca ve düzenli olarak ulaştırılması 

sağlanmıştır.  

 

 1797 yılında Rumeli’de Pazvandoğlu isyanıyla uğraşan 3. Selim 1789 

yılındaki ihtilalden sonra Fransa’da oluşan yeni yönetime açıkça destek verir. Ancak  

Fransa’nın Kahire’yi alarak Mısır’a hâkim olması üzerine İngiltere ve Rusya ile 

antlaşma imzalar. Aynı yılın sonlarına doğru Rus donanmasının da yardımıyla Zenta 

ve Kefalonya adalarıyla birlikte Parga ve Preveze’yi de Fransızlardan geri alan 

Osmanlı ordusu Fransa ordusunu komuta eden Napolyon’un Gazze ve Yafe’yi 

almasına rağmen Akka kalesi önlerinde Fransız ordusunu yenilgiye uğratmış ve geri 

dönmek zorunda bırakmıştır. 1800 yılında Osmanlı donanması Cezayir adalarının 

tamamını ve Arnavutluğun sahil şehirlerini ele geçirmiştir. 1801 yılında Fransa ile 

bir barış antlaşması imzalanmış olup, Fransızlar antlaşmanın imzalanmasını takip 

eden üç ay içerisinde Mısır’ı terketmeyi kabul etmişlerdir.  

 

 1803 yılında 3. Selim, Arabistan’da Vahhâbi ayaklanmasının önüne geçmeye 

çalışır. Aynı yılın sonlarına doğru ise tarihte 2. Edirne Vak’ası olarak bilinen iç 

ayaklanmayı bastırır. İstanbul’dan sonra Edirne’de de Nizâm-ı Cedîd ordusunun 

kurulmasını isteyen padişah, eğitim için Nizâm-ı Cedîd ordusunu Edirne’ye 

göndermiştir. Bunun üzerine ayânlar ayaklanmış bu ayaklanma karşısında padişah 

orduyu geri çekmek durumunda kalmıştır. 

 

 Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik fikirleriyle ayaklanmaya başlayan 

Sırplar, 1806 yılında bazı beylerinin yeniçeriler tarafından öldürülmesi üzerine Kara 

Yorgi etrafında toplanmışlar, Avusturya ve Rusya’dan da destek alarak Semendire ve 

Belgrad’ı ele geçirmişlerdir. Bunun üzerine olası bir Rus saldırısını önlemek için 

Osmanlı yönetimi ile  Sırplar arasında bir barış antlaşması imzalanmıştır.  

 

 Eflak ve Boğdan beylerinin azillerini bahane ederek 1806 yılında Osmanlı 

İmparatorluğu’na savaş ilan eden Rusya’ya karşı Osmanlı ordusu 1807’de harekete 

geçmişse de ciddî bir sonuç alamamıştır.  Bu sırada Çanakkale Boğazı’na kadar 

gelerek İstanbul’u tehdit etmeye başlayan İngilizler geri püskürtülmüş bunun üzerine 

İskenderiye İngilizler tarafından işgal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ancak 
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Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın aldığı önemler sayesinde amaçlarına 

ulaşamamışlardır. 

 

 1807 yılı son dönem Osmanlı reformistleri içerisinde yer alan ve belki de 

yeniliğe karşı en istikrarlı tutumu gösteren 3. Selim’in yine reformist hareket karşıtı 

bir grubun başlattığı ve devlet içerisinde yer alan üst düzey yöneticilerin de destek 

verdiği bir isyanla tahttan indirilmesine şahit olur. Böylelikle İmparatorluk nefes 

alacağı son yüzyılı ufuklarında bir türlü dağılmayan siyah bulutlarla karşılamak 

durumunda kalır.  

 

2. Değişimin Eşiğinde: 18. Yüzyılın İkinci Yarısından 19. Asrın Başlarına 
Kadar  Divan Şiiri  2  

 
 İlk örneklerini 13. yüzyılın ortalarından itibaren gördüğümüz divan şiirinin 

13-15. yüzyıllar arasında kalan dönemi gelişme dönemidir. Bu yıllarda edebî 

geleneğini klâsik çizgiye taşıyabilmiş olan İran edebiyatı ürünleri bizim şairlerimiz 

için birer model olmuştur. 16. yüzyılın başlarından itibaren ise Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî 

Beğ gibi şairlerin elinde ince hayâllerle işlenen şiir ve bununla birlikte yükselen 

estetik zevk, şairlerimize İran şairlerinin ürünlerinden daha iyi ürünler verdiklerini 

gösterecektir.  

 

Divan şiirinin klâsik çizgisine ulaştığı 16. yüzyıldan sonra, şiirde içten içe 

kıpırdanma ve değişim hareketlerinin başladığı görülür. Mahallîleşme, Sebk-i Hindî, 

Mizahî... gibi üslûp özellikleri eserlerde kendisini iyiden iyiye hissettirir. Bu 

farklılaşmada devletin siyasî ve sosyal durumunun etkisi olduğu gibi, divan şiirinin 

üretimini kendi dinamiklerinden sağlayan kapalı yapısının da etkisi büyüktür. Özetle 

                                                
2 Çalışmamızın bu bölümü belirtilenlerin dışında şu kaynaklardan özetlenmiştir: Şentürk, A. A.-
Kartal, A., (2005), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, 2. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
400-414; Banarlı, N. S., (2001),  Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C: 2, M.E.B. Basımevi, İstanbul, s. 
744-747; Mengi, M.,(2000),  Eski Türk Edebiyatı Tarihi, 5. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 206-
229; İpekten, H.-İsen, M.-Karabey, T.-Akkuş, M., (2004), “XVIII. Yüzyıl Divân Edebiyatına Toplu 
Bakış”, Büyük Türk Klâsikleri, C: 6, Ötüken Neşriyat-Söğüt Yayıncılık, İstanbul, s. 193-203; Kabaklı, 
A., (2005), Türk Edebiyatı, 13. Baskı, C: 2, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 713-758; 
Timurtaş, F. K., (2005), Tarih İçinde Türk Edebiyatı Tarihi, 4. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 
336-359; Kocatürk, V. M., (1964), Türk Edebiyatı Tarihi-Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk 
Edebiyatının Tarihi, Tahlili, Tenkidi, 2. Baskı, Edebiyat Yayınevi, Ankara, s. 502-578; Üzgör, T., 
(1978), 17., 18., 19. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı, Toker Yayınları, İstanbul, s. 115-118.  
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elindeki malzemeyle yeni ve özgün bir eser meydana getirmek isteyen şairler yeni 

söyleyiş tarzlarını şiirlerinde denemeye başlarlar.  

 

Devletin tüm kurumlarıyla çöküşe geçtiği 18. yüzyılın başlarında divan şiiri 

daha önceki asırlarda kazanmış olduğu olgunluğu sürdürse de içten içe başlamış olan 

değişim bu dönem şiirinin başat yol izlencesidir. Edebiyat mahfillerinin merkezinde  

İstanbul’un bulunması bir tarafa bırakılırsa Edirne, Bursa, Diyarbakır gibi Anadolu 

kentlerinde ve Balkan coğrafyasında var olan edebî hareketlilik de dikkat çeker. 

Yüzyılın yenilikçi tavırlarıyla dikkati çeken iki hükümdarı 3. Ahmed ve 3. Selim’in 

şair ve  sanatkârları himaye ettikleri, böylelikle bu dönem edebî hayatının canlılığını 

korumasına yardımcı oldukları 18. yüzyıl, aynı zamanda divan şiirinin şair 

kadrosunun da en zengin olduğu dönemdir. Bu konuda Haluk İpekten ve çalışma 

arkadaşlarının hazırladığı ‘Tezkirelere Göre Divan Edebiyatında İsimler Sözlüğü’3 

isimli çalışma  her ne kadar aydınlatıcı bilgiler verse de Halil Çeltik tarafından son 

yıllarda hazırlanan diğer bir çalışma, bu dönemle ilgilenen araştırmacılar için 

dönemin edebî hareketliliği hakkında daha net bir tablo çiziyor.4 Çeltik, çalışmasında 

bu dönemde yetişen divan şairi sayısını 1322 olarak belirliyor ve bu şairlerin 

isimlerinin geçtiği tezkirelere göre ayrıntılı bir tasnifini yapıyor.  

 

Kaynakların “‘şiir’ ve ‘şair asrı’”5 olarak nitelendirdikleri Kayahan Özgül’ün 

ise devrin diğer tüm sanatlarının ‘barok dönemi’6 olarak ifade ettiği 18. yüzyılın 

zengin şair kadrosu içerisinde yeni bir söyleyişle ‘tarz-ı nev’ yakalayan divan şairi 

sayısı da  oldukça azdır.  Dönemin şairi ve şiiri bir değişim içerisindedir. Yüzyıllardır 

kendi dinamiklerine sıkı sıkıya sarılan ve üretimini kendi dinamiklerinden sağlayan 

divan şiiri/ şairindeki bu dönüşüm 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren net bir 

şekilde kendisini gösterir. 

 

“XVII. asır ortalarından itibaren klâsik şiirin entellektüel şifresi 

kalem şuarâsı ve hattâ ümmî şairler tarafından dahi çözülmeye 

                                                
3 İpekten, H.-İsen, M.-Toparlı, R.-Okçu, N.-Karabey, T., (1988), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı 
İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.   
4 Çeltik, H., (1998), “18. yy. Tezkirelerindeki Divan Şairleri”, The Journal Of Turkish Studies-Hasibe 
Mazıoğlu Armağanı 22-2, s. 49-85.  
5 Şentürk-Kartal, (2005), s. 401.  
6 Özgül, M. K., (2006), Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle, Hece Yayınları, Ankara, s. 22.  
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başlar. Artık klâsik şiir bir entellektüel ifade tarzı olmaktan 

çıkmakta ve söyleyeni, anlayanı, zevk alanı artmaktadır.”7 

 

Tüm üretimini eskiyi dönüştürerek sağlayan divan şiirinde başlayan bu 

değişimin esas anlamda iki izleği vardır. Bunlardan bir tanesi ilk örneklerini Necâtî 

Beğ’in şiirlerinde gördüğümüz, 17. yüzyılda ise Nihat Sami Banarlı’nın ifadesiyle 

klâsik Türk şiirinde başlayan yerel söyleyişlere ve mahallî ifadelere değer veriş ile 

birlikte,8 devrin önemli şairi Bosnalı Alaeddin Sâbit Efendi’nin manzumelerinde 

bilinçli bir tavır hâline gelmeye başlayan, 18. yüzyılda ise Nedîm ile zirveye ulaşan 

ve Osman Horata’ya göre her dönemde artan ya da azalan bir ilgiyle şiirde yerli 

malzemelerin kullanılarak şiirin yerlileşmesi noktasında büyük hizmetleri görülen9 

mahallîleşme akımı/ üslûbudur.  Devrin diğer bir arayış üslûbu ise yine bir önceki 

yüzyılda Nâ’ilî-Kadîm, Neşâtî, gibi isimlerle edebiyatımızda örnekleri denenmeye 

başlayan ve 18. asırda en büyük üstadı Şeyh Gâlib’i yetiştirecek olan Sebk-i Hindî10 

tarzıdır. 

 

Mahallîleşme akımının etkisiyle şiirde kullanılan anlatım unsurları 

çeşitlenmeye başlar. Sadece yerel söyleyişler değil günlük konuşma diliyle birlikte 

dönemin argosu, gemici, veteriner  vb.  meslek jargonlarından gelen kelimeler  de 

şiirde kullanılmaya başlanır. Bununla birlikte şair yaşadığı coğrafyayı 

değerlendirmeye ve şiirine malzeme etmeye başlar. Anadolu ve Balkan 

coğrafyasındaki kentler ile birlikte İmparatorluğun doğu ve güneyinde kalan uzak 

kentler de şiirlerde boy gösterir. Şiirde yaşanan bu coğrafî genişleneme içerisinde en 

çok dikkati çeken İstanbul’un şiirdeki konumunun ve ağırlığının değişmesidir 

                                                
7 Özgül, (2006), s. 21.  
8 Banarlı, (2001), s. 745. 
9 Horata, O., (2006), “Nedîm’den Sürûrî’ye Mahallî / Folklorik Söylem: Klâsik Estetikte Çözülüşün 
Şok Dalgaları”, Türk Edebiyat Tarihi, C: 2, Edt. Talat Sait Halman, Osman Horata, Yakup Çelik, 
Nurettin Demir, Mehmet Kalpaklı, Ramazan Korkmaz, Öcal Oğuz, İstanbul, s. 461. 
10 Edebiyatımızda daha çok 17. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan Sebk-i Hindî akımı anlam 
genişliğine, derinliğine ve girifliğine dayanan bir anlam güzelliği oluşturmayı planlar. Bu nedenle bu 
akımda hayal ön plana çıkmış mübalağalı anlatıma sıklıkla yer verilmiştir. Yine hayal gücünün ön 
plana çıkmasıyla ilintili olarak bu akım içerisinde yer alan şairler insan ruhunun çektiği acı ve ızdırabı 
sıklıkla şiirlerine malzeme ederler. Tasavvuf bir anlatım aracı olarak bu akım içerisinde yer alan 
şairlerce sıklıkla kullanılır. Divan şiirinin kalıplaşmış ifadelerine ve artık orjinalliğini yitirmeye 
başlamış anlatım araçları için bir çıkış yolu bulma isteğinden dolayı şairlerin yöneldiği Sebk-i Hindî 
akımından orijinal olmak isteğinden dolayı şair iç dünyasına yönelmiştir. Yeni anlamların aranması 
bazen de o güne kadar divan şiiri literatürüne kullanılmamış kelimelerin şiire girmesine neden 
olmuştur.  
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kuşkusuz. Daha önceki yüzyıllarda da şiire malzeme olan11 ancak belli başlı 

özelliklerinin dışında alışılmış kalıp ifadelerle yer alan “İstanbul tablosu, libasları, 

kavuğu sakalı farklı farklı da olsa, hep aynı sûretin resmedildiği minyatürlere 

benzer.”12 Bu yüzyılın başlarından itibaren İstanbul’un semtleri, mahalleleri, 

sokakları, mesire ve sayfiyeleri, merkezden uzak köyleri, hasbahçeleri gibi yerleşim 

merkezleriyle;  limanları, köşkleri, kasırları, yalıları, çeşmeleri vb... ve sanat 

eserleriyle bazen şiire konu olduğu bazen de bir herhangi bir özelliğinden dolayı 

anlatım unsuru olarak şiirde boy gösterdiği sıklıkla görülür:   

 

“Özellikle Lâle Devri şâirlerinin Boğaz’ı, yeni yapılan binaları, 

buradaki eğlenceleri anlatmaları yerlileştirme çabasının 

başlangıcı olmuştur. Devrin bütün olayları başta Nedim olmak 

üzere şairlerin divanlarına girmiştir. Divan edebiyatında şairler 

ilk kez çevrelerini görmeye başlamışlar, artık Şiraz’ı Bağdat’ı ya 

da hayalî bir yeri değil, yaşadıkları şehir olan İstanbul’u 

anlatmışlardır; kaside, gazel, tarih ve şarkılarda güzelleri, 

güzellikleri, olayları, eğlenceleri, yazı, kışı, ramazanları ve 

bayramlarıyla yaşanılan canlı bir İstanbul hayatı vardır.”13  

 

 İstanbul’u şiirlerinde mahalle mahalle; sokak sokak resmeden bu dönem 

şairlerin başında Nedîm gelir.  

 

Bu şehr-i Sitanbul ki bî-misl ü bahâdır  
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır 14  

 

diyerek İstanbul’u İran ülkesiyle karşılaştıran Nedîm’in şiirlerinde devrin 

İstanbul’unun önemli gezi ve tenezzüh alanları da ismen geçer:  

 

Bak Sitanbul’un şu Sa’d-âbâd-ı nev-bünyânına  
Âdemin cânlar katar âb u havâsı cânına 15 

                                                
11 İstanbul’un Türk şiirindeki seyri konusunda ayrıntılı şiir seçkileri için bkz.: Çelebi, A. H., (2002),  
Dîvân Şiirinde İstanbul, Hece Yayınları, Ankara; Kabaklı, A., (2003), İstanbul Güldestesi, Türk 
Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul; Akay, H., (1997), Fatih’ten Günümüze Şairlerin Gözüyle 
İstanbul, C:1-2, İşaret Yayınları, İstanbul.  
12 Özgül, (2006), s. 126. 
13 İpekten-İsen-Karabey-Akkuş, (2004), s. 196.  
14 Nedîm Divanı, (1997), Haz.: Muhsin Macit, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 85.  
15 Nedîm, (1997), s. 79.  
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Nedîm’den sonra gelen ardılları ise Nedîm’in şiir dilinde ulaştığı zerafeti 

çoğu kez yakalayamamışlar ve yer yer bayağılığa düşmüşlerdir.  

 

“Mahallî / folklorik üslûpta, ikinci grupta yer alan şairler içinde 

Nedîm takipçileri çıkmamıştır. Üçüncü grup şairler arasında yer 

alan, eserleri gerekli titizlikten yoksun Nedîm takipçileri ise 

Osman-zâde Taip, Vahit, Hatem, Mehmet Emin Beliğ, Kânî, 

Enderunlu Fazıl ve Sürûrî’dir.”16  

 

 Divan şiiri bu yüzyıldan itibaren katı kurallarından -tam olmasa da- 

kurtulmaya başlar. Tekrar edilmekten dolayı tüm orijinalliğini yitirerek sıradan bir 

hayâl durumuna gelmiş benzetmelerin dışına çıkılır. Bu benzetmelerin içerisinde 

daha çok sevgilinin fiziksel özellikleriyle ilgili yapılanlar gelmektedir. Devrin 

atmosferine uygun olarak beşerî aşk şiirlerde kendisine daha fazla yer bulur. Şarkı 

nazım şekli bu dönemde epeyce rağbet gören nazım şekillerindendir. Aynı zamanda 

nazirecilik kavramı, bu yüzyılda özellikle sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim 

Paşa’nın düzenlediği edebiyat toplantılarıyla gelişir. Ayrıca tarih manzumelerinin 

sayısında ve içeriğinde de ciddî değişmeler olmuştur:  

 

“Özellikle Lâle Devri’nde yeni binaların yapımı ve eskilerin 

onarılmasından, ramazan, bayram, nevruz, sadaret ve vezaret 

kutlamaları, şehzadelerin doğumları ve sünnetlerine, sultan 

düğünlerine, savaşta kazanılmış başarılara, yabancı devletlerle 

yapılan antlaşmalara, elçilere verilen ziyafetlere, devlet 

büyüklerinin nişan talimlerine kadar büyük ve küçük her olaya 

bütün şairlerce manzum tarihler düşürülmüş, kaside ya da kısa ve  

uzun kıt’a tarihler divanları doldurmuştur.”17 

 

 Bu yüzyılda divan şiirinde kullanılan dil, bir önceki yüzyıla göre daha 

sadedir. Sebk-i Hindî tarzında şiirler kaleme alan şairlerin manzumelerinde yine 

Arapça ve Farsça kelimeler sıklıkla kullanılır. Uzun tamlamalar görülür. Ancak 

mahallîleşme akımını benimseyen şairlerin şiirlerinde günlük ifadeler, deyimler, 
                                                
16 Horata, (2006), s. 467.  
17 İpekten-İsen-Karabey-Akkuş, (2004), s. 196-197.  
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atasözleri, İstanbul Türkçesinin kelime kadrosu şiire yansımakla kalmamış, “Arapça 

ve Farsça kelimeler de halkın söylediği biçimde, bozuk şekilleriyle kullanılmaya 

başlanmıştır.”18 

 

Bu asırda yetişmiş divan şairlerinin çokluğuna rağmen özellikle Cumhuriyet 

sonrası yazılmış edebiyat tarihlerimizin pek çoğunda bu yüzyıl işlenirken tanıtılan ya 

da ismi anılan şairlerin büyük çoğunlukla ortaklık göstermesi dikkat çekicidir. Nihat 

Sami Banarlı 14; Ahmet Kabaklı, 27; Faruk Kadri Timurtaş, 23, Mine Mengi, 16; 

Vasfi Mahir Kocatürk, 56; Büyük Türk Klâsikleri isimli kollektif çalışmada, 50; 

Ahmet Atilla Şentürk ve Ahmet Kartal19 ise 32 şaire çalışmalarında yer vermiş olup 

bu şairlerin çok büyük bir çoğunluğu ortalık gösterir. Bu isimler arasında Osman-

zâde Taib, İsmail Beliğ, Nedîm, Şeyhülislam İshak Efendi, Sâkıb Dede, Ahmed Neylî, 

Şeyhülislam Esad Efendi, Nevres-i Kadîm, Fıtnat Hanım, Kânî, Esrar Dede, Şeyh 

Gâlib, İlhâmî, Sünbül-zâde Vehbî, Enderunlu Fazıl,... sayılabilir.  

  

3. Son Dönem Bir Osmanlı Şairi: Ebubekir Celalî  
 

 3. 1. Hayatı 
 

18. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş sanatkârların arasında yer alan Ebubekir 

Celalî’nin tarihî kişiliği hakkındaki biyografik bilgilere 19. yüzyıl şuarâ tezkireleri 

arasında yer alan Seyyid Şefkat Abdulfettah’ın Tezkiretü’ş-şu’arâ20, Arif Hikmet 

Bey’in Tezkire-i Şu’arâ21, Esad Mehmed Efendi’nin Bağçe-i Safâ-endûz’u22 ile 

Mehmed Süreyya’nın Sicll-i Osmanî23 ve Mehmet Nâil Tuman’ın Tuhfe-i Nâilî24 

isimli çalışmalarının yanısıra son dönem edebiyat tarihlerimizden Saadettin Nüzhet 

                                                
18 İpekten-İsen-Karabey-Akkuş, (2004), s. 197. 
19 Banarlı, (2001), s. 749-784; Kabaklı, (2005),  s. 396; Timurtaş, (2005), s. 336-359; Mengi, (2000),  
s. 206-229; Kocatürk, (1964), s. 498-553; İpekten.-İsen-Karabey-Akkuş, (2004),  C: 6,  s. 205-414, 
C:11-151; Şentürk-Kartal, (2005), s. 400-414.  
20 Abdü’l-fettah Şefkat-i Bağdadi, Tezkire-i Şu’arâ, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih, No: 770.  
21 Ârif Hikmet Bey, Tezkire-i Şu’arâ, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih, No: 789.  
22 Esad Mehmed Efendi, Bağçe-i Safâ-Endûz, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, No: 4040, 29a.  
23 Süreyya, M., (1996), Sicill-i Osmanî, C: 2, Haz.: Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul.  
24 Tuman, M. N., (2001), Tuhfe-i Nâilî: Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, Haz: Cemâl 
Kurnaz-Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları, Ankara.   
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Ergun’un Türk Şairleri25 isimli eseriyle birlikte, Dergâh Yayınları tarafından 

hazırlanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde26 rastlıyoruz.27  

 

 Şuarâ tezkirelerinin hakkında yetersiz bilgiler verdikleri, son dönem edebiyat 

tarihi çalışmalarının ise genellikle tezkirelerdeki bilgileri sıralamaktan öteye 

gitmedikleri Ebûbekir Celalî’nin elimizdeki tek eseri olan divanından da tarihî 

kişiliğini aydınlatacak derecede ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkün değildir. 

 

Ebubekir Celalî’nin doğum tarihi belli değildir. Hakkında bilgi edindiğimiz 

klâsik kaynakların hiçbiri Ebubekir Celalî’nin doğum tarihini kaydetmez. Ayrıca 

doğum yerini de klâsik kaynaklar kaydetmemiştir. Kendisinden EME ve ŞT’lerinin  

‘Anadolu kuzatından idi’ diyerek bahsetmesi de şairin doğum yerinden daha çok 

mesleğiyle ilgili bir bilgidir. Şairin biyografisi hakkında bilgi veren sayılı tezkirenin 

pek çoğu ölüm tarihini de  belirtmemiştir. AHB, EME ve TN’nin belirttiğine göre 

Ebubekir Celalî h. 1233-m. 1818 senesinde altmış yaşını geçmişken vefat etmiştir. 

Tezkirelerin verdiği bu bilgiye dayanarak şairin 1759 yıllından önce ve kanaatimizce 

1755 yılına yakın bir tarihte doğmuş olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Şairin ismi, AHB ve EME  tezkireleri ile TN’nin verdiği bilgilere göre 

Ebubekir Celâleddîn’dir. Kendisinden bahseden diğer kaynaklarda ise şairin ismi 

anılmamış olup ismi geçen kaynaklar şairin sadece mahlasını belirtmekle 

yetinmişlerdir. Divanında da kendisinden bahsederken ismini zikretmez. Daha sonra 

şairin soy bilgisini değerlendirirken de belirteceğimiz gibi kendisini çoğu kez 

‘Abdullâh Efendi-zâde’ olarak anar:  

 

Beldecik hep himmet-i aèyÀn-i imdÀd eyledi 
ÓÀcı AbdullÀh Efendi-zÀde bünyÀd eyledi 
      (T. 178 b. 7)  

 

                                                
25 Ergun, S. N., (1977),  Türk Şairleri, C : 2, y.e.y.,  b.y.y., s. 946-947. 
26 “Celalî”, Haz.: Belirtilmemiş, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi-Devirler, İsimler, Eserler, 
Terimler, (1977), C:  2, Dergâh Yayınları, İstanbul, s. 29. 
27 Şuara tezkirelerine yapılan göndermeler çalışmamızın bu kısmından sonra kısaltmalar hâlinde 
yapılacak ve dipnot konmayacaktır. Şuara tezkirelerini belirtirken kullandığımız kısaltmalar şunlar 
olup çalışmamızın kısaltmalar listesi bölümünde tekrar isimleri anılmamıştır: EME: Esad Mehmed 
Efendi, AHB: Arif Hikmet Bey, NT: Nail Tuman, ŞT: Şefkat Tezkiresi.  
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Şair hakkında bilgi veren tüm kaynakların ‘Celâlî’ olarak kaydettikleri 

mahlası sadece SO’de ‘Celâlî Efendi’ olarak kaydedilmiştir. Kendisi ise şiirlerinde 

‘Celâlî’, ‘Seyyid Celâlî’ mahlaslarını kullanır. Ayrıca şair Sürurî etkisinde yazdığı 

gazellerinde ‘Hevayî’ mahlasını kullanmayı tercih eder:  

 

MuèammÀ-àÿne  bir maùlaè yazup kilk-i hüner-pírÀ 
CelÀlí naômıma ziynet-dih-i óüsn-i beyÀn oldı 
      (T. 1. b. 26)  
 

Söyledi tÀríòin ey Seyyid CelÀlí ber-beşír  
Müjde kim Tevfíú Efendi èizz ile oldı naúíb 
      (T. 90 b. 7)  
 
Ey HevÀyí yetişür böyle zemíne bu esÀs  
Öküze etme resíde temeli n’eylemeli  
     (G. 102 b. 5)  
 
 

 Ebubekir Celalî’nin aile efrâdıyla ilgili malûmat yine tezkirelerin bize verdiği 

bilgilerle sınırlıdır. AHB tezkiresi ile SO ve TN’ye göre babası Yıldız Abdullah 

Efendi isminde ilmiye sınıfına mensup bir zâttır. AHB tezkiresine göre ‘tahtabaşı’, 

TN’ye göre ise  ‘Rumeli kazaskerliği’ görevlerinde bulunmuş olan Yıldız Abdullah 

Efendi hakkında kaynaklarda daha fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir tarih deyimi 

olarak tahta, “Topkapı Sarayında ‘Kubbealtı’nda divanın toplandığı yerin dışında iki 

kubbe arasında Reisü’l-küttap’la kâtiplerin oturdukları yere verilen addır.”28 Ancak 

daha sonraları bir devlet terimi olarak ortaya çıkan ‘Tahtabaşı’ teriminin bu tanımla 

ilgisi yoktur. “Kaza kadılıklarının en yüksek derecelisinde görevi tamamlayıp dönen 

kadı, merkezde ‘tahta başı’ denen ve mevleviyet pâyeli sancak merkezini bekleyen 

kadılar arasında yer alır.”29 19. yüzyıl tezkirelerinden olan AHB tezkiresinden sonra 

incelediğimiz kaynakların hiç birinde Yıldız Abdullah Efendi’ye ve görevdeki 

yükselişine dair bir bilgiye rastlamadık. Hatta, Gülsen Gökçay tarafından bu konuda 

yapılmış bir çalışmada30 Rumeli kazaskeri olarak ismi zikredilen Abdullah 

Efendi’lerden hangisinin Ebubekir Celalî’nin babası olduğuna dair kesin bir şey 

söylemek zordur. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Yıldız Abdullah Efendi ilmiye 
                                                
28 Pakalın, M. Z., (2004), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Sözlüğü, C: 3, MEB. Basımevi, İstanbul, s. 380.  
29 Ortaylı, İ., (2001),  “Kadı”, DİA, C: 24, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 71.  
30Gökçay, G., (1964), XVIII. asrın ilk yarısında Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri, İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yayımlanmamış  Mezuniyet Tezi. (Danışman. Dr. 
Bekir Kütükoğlu) 
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sınıfında oldukça yol kat etmiş bir kişidir. Yine kaynaklara göre Yıldız Abdullah 

Efendi’nin Süleyman Molla isminde bir oğlu vardır ve Halep muvakkıtı iken vefat 

etmiştir. Ancak Süleyman Molla’nın da tarihî kişiliği hakkında kaynaklarda bu 

bilgilerden başka bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir.  

 

 Ebubekir Celalî’nin aldığı eğitim konusunda hakkında bilgi edindiğimiz 

kaynaklar herhangi bir kayıt düşmezler. Ancak söz birliği etmişcesine kendisinin 

kadılık mesleğiyle uğraştığını kaydetmişlerdir. 18. yüzyılda da devletin eğitim 

geleneği gereği kadıların medrese mezunları arasından seçilerek tayin edildiğini 

düşünürsek31 Ebubekir Celalî’nin devrinin gerektirdiği medrese eğitimini aldığını 

rahatça söyleyebiliriz. Şairin, meslek yaşantısı için ise Divanı’ndaki bazı 

manzumelerde yer alan ufak ayrıntılar bize ışık tutuyor. H. 1191-m.1777 tarihinde 

Aydın’da bulunduğunu söyleyen Ebubekir Celalî, Aydın’da bulunduğu sıralarda 

mahkeme binasını onartmış ve bu onarım için 

 

Şehr-i Aydın’da òarÀb olmaúla evvel maókeme  
Gerçi eslÀf anı rÿşen yapdı ÀbÀd eyledi  
      (T. 178 b. 1)  

 
beytiyle başlayan manzumesinde bir tarih düşürmüştür. Bu sıralarda ‘kethüdalık’ 

vazifesiyle Aydın’da bulunduğunu öğrendiğimiz şairin bir başka manzumesinde ise 

Sivas’ta ‘naiplik’ görevindeyken Tokat’a geldiğini öğreniyoruz: 

 
BilÀd aòvÀlini èörfí vü şerèí eyledi tanôím  
Ki óatta nÀ´ibi Toúat’a SivÀs’ıñ sezÀ geldi 
      (T. 57 b. 17)  

 

 H. 1191-1217 M. 1777-1802 tarihlerine denk gelen bu olayların dışında 

divanında kendi meslek yaşantısına ait başka bir beyit ise Âşir Efendi ile olan ilgisini 

gösteriyor.  M. 1788 tarihine işaret eden ancak ebced hesabıyla tarihini vermeyen bu 

beyitten şairin Âşir Efendi Divanı’na intisap ettiğine ve bir makama ulaştığını 

anlıyoruz:  

 

                                                
31 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ortaylı, İ., (1994), Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, 
Turan Kitabevi, Ankara, s. 12; Özkaya, Y., (2008), 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, YKY, İstanbul, s. 
214-215.  
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Ùoúuz dívÀne çıúdıú olmadıú bir manãıba nÀ´il  
BióamdillÀh úurtulduú hele dívÀn-ı èÁşir’de  
      (Mfrd. 32)  

 
 1777, 1788 ve 1802 tarihlerine işaret eden bu üç manzumeden yola çıkarak 

şairin hem tarihî kişiliği hem de meslek yaşantısı hakkında söyleyebileceklerimiz 

oldukça sınırlı olacak ve daha çok diğer bilim dallarının verdiği bilgilerin ışığında 

tahminlere dayanacaktır. Eğer, şairin 1758 yılında doğduğunu kabul edersek, 

medreseden mezuniyetinin hemen ardından bir müddet mülazım olarak  bekledikten 

sonra Anadolu kazalarından Aydın’a atanması biraz zor görünmektedir. O yüzden 

şair bizce 1755 yılında en azından bu yıldan evvel doğmuş olmalıdır. Buna mukabil 

kanaatimizce Aydın ilindeki kethüdalık vazifesi şairin meslek yaşantısındaki ilk 

görevidir. Daha sonradan atandığı Sivas ve Tokat’ın Osmanlı kaza teşkilatında daha 

üst seviyelerde olması ve özellikle Tokat’ın sancak kadılıklarına geçmeden önceki 

son nokta olarak kayıtlara geçmesi şairin meslekî yaşantısında yükseldiğine kanıttır. 

Ancak bu yükselişte kırılmaların daha doğru bir ifadeyle aksamaların olup 

olmadığına dair elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. 1788 yılında Aşir Efendi’nin 

hizmetine intisap ettiği ve bu tarihten sonra başka bir vazifeyle görevlendirildiği 

düşünülürse şairin 1788 tarihinden önce bir dönemde bir azil yaşadığı ya da devrin 

kaza teşkilatının işleyişi gereği adı geçen tarihten önce kazadaki görevinin bitmesi 

yüzünden İstanbul’a döndüğü ve tayin beklediği düşünülebilir. 1788 yılında bir 

makamla tekrar görevlendirildiğini düşündüğümüz Ebubekir Celalî’nin 1802 yılında 

kaza kadılıklarının en üst rütbelerinden olan Tokat’a atanması ise tarihî kişiliği 

hakkında ilginç bir bilgidir. Azamî görev süresinin bitiminden sonra muhtemelen 

1804-1805 tarihlerinde bir üst mevki olan sancak kadılıklarına atanmayı beklemek 

için İstanbul’a dönmüş olmalıdır. Şairin divanında bunu doğrulayacak bir bilgi 

olmamakla birlikte devrin kaza yönetimine ait bilgiler bize şairin 1805 tarihinden 

sonra muhtemelen İstanbul’da olduğunu düşündürüyor.  

 

 Şairin yukarıda sözü edilen tarihten sonra herhangi bir devlet görevi alıp 

almadığına dair elimizde bilgi olmadığı gibi yaşamının geri kalan kısmını İstanbul’da 

geçirdiğine dair de net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kaynakların kendisini 

Anadolu kadılarından biri olarak tanıtmaları, sancak kadılığına geçmediğini ve 

yaşamının son yıllarını İstanbul’da geçirdiğini düşünmemize neden oluyor. Ayrıca 

şair bir beytinde İstanbul’da bugün Fatih belediyesi sınırları içerisinde yer alan 
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Beyceğiz Mahallesinde yaşadığını açıkça dile getirmiştir. Ancak bu ikâmetin tarihi 

hakkında net bir bilgiye sahip değiliz:  

 

Bu çend beyti CelÀlí o mír-beççe görüp  
äorarsa semtimizi Beycegiz Maóallesidir  
      (G. 40 b. 7)  

 

 Ebubekir Celalî kaynakların bildirdiğine göre 1818 tarihinde İstanbul’da vefat 

etmiş ve Edirnekapısı haricinde kalan Zülalî Çeşmesi’nin civarına defnedilmiştir. Biz 

şairin mezarını bulmak amacıya Edirnekapı’dan Eyüp-Ayvansaray istikameti başta 

olmak üzere, Edirnekapı-Topkapı ve Edirnekapı-Eyüp istikametine doğru geniş bir 

alanda uzunca bir müddet araştırma yaptık. Sahabe ve evliya türbeleri  başta olmak 

üzere daha çok mezarlıklarıyla bilinen Edirnekapı semti ve Eyüp ilçesinin 

Edirnekapı-Ayvansaray tarafındaki bölgesinde bol miktarda mezarlık olduğu gibi 

sokak aralarında da medfenler mevcuttur. Bu yüzden çalışmalarımızı daha çok 

Edirnekapısı civarındaki çeşmeler ve mezarlıklar üzerinde yoğunlaştırdık. 

Edirnekapısı haricinde Zülalî Çeşmesi olarak bilinen çeşmenin hangi çeşme olduğu 

kayıtlara geçmediğinden32 kanaatimizce Zülalî Çeşmesi33 olabileceğini 

düşündüğümüz üç çeşme saptadık. Bunlardan ilki Topkapı’dan Edirnekapı 

istikametine doğru gelirken hemen Edirnekapı’dan sur içine girmeden yolun sağ 

tarafında kalan çeşmedir. Bu çeşmenin  arka tarafı sur dibi olup 20-25 mt. ilerisinde 

olan Edirnekapı’dan sur içine girilmekte ve Karagümrük mahallesine ulaşılmaktadır. 

Ancak bu çeşmenin etrafında olduğu gibi sur dibinde de her hangi bir mezarlık ya da 

medfen yoktur. Emin Nedret İşli’nin şair mezarları ile ilgili çalışmasından 1970’li 

yıllara kadar Edirnekapı-Topkapı ulaşımını sağlayan bu yolun üzerinde mezarlıkların 

olduğunu ve yol düzenlemeleri sırasında bu mezarların kaldırıldığını öğreniyoruz.34 

Şayet Ebubekir Celalî bu çeşmenin civarında bir yere gömüldüyse bugün mezarı 

ortadan kalkmış durumdadır. Ayrıca andığımız bu  çeşme Edirnekapı kabristanlığı 

olarak bilinen mezarlığın doğu kısmına bakmaktadır. Bu çeşmenin dışında bugün 
                                                
32 Komisyon, (1991), Fâtih Camiileri ve Diğer Tarihî Eserler, Türkiye Diyanet Vakfı Fâtih Şubesi 
Yayınları, İstanbul. 
33 Halk şiirinde olduğu gibi Divan şirinde de ‘âb-ı zülâl’ kavramı ve bu kavramın etrafında çeşitli 
inanışların meydana geldiğini bu noktada klâsik kaynakların Zülalî Çeşmesi olarak isimlendirdikleri 
bu çeşmenin adının böyle bir benzetme ilgisiyle kaynaklara anılan ismiyle geçmiş olma ihtimalinin 
var olduğunu da dikkatten kaçırmamak gerektiği kanaatindeyiz. 
34 İşli, E. N., (1999), İstanbul’da Gömülü Şairlerin Mezar Kitabeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
(Danışman: Prof. Dr. Ali Alparslan)  



 18 

Edirnekapı mezarlığı içerisinde kalmış iki çeşme daha saptadık. Şair Bâkî’nin  de 

medfun bulunduğu bu  mezarlık içerisindeki çeşmelerden ilki Leali-zâde Çeşmesi 

olarak bilinen çeşmedir. Herhangi bir atlamaya sebep vermemek için bu çeşme 

etrafındaki eski mezarların kitabeleri inceledik. Ancak bu mezarlardan hiç biri 

Ebubekir Celalî’ye ait değildir. Aynı mezarlık içerisinde saptadığımız diğer bir 

çeşme ise Leali-zâde Çeşmesi’nde 50 mt. kadar aşağıda kalan çeşmedir. Dikkat 

çeken husus çeşitli makamlara atanmaları nedeniyle şairin divanında tarih düşürdüğü 

kişilerin pek çoğu bu bölge de medfundur. Bu bölgede yaptığımıza araştırmalar 

neticesinde de maalesef ki şairin mezarına rastlayamadık. Ancak bu bölgede kırılmış 

ya da zamanın tahrifine uğradığı için bugün okunamayan mezar taşlarının var 

olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor.  

 

 Şairin medfenini ararken Edirnekapı dahilinde Zülalî çeşmesi Sokağı olarak 

bilinen bir sokağın var olduğunu öğrendik. Bu sokak bugün Hoca Üveyz mahallesi 

içerisinde kalmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda bugün bu sokak içerisinde 

herhangi bir çeşmenin var olmadığını gördük. İhtimal dahilinde olduğu için bu sokak 

çevresinde Osmanlı harfli mezarların bulunduğu mezarlıkları saptadık. Bu 

mezarlıklarda yaptığımız araştırmalarda şairin mezarına rastlayamadık. Bu noktadan 

hareketle bugün için şairin mezarın kayıp olduğunu söylememiz mümkündür.  

 

3. 2. Edebî Kişiliği ve Sanat Anlayışı 
 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda şairin poetik görüşünü bize veren herhangi bir 

dîbâce35 bulunmamaktadır. Biz şairin sanat anlayışını divanında yer alan bazı 

beyitlerinden çıkartabiliyoruz.  

 

 Şairin şiir ve şiir sanatına dair görüşlerini incelemeden önce şunu belirtmekte 

fayda vardır ki, şairlerin iyiden iyiye geleneğin sınırlarını zorladığı bir dönemde 

yetişen Ebubekir Celalî’nin bugün elimizdeki şiirleri çalışmamızın nüsha tavsifi 

bölümünde de değinileceği üzere kanaatimizce ürettiklerinin sadece bir kısmıdır. Biz 

şairin asıl hünerinin şarkı ve murabba ile gazel tarzına yatkın olduğunu ve bugün 

                                                
35 Divanların ön sözü durumundaki dîbaceler için bkz: Üzgör, T., (1990), Türkçe Divan Dîbâceleri, 
KTB Yayınları, Ankara.  
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elimizde bulunan iki nüshanın da bu düşünceden hareketle eksik olduğunu 

düşünüyoruz ki nüshalardaki tutarsızlıklar ve yazım hataları da bu düşüncemizi 

kuvvetle destekliyor.  

 

 Ebubekir Celalî değişen şiirin içerisinde yer aldığının farkındadır. Bu 

noktadaki söylemleri aslında klâsik bir divan şairi görüntüsündedir. Çünkü bu yola 

çıkan her şairden beklenen ‘tarz-ı nev’ açıp bu yolda ‘bikr-i mazmun’a ulaşmaktır. 

Ancak şiirin temelinden değişmeye başladığı bir dönemde Ebubekir Celalî’nin şiire 

ruhuyla yeni bir soluk getirdiğini söylemesi ilginçtir:  

 

ÚumÀş-ı naôma ùaró-endÀz-ı naúş-ı tÀzedir ùabèıñ  
CelÀlí eski su díbÀ-yı zíbÀyı begenmezsin  
      (G. 77 b. 6)  

 
 Çağındaki şair kalabalığına gönderme yapan Ebubekir Celalî’ye göre şiir inci 

dolu bir gemidir ve bu gemiyi her kaptanım diyen yüzdüremez.  

 

CelÀlí çoúdur eden baòr-ı naômı geşt ammÀ 
Bu fülk-i pür-güheri degme kimse aúdaramaz 
      (G. 51 b. 6)  

 
 Bu noktada kendi şiirini de incilerden oluşan manzume olarak nitelendirir:  

 

Manôÿme-i lü´lü´ deseler çoú mı CelÀlí  
YÀrÀn bu güftÀr-ı dürer-bÀrı görince  
     (G. 87 b. 5)  

 
 Bazen de şiirini değeri ancak kendi alanında ölçülebilecek bir kumaşa 

benzetir. Bu durumda şiirinin endâze kabul etmeyeceğini söyler:  

 

ÚumÀş-ı naômı CelÀlí rehinde ferş edelim 
Anıñ ki himmeti etmez úabÿl endÀze  
      (G. 95 b. 5)  

 

 Böyle güzel sözleri yazan kalem şeker kamışından yapılmaktadır. Doğal 

olarak baştan başa şiiri güzel ve tatlı kılan unsurlardan bir tanesi de budur:  
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Ney şekerdendir CelÀlí òÀmemiz gÿş etdirir  
Naàme-i eşèÀrı ser-tÀ-ser leõíõ-ender-leõíõ  
      (G. 22 b. 7)  

 

 Şiiri sanki dünyaya ruhun gıdasını bahşeder:  

 

èÁleme baòş-ı àıdÀ-yı rÿò eder òÀmeñ seniñ  
Ey CelÀlí gÿyiyÀ silker kebÀbı síòden  
     (G. 81 b. 6)  

 

 Bu tip kendi şiir güzelliğini övdüğü beyitlerde kimi zaman kendi söyleyiş 

gücünü de ön plana çıkararak över. Kendisi sanki şiirin gül bahçesine yolculuk 

ederken bülbül ile söyleşmiş ve bu yüzden şiiri bu kadar güzel olmuştur:  

 

Ey CelÀlí àÀlibÀ ãoóbet-geh-i  gül-zÀrda  
Meşú-i güftÀr eylemişsin bülbül-i gÿyÀ ile  
      (G. 91 b. 5)  

 

 Şiirinde önem verdiği unsurların başında kafiye gelir. Ebubekir Celalî için 

kafiye şiirinin meyvesi gibidir:  

 

Miyvedir úÀfiyeler naôm-ı CelÀlí’de leõíõ  
Taèm-ı kebbÀde  muèÀdil biri de işte óumÿø 
      (G. 56 b. 7)  
 

 Ebubekir Celalî’ye göre bir şiirin güzel olabilmesi için kafiyenin dışında üç 

önemli unsura mutlaka dikkat edilmelidir. Bunlardan birincisi talik yazıdır. İkincisi 

şiirde Farsça kelimelere yer verilmesidir. Üçüncü olarak ise güzel bir şiir genç ve 

güzel erkek oğlanları anlatmalıdır:  

 

Ey CelÀlí cemÀl-i şièriñ olur  
İş bu üç ziynet ile óüsni ziyÀd 
Òaùù-ı taèlíú ü FÀrisí elfÀô 
PüserÀn üzre eylemek inşÀd  
    (Kt. 5)  

 
 Övgü, Ebubekir Celalî’ye göre şiirde mazmunun verdiği meyvedir:  
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CelÀlí miyve-i maømÿnı memdÿó olmayan şièriñ  
Zemín-i iltizÀm-Àyíni şÀyÀn-ı meõemmetdir  
      (G. 43 b. 7)  

 

 Şair, şiirlerinde sadece kendi şiirini ve şairlik gücünü övmekle kalmaz. 

Okuyucusunu da diğer şiir okuyucularından farklı bir yere koyar. Hatta kendi güzel, 

kibar sözlerinin tüm olgun insanların dillerinde dolaştığını söyler:  

 

KelÀmı ehl-i kemÀliñ CelÀlíyÀ cümle  
Benim kibÀr-ı kelÀm-ı nigÀhım olmuşdur  
     (G. 30 b. 7)  

 

 Ebubekir Celalî şiirinde sadelik taraftarıdır. Şairin uzun sözler söylemesinin 

O’na göre hiç bir önemi yoktur. Öyle ki şairin kalitesi yazdığı sade bir mısrayla 

anlaşılır:  

 

Ey CelÀlí etme taùvíl-i suóan kim şÀèiriñ  
SÀde bir mıãrèa ile maèlÿm olur óayåiyyeti 
      (G. 96 b. 5)  
 

 Şiirin sade bir dille yazılması, şair için küçük düşürücü bir tavır olmadığı gibi 

şiirin değerini azaltan bir husus da değildir. Zîrâ sevgilinin hayâliyle süslenmiş bir 

şiir sâde bir dille yazılmış da olsa çeşit çeşit mânâlar ile taze bir eda barındırır:  

 

KelÀm-ı sÀde naúş olsa ne àam şarúı vü mÀníler  
ÒayÀl-i dilberÀn etmez mi maènídÀr ü rengín-ter 
      (mfrd. 140)  
 

 Ebubekir Celalî esas itibariyle kendisine asıl üstad olarak Nâbî’yi kabul eder:  

 

N’ola maèmÿl ise mühr-i CelÀlí naúş-ı güftÀrım  
Ki ùatbíú etseler DívÀn-i NÀbí’den muùÀbıúdır  
      (G. 24 b. 7)  

 

 16. yüzyılın tanınmış şairi olan Bâkî de Ebubekir Celalî’ye göre üstattır. 

Ancak şair Bâkî’yi üvey babası olarak nitelendirir:  
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DívÀn-ı teàazzül ki elif bālıàımızdır   
BÀkí n’ola üstÀd ise babalıàımızdır  
     (G. 44 b. 1)  

 
 18. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş ama hayatının önemli bir kısmını 19. 

yüzyılın ilk yarısında yaşamış devrin mahalîleşme akımına mensup şairleri arasında 

Ebubekir Celalî, Sünbül-zâde Vehbî ve Sürûrî’yi beğenir.  

 

Bir Vehbí bir Sürÿrí biri sen CelÀlíyÀ  
Bikr-i suòanda ben de begendim edÀñızı  
     (G. 98 b. 5)  

 
 Vehbî üstad o kadar kıymetlidir ki okuduğu şiire asla kötü bir kıymet biçmez:  

 

CelÀlí Vehbí-i üstÀda èarø et kÀle-i naômı  
Ki õÀt-ı úadr-dÀnı úıymetinden kem bahÀ vermez 
      (G. 48 b. 8)  

 
 Nevâyî de şairin şiir kuvvetini beğendiği şairlerdendir:  
 

Olduú CelÀlíyÀ şu NevÀyí òayÀl ile  
MÀnend-i èandelíb-i şeb-Àheng-i óüsn-i òaù  
     (G. 57 b. 10)  

 

 Zaman zaman şiirlerinde bu şairlere seslenir. Üstadlarının şiirlerine nazireler 

kaleme aldığını söyler ve kendi orjinal şiirlerine şairlerden nazireler yazmalarını 

diler:  

Óaøret-i Vehbí Efendiye CelÀlí òÀmem  
èArø edüp bu àazel-i tÀzeyi tanøir ister  
     (G. 33 b. 9)  

 
 Ebubekir Celalî’ye göre şiir caize için yazılmaz. Şiirin değerini para ile 

ölçmek yanlış olduğu gibi şiire değersiz bir meta olarak bakmak da  bir o kadar 

yanlıştır. Eğer, kemal ehli okuduğu şiire caize vermiyorsa bu durum şiirin 

kötülüğünü göstermez. Aksine şiir kıymet biçilemeyecek kadar güzel olduğu için 

şiiri okuyan kişi şaire caize verememişir:  
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Hele bir aúçeye degmez dime kÀlÀ-yı suóÀn 
Úalsa da bí-åemen óürre-metÀè-ı eşèÀr  
CÀ´ize vermedigi şière kibÀrıñ şÀyed 
Bí-bahÀ oldıàını etmek içindir işèÀr  
     (Kt. 11)  

 
Sanat anlayışı olarak içinde bulunduğu mahallîleşme akımı şairlerinin bir 

kısmının söyleyişte bayağılığa kaçması Ebubekir Celalî’yi de rahatsız etmektedir. 

Öyleki hasbihal yollu konuşma içeren bir beytinde üstü kapalı olarak buna değinir. 

Sâbit’in mazmunlarına benzeyen mazmunlarla örülmüş bir şiiri sözleri rahatsız edici 

olmadıktan sonra sevgiliye sunabileceğini söyler:  

 
Bu naôm-ı òoş-edÀyı yÀrÀna  ãun CelÀlí  
Maømÿnı æÀbitÀne elfÀôı kem degildir 

       (G. 23 b. 5) 
 

 Ebubekir Celalî’ye göre şairin orjinal olması gerekmektedir. Orjinal 

söyleyişlerle kendine ait hayâl ve ifadelerle şiir dünyasında var olması 

gerekmektedir. Yeni bir hayâl, yeni bir söz bulmak yeteneğinden mahrum olan 

şairler kendi şiir duvarlarını başkalarından aldıkları ilhamla, başkalarından aldıkları 

hayâllerle süslerler. Böyle bir gayretle orjinal bir eser vermek ise imkansızdır:  

 

ÍcÀd-ı suóandan o ki maórÿm ola õÀtı 
Tezyín-i cidÀr eyleye gayrın eåeriyle  
Beñzer añÀ kim kendi ola bí-recÿliyet   
Hem gerdege girmek dilese el õekeriyle  
      (Kt. 36) 

 

 Bu noktada her yeni  şiirinin insana ferahlık verdiğini söyler:  

 

Vermez mi óalÀvet dehen-i ùabèa CelÀlí  
Her tÀze murabba-yı òayÀlim şekerídür  
     (G. 25 b. 7)  
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 Ebubekir Celalî sanat anlayışına dair görüşlerini daha çok gazellerinin makta 

beyitlerinde bize vermektedir. Bu noktada makta beyitlerini bahçeye ve mahlasını 

yazarken altına çizdiği kırmızı çizgiyi de süse benzetmesi ilginçtir36:  

 

Her maúùaèımız baàçedir naôma CelÀlí  
Maòlaãda úızıl rÀdde zíbÀlıàımızdır 
     (G. 44 b. 8)  
  

 

 

                                                
36 Ebubekir Celalî Divanı’nın Reşit Efendi nüshasında müstensih şairin mahlasının altını kırmızı 
kalemle çizmiştir. Ali Emiri nüshasında ise mahlaslar siyah kalemle çizilmiştir. Şairin Sürûrî etkisinde 
kalıp ona nazire olarak kaleme aldığı ve Hevayî mahlasını kullandığı şiirlerinde ise mahlasın altında 
kırmızı çizginin olmadığı görülür.  
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BİRİNCİ BÖLÜM: EBUBEKİR CELALÎ DİVANI’NDA ŞEKİL UNSURLARI  

 

1.1. Divanın Şekil Özellikleri   
 
 Ebubekir Celalî Divanı, divan şiiri geleneği içerisinde alışık olduğumuz divan 

tertibine sahip değildir. Bilindiği üzere şekil yapısıyla birlikte dünyevî ve uhrevî 

hiyerarşiyi de divan tertibinde  bir o kadar düşünen divan şairi, şiirlerini bu gözettiği 

hususlar çerçevesinde eserinde sıralar. 18. yüzyıla gelindiğinde her alanda nefes 

almaya çalışan divan şiiri geleneği içerisinde bu tertip özelliklerinin yavaş yavaş 

değiştirilmeye çalışıldığı görülür. Şiirlerin tematik özellikleri açısından yavaş yavaş 

eski homojenliklerinden kurtuluyor olması da  bu durumu tetikler. Ebubekir Celâlî 

Divanı ise bu durumun tipik bir örneğidir.   

1.1.1.Nazım Şekilleri 37  
 

a. Tarihler: Edebî bir terim olarak “bir olayın geçtiği yılı, ebced hesabı ile 

karşılanan harfler topluluğu olarak göstermek”38 şeklinde tanımlanan tarih 

düşürmek, daha çok edebî sanatlar içerisinde sınıflandırılır.39 Aynı zamanda tarihler/ 

tarih manzumeleri kıt’a nazım şekline dayalı olarak yazıldığı için kıt’anın bir alt türü 

olarak da kabul edilir.40  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda kayıtlı olan tarih manzumelerinin sayısı 186’dır. 

Bu tarih manzumeleri içerisinde Arapça, Farsça ya da mülemmâ olarak yazılanlar da 

vardır. Ancak genel toplam içerisinde bu tip şiirlerin sayısı oldukça azdır. Ayrıca 

divanın bu bölümünde bir de Arapça temmet kaydı vardır. Divanda yer alan tarih 

manzumelerini yazıldıkları konulara göre şu başlıklar atında toplamamız mümkündür: 

Önemli Siyasî Olaylara Dair Düşülen Tarihler, Makam Atamaları İçin Düşürülen 
                                                
37 Divanın nazım şekilleri açısından incelenmesi sırasında belirtilenlerin haricinde şu eserler esas 
alınmıştır: İpekten, H., (1999), Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Aruz, 3. Baskı, Dergâh 
Yayınları, İstanbul; Dilçin, C., (2000), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 5. Baskı, Ankara; Saraç, M.A.Y., 
(2007), Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F Yayınevi, İstanbul; Pala, İ., (2002), Divan 
Edebiyatı, 4. Baskı, L & M Yayıncılık, İstanbul.  
38 Pala, (2002), s. 72.  
39 Dilçin, (2000), s. 502-506.  
40 Pala, (2002), s. 71. 
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Tarihler, Kadılık Atamaları İçin Düşürülen Tarihler, Muhtelif Makam Atamaları İçin 

Düşürülen Tarihler, Doğumlar İçin Düşürülen Tarihler, Bina ve Çeşmeler İçin 

Düşürülen Tarihler, Sakallar İçin Düşürülen Tarihler. Divanda yer alan tarihlerin yer 

alış sırasına  göre ve manzumelerin beyit sayılarını da içeren şöyle bir listesini 

çıkarmamız mümkündür:  

 
Başlık  Beyit 

Sayısı 
Hicrî/Miladî 
Tarih  

Mehadiye Boğazı ve Hisar 
Kalelerinin Alınması  

27 1202/1787 

Nemçe Ordusunun ve 
Taburlarının Bozulması  

33 1203/1788 

Ruslarla Barış Yapılması 
ve Şehzade Süleyman’ın 
Doğumu  

19 1193/1779 

1. Abdülhamid’in kızı 
Rabia Sultan’ın Doğumu  

9 1193/1779 

1. Abdülhamid’in kızı 
Saliha Sultan’ın doğumu  

9 1201/1786 

1. Abdülhamid’in oğlu 
Şehzade Mahmud’un 
doğumu  

2 1191/1776 

1. Abdülhamid’in kızı 
Rabia Sultan’ın doğumu  

7 1195/ 1780 

1. Abdülhamid’in oğlu 
Şehzade Muhammed’in 
doğumu  

3 1190/ 1775 

Eğlence meclisinin 
kurulması  

2 1190/1775 

3. Selim’in tahta çıkışı  14 1203/1788 
3. Selim’in kabza alışı  2 1203/1788 
3. Selim’in ok atışı  8 1207/1792 
3. Selim’in taş dikmesi  13 1207/1792 
3. Selim’in Nemçe ve 
Ruslarla Barış Yapması  

10 1206/ 1791 

3. Selim’in Ruslarla Barış 
Yapması  

2 1206/1791 

3. Selim’in Ruslarla Barışı  2 1206/1791 
3. Selim’in Topçu 
Kışlasını Yenilemesi  

14 1208/1793 

3. Selim’in Topçu 
Kışlasını Yenilemesi  

20 1208/1793 

3. Selim’in Mısır Fetihleri  51 1216/1801 
3. Selim’in Mısır Fetihleri  2 1216/1801 
3. Selim’in Mısır Fetihleri  19 1216/1801 
3. Selim’in İskenderiye’yi 
Berberîlerin Elinden alışı  

23 1216/1801 

3. Selim’in İskenderiye’yi 
Fethi 

7 1216/1801 

Donanma İçin Tarih 31 1216/1801 
3. Selim’in Kasr-ı Cedîd’i 
yaptırması  

17 1217/1802 

3. Selim’in Üç Anbarlı 
Gemiyi Denize İndirişi  

3 1216/1801 
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3. Selim’in Beşiktaş’ta bir 
yalı yaptırması  

29 1218/1803 

3. Selim’in camii 
yaptırması  

17 1219/1804 

3. Selim’in camii 
yaptırması 

1 1219/1804 

4. Mustafa’nın Tahta 
Çıkışı  

13 1222/1807 

4. Mustafa’nın Tahta 
Çıkışı 

2 1222/1807 

2. Mahmud’un Tahta 
Çıkışı  

15 1222/1807 

2. Mahmud’un kızı Fatma 
Sultan’ın Doğumu  

11 1223/1808 

2. Mahmud’un kızı Ayşe  
Sultan’ın doğumu  

9 1224/1809 

2. Mahmud’un kızı Fatma 
Sultan’ın doğumu  

13 1226/ 1811 

2. Mahmud’un kızı Saliha 
Sultan’ın doğumu  

9 1226/1811 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Murad’ın doğumu 

13 1226/1811 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Murad’ın doğumu 

1 1226/1811 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Murad’ın doğumu 

6 1226/1811 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Murad’ın doğumu 

3 1226/1811 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Bayezid’in 
doğumu  

17 1227/1812 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Bayezid’in 
doğumu 

9 1227/1812 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Bayezid’in 
doğumu 

5 1227/1812 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Bayezid’in 
doğumu 

2 1227/1812 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Bayezid’in 
doğumu 

2 1227/1812 

??? 9 1227/1812 
2. Mahmud’un kızı 
Mihrimah Sultan’ın 
Doğumu 

7 1227/1812 

2. Mahmud’un kızı 
Mihrimah Sultan’ın 
Doğumu 

7 1227/1812 

Medine’nin Vehabîler 
alinden kurtarılması  

2 1228/1813 

?? Medine miftahına 
atanması  

2 1228/1813 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Abdülhamid’in 
doğumu  

11 1228/1813 

2. Mahmud’un oğlu 
Şehzade Abdülhamid’in 

2 1228/1813 



 28 

doğumu 
2. Mahmud’un Belgrad’ı 
fethi  

21 1228/1813 

3. Selim’in kız kardeşi 
Beghan Sultan’ın 
Beşiktaş’ta bir kasır 
yaptırması  

9 1209/1794 

İzzet Mehmed Paşa’nın 
ikinci kez sadarete 
getirilmesi  

6 1195/1780 

Vezir Halil Paşa’nın 
Sadarete gelmesi  

2 1197/1782 

Yusuf Ziya Paşa’nın 
Mısır’dan dönüşü  

19 1217/1802 

Yusuf Ziya Paşa’nın 
Mısır’dan dönüşü 

2 1217/1802 

Yusuf Ziya Paşa’nın 
Mısır’dan dönüşü 

1 1217/1802 

Cem İsmail paşa’nın 
mühür alışı (öşriye) 

15 1220/1805 

İbrahim Paşa’nın mührü 
alıp sadarete gelişi  

7 1221/1806 

??* 9 1224/1809 
Muhammed Beğ’in vezir 
oluşu  

19 1220/1805 

Zeynelabidin’in müftü 
oluşu  

11 1230/1815 

Mehmed Mekkî Efendi’nin 
Fetva Meşihatına Getirilişi 

9 1215/1800 

Tevfik Efendi’nin Fetva 
Sadrına Getirişi  

11 1205/1790 

Mehmed Mekkî Efendi’nin 
Fetva Meşihatına Getirilişi 

7 1203/1788 

İbrahim Efendi’nin İslam 
Meşihatına Getirilişi 

10 1196/1781 

Müftü-zâde Ahmed 
Efendi’nin şeyhülislam 
oluşu 

7 ? 

Sedid Ârif Efendi’nin 
şeyhülislam oluşu 

9 1199/1784 

Salih-zâde’nin şeyhülislam 
oluşu  

7 1218/ 1803 

Salih-zâde Fâzıl Ahmed’in 
Şeyhülislam Oluşu  

2 1218/1803 

Salih-zâde’nin Şeyhülislam 
Oluşu 

2 1218/1803 

Âşir Mustafa Efendi’nin 
Şeyhülislam Oluşu 

7 1212/1807 

Seyyid Ataullah Efendi’nin 
Şeyhülislam Oluşu 

7 1221/1806 

Arif Efendi’nin 
Şeyhülislam oluşu  

9 1223/1808 

Salih Efendi-zâde’nin 
Şeyhülislam Oluşu  

5 1223/1808 

Dürri-zâde Abdullah 
Efendi’nin Şeyhülislam 
oluşu 

7 1223/1808 

Dürri-zâde Ebdullah 
Efendi’nin Şeyhülislam 

7 1227/1232 
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Oluşu  
Dürri-zâde Abdullah 
Efendi’nin 
Rumelihisarında 
Muvakkit-hâne yaptırması  

5 1229/1234 

Darü’s-saâde Ağası 
Halid’in Kadıköyü’nde 
Çeşme Yaptırması 

5 1209/1794 

Bekir Paşa’nın 
kaymakamlığa atanması  

7 1213/1798 

Bekir Paşa’nın Selanik 
câhına atanması  

12 1211/1797 

Battal Paşa-zâde Tayyar 
Bey’in vezirliğe atanması  

2 1215/1801 

Demir Paşa’nın vezarete 
atanması  

2 1216/1802 

Tayyar Paşa’nın 
kaymakamlığa Atanması  

9 1222/1808 

Abdullah Paşa’nın 
Kapdan-ı deryâ makamına 
atanması  

7 1223/1809 

Ahmed Asaf’ın 
kaymakamlığa atanması  

9 1225/1811 

Seyyid Abdullah Ağa’nın 
??? 

12 1205/1790 

Tevfik Efendi’nin 
nakipliğe atanması  

7 1204/1789 

Dürri-zâde Abdullah 
Efendi’nin nakipliğe 
atanması  

2 1222/1808 

Emin molla Efendi’nin 
Nakipliğe atanması  

5 1228/1814 

Âşir Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

7 1788 

Şemseddin Efendi’nin 
Rumeli kazaskerliğine 
atanması  

11 1217/1803 

Şemseddin Efendi’nin 
Rumeli kazaskerliğine 
atanması 

2 1217/1803 

Şemseddin Efendi’nin 
Rumeli kazaskerliğine 
atanması 

5 1217/1803 

Şemseddin Efendi’nin 
Ahmediyye Kasrı’nı ve 
lâle bahçesini yaptırması  

5 1217/1803 

Fâzıl Bey’in Anadolu 
kazeskerliğine atanması  

7 1215/1801 

Seyyid İbrahim Efendi’nin 
evi için  

7 1196/1781 

Tevfik Efendi’nin evi için  8 1199/1784 
Tevfik Efendi’nin Rumeli 
kazaskerliğine atanması  

8 1201/1786 

Tevfik Efendi’nin Rumeli 
Kazaskerliğine Atanması  

7 1203/1788 

İsmet Bey’in Rumeli 
kazaskerliğine atanması  

11 1218/ 1803 

İsmet Bey’in Rumeli 
Kazskerliğine Atanması  

2 121871803 
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Esad Efendi-zâde Ataullah 
Efendi’nin Rumeli 
Kazaskerliğine Atanması  

9 1219/1804 

Mollacık-zâde Ataullah 
Efendi’nin Rumeli 
Kazaskerliğine Atanması  

5 1219/ 1804 

Arif Efendi’nin Rumeli 
Kazskerliğine Atanması  

7 1220/1805 

Ahmed Muhtar Efendi’nin 
Rumeli Kazaskerliğine 
Atanması  

7 1221/1806 

Şemseddin Ahmed’in 
Rumeli Kazaskerliğine 
Atanması  

7 1222/1807 

Kethüda Efendi-zâde’nin 
Rumeli Kazaskerliğine 
Atanması  

2 1224/ 1809 

İzzet Bey’in Rumeli 
Kazskerliğine Atanması  

7 1225/1810 

Ataullah Efendi’nin 
Rumeli Kazaskerliğine 
Atanması  

7 1225/1810 

Ataullah Efendi’nin 
Rumeli Kazaskeriğine 
Atanması  

1 1225/1810 

İzzet Bey’in Rumeli 
Kazskerliğine Atanması  

7 1230/ 1815 

Nakib-zâde Yekta Bey’in 
Ahmed-âbâd kasrını tamiri 

5 1220/1805 

Mekkî-zâde Mustafa Asım 
Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

5 1228/ 1813 

Mekkî-zâde Mustafa Asım 
Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

7 1228/1813 

Tahir Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

2 1225/ 1810 

Ömer Bey’in Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

12 1217/1803 

Keçecizâde Salih 
Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

5 1212/1797 

Mekki Efendi’nin Rumeli 
Kazaskerliğine Atanması  

7 1200/1786 

Dürrî-zâde Abdullah 
Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

9 1215/ 1800 

Kethüdâ-zâde 
Muhammed’in Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

9 1218/ 1803 

Osman Efendi’nin 
Anadolu kazaskerliğine 
atanması  

7 1220/ 1805 

Dürri-zâde Abdullah 
Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

9 1220/1805 

Dürri-zâde Abdullah 
Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması 

1 1220/1805 
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Emin Bey’in Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

9 1221/1806 

Aşir-zâde’nin Rumeli 
kadılığına atanması  

7 1222/1807 

Münib Efendi’nin Anadolu 
kazaskerliğine atanması  

7 1222/1807 

Muhammed Efendi’nin 
Anadolu kazaskerliğine 
atanması  

7 1226/1811 

Musahib-zâde’nin Anadolu 
Kazaskerliğine Atanması  

9 1229/ 1814 

Emin Bey’in İstanbul 
kadılığına atanması  

7 1218/1803 

Emin Bey’in İstanbul 
kadılığına atanması  

2 1218/1803 

İbrahim Efendi’nin 
İstanbul kadılığına 
atanması  

2 1205/ 1790 

?? 17 1212/1797 
Münib Efendi’nin İstanbul 
kadılığına atanması  

5 1218/1803 

Salih Efendi’nin İstanbul 
kadılığına atanması  

7 1220/ 1805 

Salih Efendi-zâde’nin 
İstanbul kadılığına 
atanması  

5 1220/1805 

Asım Efendi’nin İstanbul 
kadılığına atanması 
(Farsça) 

2 1222/ 1807 

Salih-zâde’nin Mekke 
kadılığına atanması  

5 1218/1803 

Hüssam Efendi’nin Mekke 
kadılığına atanması  

5 1219/1804 

Kudsi Efendi’nin Edirne 
kadılığına atanması  

2 1219/1804 

Kudsi Efendi’nin 
mevleviyyet alışı 

7 1220/1805 

Yusuf Ağa’nın Mısır’da bir 
kasır yaptırışı  

15 1216/1801 

Yusuf Ağa’nın Mısır’da bir 
kasır yaptırışı 

10 1217/1802 

Atıf 2 1212/1798 
Arif  2 1226/1811 
Arif Efendi’nin ruz-
nâmçecilik görevine 
atanması  

2 1214/1799 

Ârif Efendi’nin miftah 
ağası oluşu  

9 1214/1799 

Arif Efendi’nin Miftah 
Ağası/Medrese rüüsü  

2 1218/1803 

Arif Efendi’nin çavuş başı  7 1216/1801 
? 2 1226/1811 
Hüsam Efendi’nin Galata 
kadısı oluşu  

15 1221/1806 

Rıza Beğ’in Üsküdar 
kadısı oluşu  

11 1216/1801 

Salih-zâde Salih’in mahrec 7 1214/ 1799 
Salih Efendi-zâde mahrec 3 1217/ 1802 
Abdullah Efendi’nin Sakal 10  1200/ 1785 
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bırakışı ve Leh-Çeh 
Ülkelerinin Fethi  
Vechi Beğ’in sakalını 
kesişi  

2 1222/1787 

? 7 1229/1815 
Naşid İbrahim Bey’in ev 
alışı  

9 1204/ 1789 

Naşid İbrahim Bey’in ev 
alışı  

2 1204/ 1789 

Naşid İbrahim Bey’in ev 
alışı  

1 1204/ 1789 

Kara Osman-zâde Hacı 
Hüseyin’in kapıcı başı 
olması  

11 1208/ 1793 

Aziz Ahmed Bey’in ev 
alışı  

7 1207/ 1792 

Hasan-zâde Hüseyin’İn 
haremeyn yazıcısı oluşu  

5 1216/ 1801 

Fâzıl Bey’in sakalını kesişi  10 1210/ 1797 
Hasan’ın beylerbeyinden 
ev alması  

13 1197/ 1782 

Gedik Mustafa Efendi’nin 
Kastamonu kadısı oluşu 

2 1187/ 1772 

Vehbî Efendi’nin Şahin 
Giray’ı öldürtmesi  

3 1201/ 1786 

Seyyid İbrahim Efendi’nin 
Rumeli’nde çeşme 
yaptırması  

5 1199/ 1784 

Kethüda Osman Efendi 
hakkında 

5 1197/1782 

? 1 1222/ 1787 
? 2 1222/ 1787 
Anadolu Rehberi Çavuş 
Efendi’nin oğlu Hasan’ın 
doğuşu  

5 1195/ 1780 

Anadolu Rehberi Çavuş 
Efendi’nin oğlu 
Muhammed Arif’in doğuşu 

5 1213/ 1800 

? 2 1219/ 1803 
? 5 1203/ 1790 
Abdullah Efendi’nin oğlu 
Ahmed’in dünyaya gelişi  

3 1203/ 1790 

Ebubekir Celalî’nin Aydın 
kadılığı sırasında mahkeme 
binasını tamiri 

7  1191/ 1776 

Ebe-zâde Maruf Efendi 
hakkında 

7 1200/ 1785 

Haliç ve kıyılarının 
donması  

5 1193/ 1778 

Şeh Selami Tekkesinin 
Yapımı  

9 1218/ 1805 

Şeyh Lebiba Rufai  
Tekkesinin Yapımı  

3 1218/ 1805 

Mahmud Ali Dergahına 
tarih (Arapça) 

2 1216/ 1803 

Abdüşşekür Tekkesinin 
Tamiri  

2 1222/ 1787 

Raif Bey oğlu Arif Beyin 
doğumu  

5 1227/ 1792 
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Raif Bey oğlu Arif Beyin 
doğumu 

2 1229/ 1794 

 
Şekil 1: Tarih Manzumeleri 

 

 Şair, divanına tarih manzumeleri başlığı altında ele alabileceğimiz 

manzumeleriyle başlar. Ancak divanın sonunda müfredlerin hemen arkasından iki 

lugaz yazdıktan sonra ‘medhiye-i muhtasar’ başlıklı bir manzume kaydeder. Hasan 

Paşa övgüsünde yazılan bu yedi beyitlik manzume şekil özellikleri bakımından tipik 

bir kaside örneğidir. Kafiyesi aa, xa, xa, xa,.. şeklinde giden manzume daha önceki 

asırlarda nesib/teşbib, girizgâh, medhiye, tegazzül, fahriye, dua gibi bölümlerden 

oluşan  kasidelerin41  kısa ve çarpıcı bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

Ebubekir Celalî Divanı’nda tarih manzumeleri içerisinde yer alan ve özellikle şekil 

yönünden kasideyi andıran manzumelere de rastlamak mümkündür.  

 

 Şairin yazdığı tarih manzumeleri bizce bir kaç önemli özelliği içerisinde 

barındırmaktadır. 2-3 beyitlik manzumelerden 49-50 beyitlik uzun soluklu 

manzumelere kadar değişik uzunluklardaki şiirleri içeren bu bölümde yer alan 

şiirlerin her birinin  kendi içerisinde bir kompozisyon  bütünlüğü göstermesi dikkat 

çeker. Özellikle beyit sayısı açısından uzun soluklu şiirlerde şair, genellikle ilk önce 

bir dua beyitiyle şiire başlar. Ardından hakkında şiir yazdığı kişinin adını anar. Daha 

sonrasında şair hem daha önce adını andığı şahsın değişik özelliklerini överek hem 

de hakkında tarih düşüreceği olayın çeşitli özelliklerini anlatarak manzumesine 

devam eder. Maznumenin sonunda bir şekilde anlattığı olay hakkında bir tarih 

düşüreceğini belli eder ve tarih beyitiyle manzumesini sonlandırır. Tabiî ki şairin bu 

genellediğimiz kullanımlarının dışında kalan kullanımları da vardır. Özellikle beyit 

sayısı az olan manzumelerde konuya doğrudan girdiği ve çok tafsilata yer vermeden 

manzumeyi bitirdiği görülür. Zaman zaman kullandığı ebced çeşitine ait muammayı 

şekillerle de çözmüştür.  

 

 Ebubekir Celalî’nin tarih manzumelerinde ahenkli bir üslûptan daha çok 

nazım ile yazılmış ancak nazım ile nesir arasında kalan bir özellik dikkat çeker. Daha 

                                                
41 Kaside nazım şekli hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Çavuşoğlu, M., (1986), “Kaside”, Türk Dili: 
Divan Şiiri Özel Sayısı 415-416-417, s. 17-77.  
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çok anlatıcı konumunda olan şair kendisince önemli gördüğü olayları ve bu olaylara 

dair ayrınıtları nazım türünün akıcılığını bozmadan anlatır.  

 

 Gündelik olaylardan savaşlara kadar  pek çok olaya tarih düşüren Ebubekir 

Celalî’nin divanında ölüme dair tek bir tarih manzumesinin bulunmaması ise diğer 

bir dikkat çekici özelliktir.  

 

b. Musammatlar: Divan şiirinde bendlerden oluşan nazım şekilleri arasında 

çok bendli nazım şekillerinin genel ismi olan aynı zamanda her beytin dört eş parçaya 

bölünebildiği şiirlerdeki mısra içi kafiyelendirme sistemini de belirten musammat bir 

grup olarak müselles, murabba, muhammes, müseddes, müsebba, müsemmen, 

mütessa, muaşşer, terkib-i bend, terci-i bend,... gibi nazım şekillerini içerisinde 

barındırır.42  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda musammat grubunda yer alan şiirler çok zengin 

değildir. Ayrıca çeşitlilik göstermez. Divanın bu bölümünde yer alan iki çarpıcı şiir  

şarkı nazım türüyle kaleme alınmış olan iki murabbadır. Bu iki şiir daha önce 

belirttiğimiz üzere divan tertibindeki değişimin bir sonucu olarak gazeller başlığının 

altında kaydedilmiştir. Aşıkane tarzda kaleme alınmış olan bu şiirler kanaatimizce 

Ebubekir Celalî’nin asıl şiir yeteneğini ve mizacî eğilimlerini gösteriyor. 

Çalışmamızın daha ileriki kısımlarında da belirteceğimiz üzere Ebubekir Celalî’nin 

şiir kudretinin asıl önemli noktasını, yazdığı musammatları ve gazelleri 

oluşturmaktadır. Bu bölümün diğer şiirlerini ise Asım İsmail Efendi, Nedîm, Sâbit 

gazellerine yapılan tahmisler oluşturmaktadır. Bölümün sonunda bizim de net olarak 

sınıflamaya tabî tutamadığımız ‘tekmile/sabit’ başlıklı beyitlerle birlikte, ‘Baharistân’ 

isimli kitapla ilgili bir manzume ve Fennî’nin ‘Sevahil-nâme’sindeki beyitleri 

tamamlayan beş beyit yer almaktadır. Özellikle son olarak ismini andığımız beş beyit 

Ebubekir Celâlî’nin şiir kudreti hakkında ip uçları verecek derecede kalitelidir.  

 
c. Gazeller: Divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerinin içerisinde yer 

alan gazel, “kadın, aşk, güzellik, şarap, tabiat gibi konularda yazılmış belirli 

                                                
42 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Cengiz, H. E., (1986), “Divan Şiirinde Musammatlar”, Türk Dili: Divan 
Şiiri Özel Sayısı 415-416-417, s. 291.  
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biçimdeki şiirlerin adıdır.”43 İlk beyitinin kendi içerisinde kafiyelendiği, daha sonraki 

beyitlerin ilk mısraının serbest ikinci mısralarının ise ilk beytin kafiye düzenini takip 

ettiği gazelde aşk, dünyanın zevklerinden tat alma, sevgili ve sevgilinin 

güzelliklerinden bahsedilir ya da hikemî bir görüş etrafında şair düşüncelerini 

manzum bir şekilde anlatır.44 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda yer alan gazel sayısı 103’tür. Bu gazellerin beyit  

sayılarına göre tasnifi ise şu şekildedir:  

 
Beyit Sayısı  Gazel Sayısı  

3 1 

4 1 

5 32 

6 10 

7 28 

8 8 

9 14 

10 3 

11 4 

13 1 

18  1 

 
Şekil 2: Beyit Sayılarına Göre Gazeller  

 

 Ebubekir Celalî, Divanı’nın gazeller kısmına naat türünde bir gazelle başlar. 

Bu şair için dikkat çekici bir hususiyettir. Divanında hemen hemen hiç dinî konulu 

manzume bulunmayan şairin özellikle divanının gazeller kısmına dinî bir şiirle 

başlaması önemlidir. Gazellerindeki konular ise genelde aşk merkezli gelişen ve 

değişen konulardır. Gazelin nazım tekniğine vâkıf olan sanatçının bu nazım şeklinin 

değişik özelliklerini kullandığı görülür. Sevgilinin vasıfları beyânında kaleme aldığı 

bir gazeli aynı zamanda zâtü’l-metâlî’ye iyi bir örnektir:  

 
                                                
43 Dilçin, C., (1986), “Divan Şiirinde Gazeller”, Türk Dili: Divan Şiiri Özel Sayısı 415-416-417, s.78.  
44 Gazel nazım şeklinin genel özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Saraç, (2007),  s. 47-67.  
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Vaãl ü hecri zülf-i rÿyı dilberiñ besdir baña  
Ey mühendis işte úurb ü buèd ile ôıll ü øiyÀ  
 
Ùurreler güyÀ sumÿt ü ebrÿvÀndur úanùara  
Ùÿl ü èarøa noúùa-i òÀli maóall-i ibtidÀ 
     (G. 2 b. 1-2)  

 

 Şairin divanında gazel-i müzeyyellere de rastlanılır. Ebubekir Celalî bu 

şiirlerinde de geleneklidir. Mahlas-hâneden sonra gelen beyitlerde ya bir memduhu 

över, ya da şiirde üstad olarak kabul ettiği kişilerle ilgili düşüncelerini dile getirir:  

 

CemÀl-i nÀzenínÀn ùılsım-ı mihr ü muóabbetdir  
Degil müjgÀn ü ebrÿ siór ü efsÿn-ı meveddetdir  
 
ÇehÀr ebrÿ müsÀví şimdilik bí-úayd-ı şekvÀyız 
Ne taúlíl-i menafièdir ne tekåír-i maøarratdır  
 
Güzel ãÿret bulur ùavşan işi nev çÀr çÿbeyle   
Biraz cÀm-ı sarÀy-ı síne muótÀc-ı meremmetdir  
 
Degil şekl-i se-pÀye-i  ebrÿvÀnı üzre sÀúíniñ 
Ya telmíó-i müåelleådir ya teşdíd-i meserretdir  
 
Neler çekdi nihÀda eyleyince  nihÀde şirvÀna 
O şÿòıñ mehd-i  nÀzı kÿh-ı Elbürz-i meşaúúatdir  
 
EdÀní èarø-ı kÀlÀ  etse de dehlíz-i èÀlemde  
Yine mÀnend-i kefş-i tahta  pÀ-mÀl-i meõelletdir  
 
CelÀlí miyve-i maømÿnı memdÿó olmayan şièriñ  
Zemín-i iltizÀm-Àyíni şÀyÀn-ı meõemmetdir  
 
CenÀb-ı úudsí-i èallÀmeden cuya-ı taósínim  
Ki õÀt-ı kadr-dÀnı rif´at-i naôma müóeccetdir 
       (G. 43)  

 

  d. Kıtalar: Şekil olarak matla ve makta beyitleri olmayan gazellere benzeyen 

kıtaları şöyle tanıtabiliriz:  

 

“Sözlük anlamıyla ‘parça’ demek olan Kıt’a nazım terimi olarak 

iki ya da daha çok, 9-10 beyte kadar olan, matla’ ve mahlas beyti 
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bulunmayan, gazelde olduğu gibi, xa xa xa kafiyeli bir nazım 

şeklinin adıdır. Matla’ ve mahlas beytinin yokluğu dışında da kıt’a 

ile gazel arasında şekil ve konu bakımlarından da ayrılıklar 

vardır: İki beyitli kıt’a yazıldığı halde bu kadar kısa gazel yoktur. 

Ayrıca gazelin beyit sayısı sınırlı olduğu halde 15 beyitten de uzun 

30-40 beyte kadar uzayan kıt’alar yazılmıştır. Böyle uzun kıt’alara 

‘Kıt’a-i Kebîre’ denir. Gazeller genellikle aşk ve sevgili konularını 

işledikleri halde kıt’anın konusu daha geniştir: Felsefî, tasavvufî 

bir fikir, bir hayat görüşü, bir nükte, bir kişiyi övme ya da yerme, 

bir olayın tarihi kıt’anın konusu olabilir.”45 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda yer alan kıtalar çeşitli konularda yazılmıştır. 

Dikkat çekici olan kıtaat bölümünün de yine gazeller bölümü gibi dinî motiflere haiz 

bir şiir ile başlamasıdır.  

 

 Bu bölümdeki şiirlerin bir kısmı lugaz türündedir. İçinde şairin poetikasına ait 

veriler de barındıran ve hikmetli söyleyişler de içeren bu bölümün en büyük 

özelliklerinden bir tanesi şairin üslûp açısından musammatlar ve gazeller bölümlerine 

daha yakın durmasıdır.  

 
e. Müfredler: Bir edebî terim olarak müfred, “divânların son kısımlarında yer 

alan ayrı beyitlerdir.”46 Zaman zaman ‘ferd’ olarak da bilinen bu beyitlerin “başka 

beyitlerle ilgileri yoktur ve bir şiir içinde yer almazlar. İlk yazılışlarında tek beyit 

olarak ortaya çıkarlar.” 47 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda yer alan müfredler 158 tanedir. Değişik konularda 

yazılmış olan bu müfredlerin çoğu hikmetli söyleyişler içerir. Diğer manzumelerinde 

olduğu gibi zaman zaman dönemin argosundan ya da var olan jargonlarından aldığı 

kelimeleri müfredlerinde de kullanan şair yine gazel ve kıtalarında olduğu gibi 

müfredlerinde de zaman zaman şuh bir üslûp kullanmıştır.  

 

                                                
45 İpekten, (1999), s. 52.  
46 Pala, (2002), s. 59.  
47 Pala, (2002), s. 59.  
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f. Diğer manzumeler:  Ebubekir Celalî Divanı’nda müfredlerin ardından iki 

lugaz, bir küçük medhiye ve boya yapımıyla ilgili talimî bir manzume yer alır. Bu 

bölümde yer alan şiirler içerisinde boya yapımına dair yazdığı manzume en dikkat 

çekici parçadır.  

 

 1.1.2.Vezin 48 
 
 Vezin, şiirin en eski ve en temel unsurlarındandır. İlk çağ düşünürlerinden ve 

felsefe tarihinin önemli isimlerinden olan Aristoteles, ‘Poetika’ isimli eserinde taklit 

duygusu gibi armoni ve ritmin insanda uyandırdığı duyguların da iç güdüsel olarak 

bulunduğuna dikkat çekmekle beraber şiirde ölçüyü bir çeşit ritim olarak kabul 

eder.49 Bu durum ise konu hakkındaki tartışmaların eskiliğini ve konunun önemini 

vurgulamaktadır. 

 

Divan şiirinin nazarî bilgilerini içeren kaynaklar, kelimelerin lügat mânâlarını 

da göz önünde tutarak üç temel kavramı açıklamakla işe başlıyorlar. Kapı 

kanatlarından her birinin ismi olan mısra, içine mısra kapısından girilen bir ev olan 

beyit ne kadar mânîdar ise  çadırın ortasına dikilen aruz da bir o kadar manidardır. 

Divan şiirinin temel yapısını oluşturan basamaklardan olan aruz vezni;  

 

 “nazımda uzun veya kısa, kapalı veya açık hecelerin âhenkli 

dizilerine dayanan bir vezin sistemi olup Arap edebiyatında 

doğmuş, dil yapısına, edebî an’aneye ve zevke göre değişikliklere 

uğrayarak başta Fars ve Türk edebiyatları olmak üzere, İslâm 

medeniyeti çevresine giren milletlerin kendi dilleri içerisindeki 

edebiyatlarına da geçmiştir.” 50 

 

Türklerin İslam medeniyeti dairesine girdikten sonra millî ölçüleri olan hece vezninin 

yanında kullandıkları bu vezin ile ilgili nazariye kitapları da kaleme alınmıştır.51  

                                                
48 Divanın vezin açısından tahlilinde belirtilenlerin dışında ayrıca şu eserler temel alınmıştır: Doğan, 
A., (2005), Açıklamalı ve Örnekli Aruz Bilgisi, Akçağ Yayınları, Ankara; İpekten, (1999),  s. 131-282; 
Macit, M., (1996), Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 76-82. Macit, M.-
Soldan, U., (2004), Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, s. 169-176.  
49 Aristoteles, (2002), Poetika, Çev.: İsmail Tunalı, 10. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, s. 16-20.  
50 Çetin, N. M., (1991), “Aruz”, DİA, C: 3, Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 424.  
51 Bu kitaplardan en tanınmış olanı Ali Şir Nevâyi’ye ait olan Mîzânü’l-Evzân’dır ve yayımlanmıştır: 
Nevayi A. Ş., (1993), Mîzânü’l-Evzân, Haz.: Kemal Eraslan, AKM Yayını, Ankara.  
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 Ebubekir Celalî divanında müstensih hataları ya da zamanın yıpratıcı etkisi 

yüzünden bugün okunamayan beyitler haricinde ciddî vezin kusurları bulmak hemen 

hemen imkansızdır. Aruz uygulamasında daha çok bir ahenk özelliği olan imâleyi bu 

özelliğine uygun olarak kullanan şairin zihaf gibi birinci dereceden kusur sayılan bir 

hataya sıklıkla düşmediği görülür. Kapalı bir heceyi uygulamada bir kapalı bir açık 

hece kadar uzun okumak olan med, yine Ebubekir Celalî’nin şiirlerinde az olarak 

karşılaştığımız bir aruz kusurudur. Şair, bu kusuru daha çok âsumân, dâsitân gibi 

Farsça kelimelerde bir ahenk ögesi olarak kullanır. 

 

 Şairin divanında kullandığı vezinleri şu şekilde özetleyebiliriz :52  

 
Vezin  T. Msmt

. 
G. Kt. Mfrd

. 
D.M.  

mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ 
mefâîlün 

60 1 17 4 33 1 

fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün 71 4 27 11 28 1 
Mefâilün/mefâîlün/feûlün 2 - - -  - 
Mefâîlün/feilâtün/mefâîlün/feilün 6 - 9 1 8 - 
Mefûlü/ fâîlâtü/ mefâîlü/fâilün 3 1 23 8 26 - 
Müstefilün/ Müstefilün/ 
Müstefilün/ Müstefilün 

14 - - - 1 - 

Fâilâtün/fâilâtün/fâilün 7 - - 10 2 1 
Feilâtün/feilâtün/feilâtün/feilün 10 - 15 5 27 1 
Feilâtün/feilâtün/fa’lün 1 - - 3 4 - 
Fâilâtün/mefâîlün/feilün 5 - - 3 2 - 
Mefûlü/mefâîlü/mefâîlü/feilün  2 - 9 7 15 - 
Müstefilün/feûlün/müstefilün/feûl
ün 

1 - 1 -  - 

Mefûlü/mefâîlü/feûlün 1 - - 2 1 - 
Feûlün/feûlün/feûl - - 1 - - - 
Fâilâtün/failâtün/failat - - 1 - - - 
Fâilatü/mefâilü/feilün - - - 1 2 - 
Mefûlü/fâilâtün/mefûlü/failâtün - - 1 - 2 - 
Mefûlü/ mefâîlün/ mefûlü/feilün - - - - 1 - 
Müfteilün/mefâilün/müfteilün/mef
ailün 

- - - - 1 - 

 
Şekil 3: Divanda Yer Alan Şiirlerin Nazım Şekilleri ve Vezin Kalıplarınına Göre Sayıları 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda saptayabildiğimiz aruz kusurlarını ve bu kusurlara 

dair çarpıcı örnekleri ise şöyle örneklendirebiliriz: 

 

                                                
52 Tabloya vezni problemli şiirler dahil değildir.  
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a. İmâle: 

Sínesi fikrinde bir leylî-i óüsnüñ Úays-ı dil  
Şevúe gelse pür-ãafÀ olsa n’ola saórÀdadır  
      (G. 37 b. 2)  

 
b. Zihaf:  

 
Õüóal-kevkeb óabÀået-meşreb ol küffÀr-ı menóÿsı  
Tüketdi dÀl úılıclar gösterüp òÿn-başí-i BehrÀm 
      (T. 2 b. 20)  

 
c. Vasl:  

 
Edüp re´is şeyÀùín-i èadÿya Àteş-efşÀnı  
SihÀm-ı rÀmiyÀn el-Óaúú şihÀb-ı ÀsumÀn oldı  
      (T. 1 b. 14)  

 
d. Med:  

 
Óaúú’dan iósÀn-ı vilÀdetle yine oldı be-kÀm 
Óaøret-i SulùÀn Maómÿd ÒÀn-ı èOåmÀní-neseb  
      (T. 48 b. 1)  
 

 1.1.3.Kafiye (Uyak)/ Redif 53 

 
 a. Kafiye(Uyak): Edebî bir terim olarak kafiyeyi, “şiirde, mısra sonlarındaki 

ses benzeşmesine verilen ad”54 olarak tanımlayabiliriz. Kafiye, divan şairi için ayrı 

bir önem taşır. Şiirin anlam dünyasını belirlemesinin yanı sıra anlatım gücünün 

arttırılmasında da önemli rol oynayan kafiyenin, özellikle Osmanlı harfleriyle 

yazılması konusunda pek çok ayrıntıya ve kendisine özgü bir terimler dünyasına 

sahip olması dikkat çeker.55  

 

 Divan şiirinin iyiden iyiye yenileşmeye başladığı bir dönemde eserini kaleme 

almış olan Ebubekir Celalî’nin şiirlerinde daha önce de belirttiğimiz üzere biçim-

form değişmeleri dikkat çeker. Daha çok bir kişiyi övmek için kaleme alınan şiir 

şekli olan kasidenin, bu yüzyıldaki form değişikliğine dair Ebubekir Celalî 

                                                
53 Divanın kafiye açısından değerlendirilmesinde belirtilenlerin haricinde şu eserler esas alınmıştır: 
Macit-Soldan, (2004),  s. 176-183.  
54 Karataş, T., (2004), Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 
251.  
55 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Dilçin, (2000),  s. 59-68.  
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Divanı’nda  örnekler bulunmaktadır. Tarih manzumeleri içerisinde özellikle alışılmış 

kaside tertibinin dışına çıkılarak oluşturulmuş kaside benzeri şiirlerin varlığı dikkat 

çeker. Bu şiirlerin kafiye düzenlerinde şair önemli bir değişikliğe gitmez. Alışıla 

geldiği üzere matla beytinin kendi içerisinde, diğer beyitlerin ise ilk mısraılarının 

serbest diğer mısraılarını da ilk beyitle kafiyeli olarak düzenler ve şiirlerini kurar: 

Örneğin 3. Selim’in Mısır fetihleri için söylediği tarih manzumesi bu şiirleri için 

önemli bir örnektir. Tamamı 51 beyitten olşuşan manzumenin ilk üç beytini örnek 

olması açısından aşağıya alıyoruz:  

 

Zihí raènÀ tesÀdüf kim gül-i èanber-şemím açdı 
Hem oldı cümle òurrem verd-i ruósÀr-ı besím açdı  
 
MiåÀl-i baàçe-i ıôhÀr-ı ÀrÀyişle deryÀda  
SefÀin sancaàın mÀnende-i gül-ibrişim açdı   
 
Elem-nÀk idi óüccÀc insidÀd-ı Mıãr içün MevlÀ  
Yine züvvÀr-ı beytin etmeyüp her-dem elím açdı  
      (T. 19 b. 1-3)  

 
 Ebubekir Celalî eserinde kimi şiirlerinde zaman zaman alışılmış şiirdeki 

kafiye düzenini tersine çevirir. Daha çok kıta-i kebire başlığı altında incelenebilecek 

olan bu şiirlerinde beklentinin dışında şair, şiirinin makta beytini kendi içerisinde 

kafiyeli olarak kurgular. Örneğin divanın başında yer alan Mehadiye ve Boğaz 

kalelerinin fethine dair olan tarih manzumesinde, şiirin başından itibaren şairin xa, 

xa.. şeklinde kafiyeyi kurduğu ve beytin sonuna yerleştirmeyi tercih ettiği “oldı” 

kelimesiyle bir anlam bütünlüğü sağladığı görülür. Son beytin kendi içinde 

tamamlanmasıyla da sanki değişik özellikleri anlatılan bir hikâye güzel bir şekilde 

sonlandırılır. Örnek olması amacıyla adı geçen manzumenin son iki beytini örnek 

olarak alıyoruz:  

MuèammÀ-àÿne  bir maùlaè yazup kilk-i hüner-pírÀ 
CelÀlí naômıma ziynet-dih-i óüsn-i beyÀn oldı 
 
Boàaza dÀòilin ancaú cünÿd-ı müslümÀn oldı  
İçinden Nemçe çıúdı sÀl-i tÀríòi èıyÀn oldı  
     (T. 1 b. 26-27)  
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Şair eserinde pek çok uyak şeklini kullanmaya dikkat eder. Daha çok tam ve 

zengin uyak kullanan şairin şiirlerindeki kafiye kullanımını kısaca şöyle özetleyip 

örneklendirebiliriz:  

 

  a1. Yarım Uyak:  

 

Müstaàní-i òÀmeyle tÀríòin CelÀlí èarø eder   
Seyyid èAùÀ-ullÀh Efendi mesned-i fetvÀdadır  
      (T. 75 b. 7)  

 

  a2. Tam Uyak:  

 

Yer yer acup àaymı eyÀr çarò eyledi keşf-i şümÿs 
èArø-ı cemÀl etdi bahÀr oldı beşÿş ebr-i èabÿs  
      (T. 30 b. 1)  

 

a3. Zengin Uyak: 

 

Ne nÀzik òaùù-ı óurde gülşen-i óüsne çemendir bu 
Ne zíbÀ safóÀ ùaró-ı lÀle bÀà-ı yÀsemendir bu 
      (G. 82 b. 1)  

 

 Divan şiirinde şairler, kafiye/uyak olarak seçtikleri kelimelerin aynı gramer 

kategorisinden olmasına dikkat ederlerdi. “Yani uyak, ad ise ad, sıfat ise sıfat, eylem 

ise eylem olurdu.”56 Ebubekir Celalî Divanı’nda şair uyak seçme konusunda 

başarılıdır. Sadece tek bir şiirinde yukarıda bahsettiğimiz kuralı 2 beyit hâlinde ihlal 

eder:  

FÀøıl-ı YektÀ Naúíb-zÀde Efendi kim odur  
èİlm ü èiffetle neóÀrír-i zamÀnın kÀmili  
 
Gül gibi úıldı muùarrÀ bu saèÀdet-òÀnesin 
Öyle rengín oldı kim olmaz úumaş-ı KÀbil’i  
 
CÀy-ı ùaróında şerÀfetle nezÀfet şöyle kim  
Farú olunmaz Aómed-ÀbÀd ülkesinden òÀãılı  
 

                                                
56 Dilçin, (2000),  s. 67.  
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äıóóat ü íkbÀlile MevlÀ mekín etsün ebed  
Devlet ü iclÀl ile ÀsÀn olup her müşkili  
 
Naúş-ı tÀríò et CelÀlí sÀl-i bí-ÀóÀddır  
Ferr-i  taèmír AómedÀbÀd eyledi bu menzili  
      (T. 115) 

 
 Şiirin ilk üç beytinde kafiyede yer alan kelimeler ism-i fâ’il kategorisinden 

olup son iki betitte yer alan kelimeler ise ism-i mef’ûl kategorisinde yer almaktadır.  

 

b. Redif:  Halk şiirinde dört ayak olarak da bilinen redif kısaca, “mısralarda 

kafiye oluşturan seslerden (revi harfinden) sonra gelen, şekil ve anlam bakımından 

birbirine benzeyen ses  ya da seslere”57 denir. Varlığı uyağın mısradaki varlığına 

bağlı olan redif hususunda Ebubekir Celalî Divanı’nda titizlik dikkat çeker:  

 

Dil-sitÀnım mehcebínim nüktedÀnımsın benim  
YÀr-ı  cÀnım nÀzenín-i  mihribÀnımsın benim  
Nev-nihÀlim nev-resídem nev-civÀnımsın benim  
Göñlümün eglencesi ÀrÀm-ı cÀnımsın benim  
      (Tah. 1) 
 
 

1.2. Edebî Sanatlar  
  
 Edebî bir metni gündelik bir metinden ayıran en önemli özellik edebî metinde 

sanatkâr tarafından tercih edilen dilin figüratif unsurlar içermesidir. Sanatkâr bunu 

yaparken dilin olanaklarından yararlandığı gibi kimi zaman da elindeki malzemeye 

yeni anlamlar yükler ya da dilin çalışmasıyla ilgili yapıları farklı şekillerde 

kullanarak oluşturduğu metni sanatsal/figüratif bir hâle getirir.  

 

 Oluşturulan yeni metnin sanatsal bir nitelik taşımasındaki en önemli 

hususlardan bir tanesi ise edebî sanatlardır. 

 

“Divan şiirinde bir şairin ne söylediği kadar nasıl söylediği de 

önemlidir. Şairler sözü güzel ve etkili söylemenin kuramsal 

çerçevesini belâgat kitaplarından; yolunu yordamını ise 

                                                
57 Karataş, (2004),  s. 384.  
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ustaların eserlerinden öğrenirlerdi. Eskiler sözü bir güzele 

benzetir, edebî sanatları da güzelin süsü olarak 

değerlendirirlerdi.”58  

 

 Divan şairlerinin sözün sanatlı söylenişine, dolayısıyla edebî sanatlara ne 

kadar önem verdikleri bugün elimizde olan divanların sayfalarını dolduran 

beyitlerden anlaşılıyor. Bir şairin aynı beyti bir kaç edebî sanatla birlikte 

kurgulaması, geleneğin edebî sanatlar karşındaki duruşunun en önemli göstergesidir. 

Kayahan Özgül’ün ifadesiyle duvarları sıkı sıkıya yüzyıllarca önce örülmüş olan ‘şiir 

hisarı’nda59 oturan divan şairleri, anlatım yolları ve olanakları belli bir gelenek 

içerisinde yer almalarından dolayı şiirsel üretimlerine ait derinleşmeyi veya 

yükselmeyi edebî sanatlar yoluyla yaparlar.  

 

 Ebubekir Celalî geleneğin son döneminde yaşayan bir şair olarak bu noktada 

geleneklidir. Şairin tarih manzumeleri ayrı tutulursa diğer şiirlerinde özellikle 

gazellerinde sanatlı bir dilin varlığı dikkat çeker. Şair her ne kadar bir gazelinde;  

 

Ey CelÀlí etme taùvíl-i suóan kim şÀèiriñ  
SÀde bir mıãrèa ile maèlÿm olur óayåiyeti 
      (G. 96 b. 5)  

 
diyerek sade dil taraftarı olduğunu belirtmiş ise de zarif mısralarında çoğu kez 

gösterdiği hayâl zenginliği kendisinin, özellikle edebî sanatlar bahsinde, sırtını 

geleneğe dayadığının bir göstergesidir. Edebî sanatlara ayrı bir önem veren ve edebî 

sanat olan tenasübü bizatihi şiirin merkezine oturtan bir gelenek içerisinde yer alan 

Ebubekir Celalî, şiirlerinde benzetme sanatını sıklıkla kullanır. Ayrıca tenasüp de 

Ebubekir Celalî’nin şiirine şekil veren edebî sanatlardandır. Ebubekir Celalî 

Divanı’nda tespit ettiğimiz edebî sanatları ve bu edebî sanatlara dair çarpıcı örnekleri 

şöyle sıralayabiliriz:60 

                                                
58 Aksoyak, İ. H.-Macit, M., (2006), “Edebî Sanatlar”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, 4. Baskı, 
Grafiker Yayınları, Ankara, s. 273.  
59 Özgül, (2006),  s. 99.  
60 Divanın edebî sanatlar açısından tahlili sırasında ayrıca belirtilenlerin haricinde şu eserler temel 
alınmıştır: Coşkun, M., (2008), Sözün Büyüsü: Edebî Sanatlar, Dergâh Yayınları, İstanbul; 
Kocakaplan, İ., (2002), Açıklamalı Edebî Sanatlar, 3. Baskı, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul; 
Dilçin, (2000),  s.405-507; Külekçi, N., (2003), Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, 3. Baskı, 
Akçağ Yayınları, Ankara;. Bilgegil, M. K., (1989), Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belâgat), 2. Baskı, 
Enderun Kitabevi, İstanbul.  
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 a. Teşbih (Benzetme):  

 

MiåÀl-i bülbül o murà-ı leùÀfet itse nevÀ 
MeşÀmm-ı cÀna úoúar gül gibi laùíf hevÀ  
     (G. 6 b. 1)  

 

 b. İştikak:  

ÓabbezÀ èÀùıfet-i şeh ki riyÀset èameli  
Oldı èÁtıf úuluna èatf ile kÀ´in maèùÿf 

     (T. 145 b. 1)  

 c. Tezad:  

Úabÿl etdi şeh-i mülk-i diyÀnet Óaúú’a minnet kim 
ØalÀm-ı küfri üstinden ol nÿr-ı cesím açdı 
     (T. 19 b. 49)  
 

 d. Telmih:  

N’ola aèdÀ dögünse vÀdí-i haybetde ùaşlarla  
Bu rÀhı anlara zírÀ ki şeyùÀn-ı racím açdı 
     (T. 19 b. 33)  

 
 e. Mecaz:  
 

Raúíbe inúitÀè-ı yÀrdan yoú õemm ile çÀre  
Ögüb bÀri çıúarsam çaròa da BehrÀm’a kesdirsem 
     (G. 71 b. 6)  

 f. Tevriye:  
 

SÀóa-i cevr ü sitemde türk ü tÀzın istemem  
ŞehsüvÀrım merd ise gelsün VefÀ meydÀnına  
      (Mfd. 34)  

 
g. Cinas:  

 
Hele Beglerbegi Boàazici’niñ yegregidir  
Ùutalım her biri beg olsa bu begler begidir 
     (Mfd. 28)  

 
h. İktibas:  

 
Seyyid Muóammed pÀk-dín ol ãÀdıúü’l-vaèdü’l-emín   
Kim eylemiş Rabbü’l-emín dÀnÀ-yı sırr-ı men èaref 
      (T. 176 b. 1) 
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ı. Tenasüp:  

 
Naère-i mestÀn ü ãıyt ü muùribÀn-ı òoş-edÀ  
NÀy ü ùanbÿr ü kemÀne her úafÀdan bir ãadÀ 
      (G. 4 b. 1) 

 
i. İstiare:  

 
Úaşı rÀ enfi elif devr-i dehÀnı óÀdır  
Dest-i úudret leb-i şíríni içün yazmış rÀó 
     (G. 17 b. 5)  

 
j. Tecahül-i Arif:  

 
Kimdir icÀd eyleyen luèb-i úumarı bilmezüz 
áaliba bir nevèine Yanúo piyango úoymuş ad  
      (G. 21 b. 4) 

   k. Nîdâ:  

 
Ey CelÀlí naôm-ı rengínin óasíb-i  şÀèirin 
Gÿş edenler neş´e-i mey gibi keyfiyyet bulur 
      (G. 35 b. 5)  

 
l. Kinaye:  

 
Degil taèaddüdi cÀ´iz imÀm olur vÀóid  
Ki òÀsdır aña miórÀb önünde úılsa úıyÀm  
Sütÿnlar ki cevÀmiède bí-nihÀyetdir  
Faúat biri Òaãeki CÀmièinde oldı imÀm  
     (Kt. 54)  

 m. Telmi’:  

İki söz var feãÀóatdir biri ãarfa biri naòve  
Bilen vezn ü selÀset õevúini idrÀk ider anı  
Biri ferdí biri zevcí biri zÀhid biri fÀsıú 
V’emme’l-emrü biã’-ãıàa kÀn åedyÀhü óoúúÀní 
      (Kt. 48)  

 
 n. Ebced ve Tarih:  

 

Boàaza dÀòilin ancaú cünÿd-ı müslümÀn oldı  
İçinden Nemçe çıúdı sÀl-i tÀríòi èıyÀn oldı  
     [h. 1202] (T. 1 b. 27) 
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 o. Hüsn-i Talil:  

 
Ney şekerdendir CelÀlí òÀmemiz gÿş etdirir  
Naàme-i eşèÀrı ser-tÀ-ser leõíõ-ender-leõíõ 
     (G. 22 b. 7)  

 ö. İcaz:  

 
Ne vezír ü ne şehinşÀh oñara  
İş odur kim anı AllÀh oñara  
    (Mfd. 109)  

  
 p. İrsal-i Mesel:  

 
Alanlar pertev-ekåer zír-destÀna nevÀ vermez 
Ki pÀy-ı şemèdÀna şemè-i bezm-ÀrÀ øiyÀ vermez 
     (G. 48 b. 1)  

 r. Lugaz:  

 
Hep nihÀyet bulıcaú merfÿèÀt  
Ehline èarø olınur manãÿbÀt  
İki gün ãoñra bu manãÿbÀta  
Ehl olandan alınur mecrÿrÀt  
Bu luàazdır bunı óall daèvÀsın  
O refíèü’l-himem eyler iåbÀt  
   (Kt. 10) 

 

1.3. Dil   
 

 1. 3. 1. Tamlamalar  
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda terim anlamlı olanlar haricinde Arapça tamlama 

kullanılmamıştır. Şair, daha çok Farsça yapılı tamlamaları kullanmayı tercih eder. Bu 

tamlamaları daha çok iki ve üç ögeli olarak kurar. Dört ve dörtten daha fazla ögeli 

tamlamaların sayısı 2-3’ü geçmez. Kimi zaman anlam ve vezine göre iki tane, iki 

ögeli tamlamayı ‘vü’, ‘ü’ gibi bağlaçlarla bağladığı da görülür:  

 

CelÀlí lafôen ü maènen mükemmel tÀm iki tÀríò 
Úalem terkím edüp resm-i mübÀrek bÀd eder ikmÀl 
       (T. 181 b. 8)  
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Zenin-i bízÀr-ı idbÀr itdi şeyò-i muàlimiñ  ríşi  
Ki èÀciz úaldı çekmekden àulÀm-ı mÿy-tÀb–ÀsÀ 
      (G. 5 b. 4)  
 

Ser-i úuøÀt-ı èasÀkir  naúíb-i devlet ü dín  
Semiyy-i cedd-i şeh-i mürselín-i  İbrÀhím 
      (T. 99 b. 1)   

1. 3. 2. İkilemeler  
 
 

a. Kat kat:  
 

GüşÀde nÀôır-ı meydÀn olan revzenleri gÿyÀ  
Durur úat úat ser-À-pÀ bir ÀlÀy maóbÿbı bí-bürúÀè 

     (T. 18 b. 11) 
 
  b.  Puf puf:  
 

 Manùıku’t-ùayr-ÀşinÀdır Óusrev-i dey leşkeri 
 Civ civ eyler vÀúıèÀ mÀnend-i muràÀn ekåeri 

BÀmda puf puf deyüp söyler àarÀíb sözleri 
Dilleşünler dÿd-mÀn üstünde gur gur serserí  
      (Tah. 6 bnd. 4)  

 
  c. İnce ince:  

 
Ey CelÀlí yine ãad-pÀye-i kilk-i mÿyín   
Bu óariùamda aúarãu gibi oldıúda revÀn  
İnce ince o úadar naúış ile  zeyn eyledikim  
BÀà-ı maèní-veş eder bülbül-i ùabèı óayrÀn  
      (Kt. 44)  

 
  d. Sabah akşam:  

 

Ey şitÀ-yı maèdelet kim çehre-i nev-òaùù gibi  
äubó u şÀm ehven meh-i behmen laùíf-ender-laùíf  
      (G. 62 b. 7)  

 
  e. Renk renk:  

 

Bízí-i bÀrÀn ile pírÀmen-i úavs-i úuzÀò 
Reng reng edvÀr-ı pervízen laùíf-ender-laùíf  
      (G. 62 b. 8)  
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  f. Puhte puhte:  

 

Ey CelÀlí süfre-i èirfÀnda bir güftÀr olur  
Puóte puóte òÀme-i eşèÀr nefíã-ender-nefíã  
      (G. 53 b. 7)  

 
g. Çakar çakmaz/ Akar akmaz:  

 
Gelüb gülşende yÀriñ berú-i ruòsÀrı çaúar çaúmaz  
Bütün Àteş kesildi óavølar cÿlar aúar aúmaz  
      (G. 50 b. 1) 
 

h. Bakar bakmaz:   
 

Baúup ıôhÀr-ı raàbet  baúmayup tekdír-i fikr ile  
Eder neôôÀre ben bí-çÀreye gÿyÀ baúar baúmaz  
      (G. 50 b. 2)  

 
ı. Takar takmaz:  

 

Felek bir bü’l-heves uècube-meşreb píre-zendir kim  
Bıúar mengÿş-ı  naômı  gÿş-ı ikbÀle ùaúar ùaúmaz  
      (G. 50 b. 3)  

 
i. Yakar yakmaz:   

 
Beni nÀr-ı firÀkında nigÀrım yaúmasun dirseñ  
CelÀlí Àteşiñ ıôhÀr edüp yalvar yaúar yaúmaz 
      (G. 50 b. 5) 

 
j. Gelir geçer:  

 

Dil tÀb-ı óüsn-i yÀrdan aàlarsa àam degül  
BÀrÀn-ı ãayf bir saàanaúdır gelür geçer  
      (G. 27 b. 3) 
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1. 3. 3. Atasözleri ve Deyimler 61 
 
  a. Tortop ol-:  
 
 

Resmile úışla yapıldı yeñi ùopçılar içün 
Oldı ùor ùop bihín úışladı mÀ şÀ-AllÀh 
     (T. 17 b. 14)  

 
  b. Yüz aklığı:  
 

Niçe böyle yüz aúlıúlarla mesrÿrü’l-fuad olsun  
Nice diller siyeh-rÿzí-i óaãma şÀdımÀn oldı 
      (T. 53 b. 19)  

  
  c. Kuyruk salla-: 
 

Köpek ne dilenci ne zengín arar  
Kimiñ aàzı oynarsa úuyruú ãalar  
     (Mfrd. 112)  

 
  d. Göğüs göğüse gel-: 

 

Berberlige tevbe dedirince çalışırdım  
Bir kerre gögüs gögüse geleydim o güzelle  
      (Mfrd. 20)  

 
  e. Güç gel-:  

 

Ala aúçayla rüftí  sebze deyü  
äÿretÀ olsada gıyÀh gibi  
Renc-i taùhíri eyleyüp nÀdim 
Güc gelür etdigiñ günÀh gibi  
    (Kt. 62) 
 
 
 
 
 

 
                                                
61 Çalışmamızın bu bölümü hazırlanırken şu eser temel alınıştır:  Aksoy, Ö. A., (1988), Atasözleri ve 
Deyimler Sözlüğü, C: 1-2, 7. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.  
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  f. El s.kyle gerdeğe gir-:  

 

ÍcÀd-ı suóandan o ki maórÿm ola õÀtı 
Tezyín-i cidÀr eyleye gayrın eåeriyle  
Beñzer añÀ kim kendi ola bí-recÿliyet   
Hem gerdege girmek dilese el õekeriyle  
     (kt. 36)  

 
  g. Canı iste-:  

 

Her yüzin gördükce göñlüm zülfüñ eyler Àrzÿ 
ÓÀlet-i maòãÿãadır bu çehre-i dilberlere 
Geceler bir yerde  olsa mübtelÀ eglenmege  
Ademiñ gündüzden ister cÀnı gitmek ol yere 
      (kt. 21)  

 
  h. Kimisi nala kimisi mıha vurur:  

 

Kimisi Àvreti eyler taèyíb  
Kimi zenpÀreyi maèyÿb görür  
Òalúıñ uymaz biri birine sözi  
Kimi naèle kimisi míòe urur  
    (kt. 14)  

 
  ı. Kaş çat-:  

 

Çaùub ebrÿlarını mÀh-ı nev etmiş ímÀ  
Úandesen úande eyÀ àurre-i  àarra-yı óuôÿø 
      (G. 58 b. 4)  
 

  i. Yalvarmak yakar-:  

 

Beni nÀr-ı firÀkında nigÀrım yaúmasun derseñ  
CelÀlí Àteşiñ ıôhÀr edüp yalvar yaúar yaúmaz 
      (G. 50 b. 5)  
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  j. Mum dibine ışık vermez:  

 

Alanlar pertev-ekåer zír-destÀna nevÀ vermez 
Ki pÀy-ı şemèdÀna şemè-i bezm-ÀrÀ øiyÀ vermez  
      (G. 48 b. 1) 
 

 
k. Gönül eyle-:  

 

Dil-cüvÀnÀn perí-peykeri teshír ister  
Bir göñül eylemege himmet eder pír ister  
     (G. 33 b. 1)  

 
l. Feleği pula alma-:  

 

Pula almaz felegi  muşu úaçırmış gürbe 
Muşa ammÀ ki biñ altuna berÀber sÿrÀò  
     (G. 18 b. 7)  

 
  m. Yüz aklığı:  
 

Niçe böyle yüz aúlıúlarla mesrÿrü’l-fuad olsun  
Nice diller siyeh-rÿzí-i óaãma şÀdımÀn oldı 
     (T. 53 b. 19)  

  
 

1. 3. 4. Argo, Yerel Söyleyişler ve Diğer Dil Kullanım Özellikleri 
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda argo ve yerel ifadeler içeren beyitler epeyce 

fazladır. Ancak bu tip kullanımların bir kısmı bugün sölüklere geçmemiş ve o 

dönemin konuşma dilinde yer alan keyfî kullanımlar olarak kalmış olduğundan metni 

okuyan okuyucu metni anlamlandırmak noktasında sıkıntılar yaşamaktadır:  

 

Oynasun muàbeççeler Àheng-i tÀrir ile  
Başına çalsun yahÿd oàlanı maùya totoyu 
      (G. 100 b. 2)  
   

 Özellikle gemici ve denizci dilinden geçen kelimelere sıklıkla yer veren şair, 

bu tip kelimelerden ördüğü şiirler kaleme almıştır:  
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Fülk-i şikeme olsa mukarin n’ola úÀrna  
Keştiye úavi úÀrna gerek kurna makarna  
     (G. 83 b. 1)  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda günümüz argosundan gelen kelimelerin kullanımı 

da dikkat  çeker. Şair bu tip kullanımlarını bayağılığa düşmeden yapar.  

 

Gitme òammÀm-ı zenÀna cÀnÀ  
Ki mürÿr etdi ãabÀ hengÀmıñ  
BÀlíà oldıñ deyü cün úoymazlar 
S.kiyor Ànesını óammÀmıñ 
    (Kt. 26)  

 
 Şairin bunların dışında kelime kullanımındaki tasarrufları da dikkat  çeker. 

Osmanlı Türkçesi içerisinde diğer dillerden geçen kelimeleri Türkçe eklerle kullanır:  

 

ŞekvÀcıyÀn zamÀne sürÿr-Àverendedir 
Etmez melÿl bir gile-mendi çavuş başı  
     (T. 150 b. 6)  

 
  
 Şairin beyitlerinde hikmetli söyleyişlere yer verdiği de görülür. Bunu 

yaparken şiirin ahengini bozup kuru bir nâsıh hâline düşmez:  

 

Gösterür kendüyi óücre-i èÀlemde hüner 
CÀm içinde görinür úonsa da dolaba kitÀb  
     (G. 8 b. 7)  
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İKİNCİ BÖLÜM: EBUBEKİR CELALÎ DİVANI’NDA MUHTEVÂ 
UNSURLARI- DİVANIN TAHLİLİ 

 
 Esasen eldeki malzemeyi unsurlarına, bileşenlerine ayırmak, çözümlemek 

anlamı taşıyan tahlil, divan şiiri araştırmalarının metin neşrinden sonra en dikkat 

çekici alanlarından bir tanesidir. Bir divan metni içerisindeki bezm, rezm, tasavvuf, 

vb.. unsurları saptamak ya da külliyen divan metninin birleşen tüm unsurlarını tasnif 

ederek sanatkârın bu unsurları kullanmaktaki eğilimlerini belirlemek kuşkusuz 

önemli bir mesaidir.  

 

 Türkoloji bölümlerindeki metin tahlili çalışmalarının öncüsü Prof. Dr. Ali 

Nihat Tarlan’dır. Kendisi ‘Metinler Şerhine Dair’62 isimli eseriyle şerh usûlüne dair 

eğilimlerini belirlemiştir. Bu noktada hazırladığı ‘Şeyhî Divanı’nı Tetkik’63 isimli 

çalışması kendinden sonraki pek çok çalışmaya örnek olmuştur. Ali Nihat Tarlan’ın 

ismi anılan çalışmasının ardından Prof. Dr. Harun Tolasa ve Prof. Dr. Mehmet 

Çavuşoğlu’nun  hazırladıkları çalışmalar da metin tahlili alanında önemli eserlerdir.64 

Ayrıca Prof. Dr. Cemâl Kurnaz’ın Hayâli Bey’in şiirleri üzerine hazırladığı ayrıntılı 

tahlil çalışması ise alanda yapılan dikkat çekici çalışmalardandır.65 Bu eserlerden 

hareketle günümüzde hâlâ ilmî prensiplere dayanarak divan tahlilleri yapılmaktadır.  

 

 Divan şiiri bir gelenek şiiridir. Köklerini İslamlık öncesi Arap şiirinden 

alması ve İslam sonrasında aynı medeniyet dairesi içerisine giren diğer milletlerin 

edebiyatlarında da örneklerinin görülmesi ve böylelikle devam etmesi bu şiirin 

gelenek açısından derinliğini gösterir.66 Ancak divan şairi her ne kadar geleneğin 

belirlediği çizgiler içerisinde yer almak zorundaysa da geleneğin estetik eğilimleri 

şairlere özgünlük yolunu açacak bir kapı aralamayı ihmal etmez. Geleneğin ‘bikr-i 

                                                
62 Tarlan, A. N., (1937), Metinler Şerhine Dair, y. e. y.,  İstanbul.  
63 Tarlan, A. N., (2004), Şeyhî Divanı’nı Tetkik, 4. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara.  
64 Tolasa, H., (2001), Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara; Çavuşoğlu, 
M., (2001), Necati Bey Divanı’nın Tahlili, Kitabevi, İstanbul.  
65 Kurnaz, C., (1996), Hayâlî Bey Divanı Tahlili, M.E.B. Basımevi, İstanbul.  
66 Ayrıntılı bilgi için bkz. İz, F.-Kut, G., (1985), “Divan Edebiyatına Giriş”, Büyük Türk Klâsikleri, C: 
1, Ötüken Neşriyât-Söğüt Yayıncılık, İstanbul, s. 219.  
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mânâ/ bikr-i mazmun’ olarak terimleştirdiği bu eğilim daha doğru bir ifadeyle 

beklenti şairin var olan malzemeden ‘kendi bakış açısıyla’ yeni bir şiir üretmesini 

zorunlu kılar.67 Bu yüzden divan şiirinde kullanılan malzemenin ortak, bu malzemeyi 

bir araya getiren terkibin farklı olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada bir 

divan tahlilinde eldeki malzeme ve malzemenin tasnifinin benzer bir divan tahliliyle 

ortaklıklar göstermesi doğaldır. Ancak şairin şahsî kullanımları ve geleneğin dışına 

yaptığı sıçramalar bu başlıklarda belirtilmeli veya gelenek dışı kullanımların 

tanıtılmasına öncelik verilmelidir. 68 

 

 Çalışmamızın Ebubekir Celalî Divanı’nda yer alan unsurların tahlili üzerine 

duracağımız bu bölümünde biz daha çok şairin geleneğin yenileşmeye çalıştığı bir 

dönemde yazılmasından dolayı eserin gelenek ile ayrılma noktaları üzerinde 

duracağız. Ancak kullanılan unsurların varlığını göstermek amacıyla şairin geleneğin 

belirlediği çizgide kullandığı anlatım elemanlarını da tahlil çalışmamıza dahil 

edeceğiz.   

 

2. 1. DİN 
 

2. 1. 1. Allah  
 
 İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında Allah tüm tenzihî, subutî ve 

fiilî sıfatlarıyla olduğu gibi esmaü’l-hüsna olarak bilinen isimleriyle de sık sık şiire 

malzeme ya da konu olur. Halk edebiyatında ilahî, nefes, nutuk ve devriye gibi 

türlerde lafzen olduğu kadar sıfatlarıyla da anılan yüce yaratıcı için  divan şiirinde de 

özel türler ayrıldığı görülür. “Allah’ın sıfatları, birliği ve yüceliğinden bahseden, 

onun yüceliğini anlatan manzûm veya mensûr edebî türün adı”69 olan tevhidler ile 

birlikte, Allah’a yalvarmak, yakarmak, niyaz etmek gibi amaçlarla “kaside, gazel, 

musammatlar, kıt’a, rubâî gibi bütün nazım şekilleri ile yazılabilen şiir türünün ve 

                                                
67 Bikr-i mâna/ Bikr-i Mazmun terimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Mengi, M., (2000), “Divan 
Şiiri ve Bikr-i Mana”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 22-30.  
68 M. A. Yekta Saraç, Divan tahlilleri üzerine yaptığı bir araştırmasında, divan tahlillerindeki farklı 
çalışma metodlarının ya da yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulan farklı kullanımların edebiyat 
tarihlerimiz için önemli veriler olduğunu belirtir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Saraç, M. A. Y., 
(1999), “Divan Tahlilleri Üzerine”, İlmî Araştırmalar 8, s. 209-219.  
69 Mermer, A.-Keskin K., N., (2005), Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, 
Ankara, s. 108.  
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mesnevilerdeki bir bölümün genel adı”70 olan münacaatlar, Allah lafzının çeşitli 

şekillerde anıldığı şiirlerdir.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Allah lafzı daha çok tarih şiirlerinde geçer ve 

çeşitli sıfatlarıyla anılır.71 Bu şiirlerde Allah, kendisinden yardım beklenendir. 

Yaratıcı olarak kulunun yardımcısıdır. O, kulunu hatalardan korurur ve kafir-

müslüman ayırt etmeden kullarına merhamet eder:  

 

Çü etdi Àyet-i Silm’e teşebbüå  
ÒaùÀdan ãÀlim etsün Rabb-ı RaómÀn 
     (T. 3 b. 11) 

 

Dualarla kendisinden merhamet beklenen de duaları kabul edip kullarına 

merhamet eden de O’dur. Bereket verici ve cömettir. Ümitler ancak O’nunla var 

olabilir.  Alîm olarak kullarına ilim veren de Allah’dır. Fâzıl, samed ve emîndir. Yeri 

ve göğü düzenleyen bu ikisi arasındaki olaylara yön veren de zâtıdır. Bitmek, 

tükenmek bilmeyen bir kudrete sahiptir.  

 

 Ebubekir Celalî bir beytinde Türklüğün kut anlayışına da gönderme yapar. 

Bilindiği üzere Türklüğün en eski çağlarından itibaren hâkimiyet anlayışı ilahî 

kaynaklıdır. Ancak hükümdara herhangi bir kutsallık verilmez. Hükümdar, yaratıcı 

tarafından kendisine yönetme yetkisi verilmiş kişidir. İnsanî bakımdan hükümdar iyi 

ve bilgili olabildiği gibi kötü ve bilgisiz de olabilir.72 Ebubekir Celalî bu noktada 3. 

Selim’in camii yaptırmasına dair yazdığı bir manzumesinde bu konuya dikkat çeker 

ve sultanın bütün yetkilerini Allah’tan aldığını belirtir:  

 

O òÀúÀn-ı èibÀdet-píşe kim etmiş ÒudÀ õÀtın 
MeùÀè-ı mülk ü millet muútedÀ-yı devlet-i èuômÀ 
      (T. 28 b. 3)  

 

 Şair, yine tarih manzumelerinde Allah lafzını anarken bazı ortak ifadeler 

kullanır. Bu ortak ifadelerin geçtiği beyitlerde daha çok hakkında tarih düşürdüğü 

                                                
70 Mermer-Keskin, (2005),  s. 76.  
71 Allah’ın isim ve sıfatları konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: Topaloğlu, B., (1989), “Allah: 
Sıfatları”, DİA, C: 2, Diyanet Vakfı  Yayınları, İstanbul, s. 486-498.  
72 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kösoğlu, N., (2004), “Başlangıçtan Onüçüncü Yüzyıla Kadar Türk 
Dünyası: Devlet”, Büyük Türk Klâsikleri, C: 1, Ötüken Neşriyât-Söğüt Yayıncılık, İstanbul,  s. 9-10.  
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kişinin varlığının, makamının ‘izzet ve ikballe’, ‘sağlık ve sıhhatle’ devamı  için 

Allah’a dua eder:  

 

Óaú TeèÀlÀ èizzet ü iúbÀl ile sÀà eylesün  
ÕÀt-ı èÀlísin ki óÀlÀ ãadr-ı devlet ãolıdur  
     (T. 119 b. 4)  

2. 1. 2. Kutsal Kitaplar 
 
 a. İncil: Hz. İsa’ya gönderilmiş kutsal kitap olan İncil, Ebubekir Celalî 

divanında sadece tahrif edilmesi-değiştirilmesi özelliğinden dolayı anılır.  

 

 Hrıstiyan inancına göre Hz. İsa, İncil’i yazan değil tebliğ edendir ve kendisi 

de havarilerinden İncil’i tebliğ etmelerini istemiştir. Hz. İsa’nın göğe yükselmesinin 

ardından havarileri O’nun sözlerine uyarak İncil’i tebliğ etmeye başlamışlardır. 

Ancak bir süre sonra çeşitli nedenlerle İncil’in yazıya geçme zaruriyeti doğmuştur:  

 

“Îsâ’nın semaya çıkışından sonraki kırk yıl boyunca  şifahî 

rivayetler ve gelenekler teşekkül edip, bunlar vaaz, ibadet, ilmihal 

ve diğer yollarla korunup nakledilmiştir. Muhtemelen bu rivayet ve 

geleneklerin bir kısmı bu dönemde  yazıya aktarılmıştır. İncil 

yazarları da bu verilerden hareketle kendi İncil’lerini 

yazmışlardır.”73 

 
 Özellikle müslüman âlimlerin yıllar boyunca Kuran-ı Kerîm’in hükümleri ve 

bildirdikleriyle karşılaştırarak inceledikleri ve “İsa’nın ulûhiyyeti, teslîs inancı ve Hz. 

İsa’nın insanların günahlarına kefâret olmak üzere çarmıhta can vermesi gibi”74 

temel hristiyan inançlarından yola çıkarak aslının bozulduğuna hükmettikleri İncil, 

Ebubekir Celalî Divanı’nda bu özelliğinden yola çıkarak bir anlatım unsuru olur. Şair 

sevgilisinin yanağındaki yeni belirmeye başlamış çizgileri temel alarak zarif bir 

hayal kurar ve bu çizgileri İncil’in içindeki yer yer bozulmuş, tahrif edilmiş 

bölümlere benzetir:  

 

 

                                                
73 Harman, Ö. F., (2000), “İncil”, DİA, C: 22, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 271.  
74 Harman, (2000), s. 275.  
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Ol büt-i muàbeççeniñ yer yer òaù-ı rÿòsÀresi   
Nüsóa-yı İncíl içinde cÀ-be-cÀ taórífdür 
     (G. 26 b. 4)  
 

 b. Kuran-ı Kerim: Allah’ın kelamı olarak bilinen Kuran-ı Kerîm, dört kutsal 

kitaptan en sonuncusudur ve peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. 

Mahiyeti açısından pek çok özelliğe sahip olan Kuran-ı Kerîm, edebiyat tarihimiz 

içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Kuran-ı Kerîm özellikle İslamlığın kabulünden 

sonra gelişen Türk edebiyatının her kolunda üretilen eserlerde kendine özel bir yer 

edinir:  

 

“Ümmet çağı edebiyatı, İslam dinin ortaya koyduğu hükümlere 

dayanır. Eski metinlerde hemen hemen hiç bir sayfa yoktur ki, 

içinde Kuran’dan bir âyet, Peygamber’in hadisinden bir cümle 

bulunmasın ve düşünceler bunlara bağlanmış olmasın.”75 

 
 İslamlık etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir anlamda edebî sanatlar ve 

belagat ile ilgili temayüllerini ciddî anlamda belirleyen Kuran-ı Kerîm, bir yandan da 

içinde barındırdığı peygamberler tarihine ait bilgilerle şairlere ilham kaynağı olur. 

Tasavvufî edebiyat mümessilleri için temel kaynak olan Kuran-ı Kerîm,  Divan şairi 

için de önemli bir kaynaktır. Şairler, Kuran’da yer alan ayetlerden iktbaslar yapmak 

suretiyle faydalanırlar. Ancak kimi zaman Kuran-ı Kerîm isminin şiirlerde lafzen de 

anıldığı görülür. Bu durumda çoğu kez Hz. Peygamber’in ismi de geçer.76 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Kuran-ı Kerîm, sadece tarih manzumeleri 

içerisinde yer alan beyitlerde anılır. Şair, Kuran-ı Kerîm’i daha çok dünyevî hayatı 

düzenleyen bir kutsal hüküm olarak görür. Kuran-ı Kerîm, Osmanlı devlet 

anlayışında ‘zıllullah-ı fi’l-âlem’ olarak görülen hükümdarın devletin bekâsı ve dinin 

devamlılığı için yaptığı işlere kaynaklık eder:  

 

Öyle sulùÀn ibni sulùÀn kim ne óükm etse aña  
VÀcib oldı iútidÀ bÀ-naãã-ı ÚurÀn-ı Kerím 
      (G. 10 b. 3)  

 
                                                
75 Levend, A. S., (1998), Türk Edebiyat Tarihi, C: 1, TTK Yayınları, Ankara, s. 24.  
76 Kuran-ı Kerim’in edebiyattaki kullanımına dair ayrıntılı bilgi için bkz.: Uzun, M., (2002), Kuran: 
Edebiyat”, DİA, C: 26, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 414-417.  
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 Ayrıca şair bir beytinde daha çok Kuran-ı Kerîm’den bakılan  bir fal çeşiti 

olan  tefe’üle de gönderme yapar:  

 

Bu fetòiñ maôhar-ı tebşíri olmışdı bi’óamdil-lÀh 
Tefe´ül úaãd edüp her kimki KurÀn-ı Kerím açdı 
      (G. 19 b. 4)  
 

2. 1. 3. Âyet ve Hadisler 
 
  a. Âyetler:77 

 

a1. Âyet-i Nûr: Kuran-ı Kerîm’deki Nûr Sûresi’nin 35. 

âyetidir. “Allahü nûrü’s-semâvâti vel’ardı, meselü nûrihî kemişkâtin fiyhâ mısbâhun, 

elmısbâhu fiy zücâcetin, ez-zücâcetü keennehâ kevkebün dürriyü, yûkadü min 

şeçeretin mübâreketin zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ garbiyyetin yekâdü zeytühâ 

yudıy’ü ve lem temseshü nârün, nûrün ‘alâ nûrın, yediyllâhü li-nûrihi men yeşâ’ü ve 

yadribullahül’emsâle linnâsi, vallahü bikülli şey’in ‘aliymün.” Meâli şöyledir: 

 

 “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nurunun temsili, içinde 

lamba bulunan bir kandil gibidir.. O lamba kristal bir fanus 

içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki 

doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani 

zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse 

kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu) nur üstüne nurdur. 

Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) 

temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.”78 

 

Maòlaãı tefsír-i õÀt-ı Aómediyyetle olur  
Áyet-i Nÿr’ı müfessir fÀøıl-ı reyy müjdedir  

       (T. 94 b. 5) 

                                                
77 Divanda geçen âyetlerin Kuran-ı Kerim’de geçtiği sûreleri bulmakta şu eserlerden faydalanılmıştır: 
Kuran-ı Kerim Lugati ve İlâvelerle Mu’cemü’l-Müfehres, (2007), Haz.: Mahmut Çanga, Timaş 
Yayınları, İstanbul; Yılmaz, M., (1992), Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevi, 
İstanbul.  
78 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, (2006), 3. Baskı, Haz.: Hayrettin Karaman, Ali Özek, İbrahim 
Kâfi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Sadrettin Gümüş, Ali Turgut, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara,  Nur 
Suresi, 35. âyet, s 353. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında Kuran-ı Kerim’den yapılan meal 
alıntılılarında sadece eser ismi, sûrenin ismi, âyet numarası ve eserdeki sayfa sayısı verilecektir.  
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   a2. Âyet-i Silm: Bakara sûresinin 208. âyetine gönderme 

yapılmaktadır. “Yâ eyyühellezine âmenüdhulû fiys silmi kâffeten ve lâ tettebi’û 

hutuvâtişşeytâni, innehû leküm adüvvün mübiyyün.” Meali şöyledir: “Ey İman 

edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apacık 

düşmanınızdır.”79 

 

Çü etdi Àyet-i Silm’e teşebbüå  
ÒaùÀdan ãÀlim etsün Rabb-ı RaómÀn 
     (T. 3 b. 11)  

 
   a3. Utullin: Kalem Sûresi’nde geçer. “Ve la tüti’ kulle hallâfin 

mehiynin. Hemmâzin meşşâin binemiymin. Mennâ’ın li-hayri mü’tedin esiymin. 

Utullin ba’de zâlike zeniymin.” Meali şöyledir:  

 

“(Resûlüm !) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur 

arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep 

engelleyen, mütecaviz günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün 

bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiç 

birine, mal ve oğulları vardı diye boyun eğme.” 80 

 

Be-feóvÀ-yı utullin bÀdezÀlik döndi úavlinden  
Maúal-i bí-me´Àle naúø-ı èahdi ol zením açdı  
      (T. 19 b. 43)  

 
 
   a4. Ze’l-Kurba: Bakara Sûresi’nin 83. âyetinde geçer: “Ve iz 

ehaznâ miysakâ beni İsraile la ta’büdûne illâllahe ve bi’l-vâlideyni ihsânen ve ze’l-

kurbâ ve’l-yetâmâ ve’-mesâkiyni ve kûlû linnâsi husnen ve ekiymussalâte ve âtü’z-

zekâte sümme tevelleytüm illâ kaliylen minküm ve entüm mü’ridûne.” Meali şöyledir: 

 

 “Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah’a kulluk 

edeceksiniz, ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara 

iyilik edeceksiniz diye söz almış ve ‘insanlara güzel sö söyleyin, 

                                                
79 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Bakara  Suresi, 208. âyet, s. 31.  
80 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Kalem  Suresi, 10-13. âyetler, s. 563. 
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namazı kılın, zekatı verin’ diye de emretmiştik. Sonunda azınız 

müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz.” 81 

 

Selímiyyeyle iósÀniyye çÀr-ı zü’l-úarÀbetdir 
Ederler birbiriyle inúifÀè-ı Óaú-ı ze’l-úurbÀ  
     (T. 28 b. 9)  

 

   a5. İnnâ Fetehnâ: Fetih Sûresi’nin ilk âyetinde geçer: “İnnâ 

fetehnâ leke fethân mübiynen.” Meali şöyledir: “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih 

ihsan ettik.”82 

 

èİzz ü devletle mü´eyyed eyleyüp rabbü’l-èibÀd 
Úuvvet ü iúbÀlini günden güne úılsun ziyÀd 
DÀ´im istidlÀl olunsun ru´yet-i rÿ-yı murÀd 
Dest-i nusret muãóaf-ı iclÀlin etdikce küşÀd 
Sÿre-i İnnÀ FetehnÀ’dan açılsun fÀller   
     (Tms. 1 bnd. 5)  

 

  b. Hadis-i Şerîfler:  

 

   b1. Sâye-i Hak/ Zıll-ı Yezdân: Zıll-ı ilâh ya da zıll-ı rabbü’l-

âlemin olarak da bilinir. “e’s-Sultân zıllullahi fi’l-‘arz.” Anlamı: sultan, Allah’ın yer 

yüzündeki gölgesidir. İslam halifeleri için kullanılır.  

 

ŞehinşÀh-ı mü´eyyed sÀye-i Óaú  
CihÀndÀr-ı mü´eyyed ôıll-ı YezdÀn 
     (T. 3 b. 2)  
 
ÁfitÀb-ı salùanat SulùÀn Selím 
ŞÀh-ı devrÀn ôıll-ı Rabbü’l-èÀlemín 
     (T. 13 b. 2)  

 

   b2. Men bena mesciden ben’ Allahu lehu beyten fi’l-cenneti: 

Her kim bir mescit inşa ettirirse, Allah’da cennette onun için bir köşk inşa ettirir.  

 

                                                
81 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Bakara  Suresi, 83. âyet, s. 11. 
82 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Fetih  Suresi, 1. âyet, s. 510. 
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Bu ÀèlÀ cÀmièi inşÀya fermÀnı olup ãÀdır  
Teceddüd úıldı maènÀ-yı óadiå-i men bennÀ óakkÀ  
       (T. 28 b. 4)  

 
   b3. Levlâke levlâk le-mâ halakatü’l-eflâk: (Habibim !) Sen 

olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.  

 

Vücÿdun Óaú metÀè-ı òalú edelden  
èAdem-gÀh oldı cÀy-ı ehl-i ùuàyÀn 
     (T. 3 b. 7)  

 
   b4. Men arefe nefsehû fe-kad arefe rabbehû: Kendini (nefsini) 

bilen Rabb’ini bilir.  

 

Seyyid Muóammed pÀk-dín ol ãÀdıúü’l-vaèdü’l-emín   
Kim eylemiş Rabbü’l-emín dÀnÀ-yı sırr-ı men èaref 
       (T. 176 b. 1)  
 

 c. Sözler:   

  c1. Nûrun alâ-nûr: Daha güzel, daha iyi, pek âlâ.  

 

Söyle tÀríòin CelÀlí mevlidi mehtÀbınıñ  
Óín-i şeb nÿrun ala-nÿr oldı SulùÀn BÀyezíd  
      (T. 41 b. 16)  
 

2. 1. 4. Peygamberler 83 
 
 a. Hz. Nuh: Kuran-ı Kerîm’de ve peygamberin hadislerinde ismi sıklıkla 

geçen peygamberlerden olan Hz. Nuh (a.s.)84 kıssasında yer alan bazı özelliklerden 

olayı özellikle divan şiirinde sıklıkla malzeme olarak kullanılır. Kuran-ı Kerîm’de 

Âl-i İmran, Nisâ, En’am, İsrâ, Meryem, Enbiyâ, Ahzâb, Şûrâ, Hadîd, gibi sûrelerde 

bizzat, Araf, Tevbe, Hûd, İbrahim, Ankebut, Furkan, Sâd, Mü’min, Necm, Sâffât gibi 

                                                
83 Divan şiirinin kaynakları arasında yer alan peygamber hikâyelerinin şiirde kullanımına dair son 
yıllarda yapılmış önemli bir çalışma yayımlanmıştır: Güler, Z., (2006), Divan Şiirinde Peygamber 
Hikâyelerine Telmihler, Fırat Üniversitesi Yayınları, Malatya.  
84 Hz. Nuh ve kıssasına dair ayrıntılı bilgi için bkz.: Aydemir, A., (2005), İslâmî Kaynaklara Göre 
Peygamberler, 4. Baskı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, s. 47-55; Köksal, M. A., (2004), 
Peygamberler Tarihi, C: 1, 8. Baskı, Ankara, s. 87-113; Harman, Ö. F., (2007), “Nûh”, DİA, C: 33, 
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 224-227.  
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surelerde ise kavmi, hanımı, gemisi, oğulları gibi kıssasına dair özellikleriyle anılan85  

Hz. Nuh’un tevhid mücadelesi için Kuran-ı Kerîm’de kendi adını taşıyan bir sûre de 

yer almaktadır.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hz. Nuh daha çok ömrünün uzunluğu yönünden 

ele alınır. Zira Ankebut Suresi’nin 14. âyetinde Hz. Nuh’un 950 yıl kadar kendi 

kavmi arasında yaşadığı belirtilmektedir.86 Şair, tarih manzumelerinde Tanrı’dan 

memduhu için Nuh gibi bir uzun ömür diler:  

 

Şeh-i devrÀn sulùÀn-ı zamÀnıñ Nÿó-veş yÀ Rab  
Mezíd-i èömr ola õÀt-ı hümÀyÿnıyla evlÀdı 
      (T. 4 b. 6)  

 

 b. Hz. İbrahim: Bakara, Âl-i İmrân, En’am, Hud, Yûsuf, Hicr, Ahzab, 

Mümtehine, Tevbe, İbrahim gibi çeşitli sûrelerde kendisinden söz edilen Hz. 

İbrahim87 dinler tarihi içerisinde de önemli bir yere sahiptir. “Yahudilik, Hıristiyanlık 

ve İslâm tarafından en büyük ata ve temel referans noktası kabul edilen İbrahim”88 

hakkında Kuran-ı Kerîm, 

 

 “çeşitli sûrelerde münasebet düştükçe onun genel inanç 

tarihindeki yerini, öğretisinin ana hatlarını ve özelliklerini, 

tebliğ faaliyetleri ve yöntemlerini, kişiliğinin dinî, ahlâkî, 

içtimaî ve ailevî boyutlarını tanıtmış, bu konularla ilgisi 

ölçüsünde hayatından da bazı kesitler vermiştir.”89 

 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hz. İbrahim daha çok misafirperver olması ve 

sofrasının bereketliliğinden dolayı anılır. “İbrahim peygamber, sofrasında misafir 

                                                
85 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, s. 24-26. Çalışmamızın bu bölümünde peygamber isimlerinin 
Kuran-ı Kerim’de hangi sûrelerde geçtiğine dikkat çekilecek ancak dipnotlarda gönderme 
yapılmayacaktır. İlgilenenler bu dipnotun başında verdiğimiz sayfalarda bulunan indekse bakabilirler.  
86 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Ankebut Sûresi, s. 396.  
87 Hz. İbrahim ve kıssasına dair ayrıntılı bilgi için bkz.: Aydemir, (2005), s. 57-67, Köksal, (2004),  
C:1, s. 141-171; Harman, Ö. F.-Uzun, M., (2000), “İbrahim”, DİA, C: 20, Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul, s. 266-273. 
88 Harman-Uzun, (2000), s. 266. 
89 Harman-Uzun, (2000), s. 269.  
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olmadığı zaman yemek yemezmiş. Misafir olunca da her şey bereketlenir ve 

bollaşırmış. Bu nedenle onun adı bereket ile anılır.”90  

 

CenÀb-ı õÀt-ı şerífiñle ãadr-ı fetvÀya 
æenÀ-güõÀr ü duèÀ-gÿyım ey vezír-i kerím  
Ne kim èinÀyet ü iósÀn ederseñiz ben de  
Desem n’ola berekÀt-ı  Òalíl İbrÀhim 
      (Kt. 2)  

 
  Şair, tarih manzumelerinde ise Hz. İbrahim’i hakkında bir şeyler söylediği ya 

da övdüğü memduhunu daha çok isim ortaklığından dolayı  anar:  

 

TırÀz-ı mesned-i fetvÀ müzeyyen-i taúvÀ  
Óalím-i mekrümet-ÀrÀ semiyy-i İbrÀhím  
     (T. 68 b. 6)  

 
 c. Hz. Yûsuf: Kendisi gibi peygamber olan Hz. Yakub (a.s.)’un oğlu Hz. 

Yûsuf’un91 ismi Kuran-ı Kerîm’de En’âm, Mümin, Yûsuf sûrelerinde geçer.  Daha 

çok kıssasına dair bilgileri bu sûrelerin içerisinde yer alan ve Allah tarafından 

‘ahsenü’l-kıssas” olarak nitelendirilen Yûsuf  Sûresi’nde buluyoruz.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hz. Yûsuf daha çok güzelliği yönünden ele alınır 

ve hem sevgilinin hem de memduhun güzelliği anlatılırken Yûsuf’un güzelliği ile 

benzetme ilişkisi kurulur:  

 

ÜftÀdesi olursa zenin merd olur velí  
Ol Yÿsuf-ı melÀóate dildÀde merd ü zen  
      (G. 79 b. 3)  
 
CelÀlí aósen oldı ãadrına teşrífi tÀríòim 
Müşerref oldı cÀyı Áãaf-ı Yÿsuf-likÀ geldi 
      (T. 57 b. 19)  

 
 d. Hz. Hızır ve  Hz. İlyas: Kaynakların bir kısmının peygamber bir kısmının 

ise evliya olduğunu kabul ettiği Hz. Hızır, Kuran-ı Kerîm’de geçen Kehf Sûresi’nde 

daha çok Hz. Musa ile olan macerası dolayısıyla anılır. 

                                                
90 Pala, İ., (2007), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, 17. Baskı, Kapı Yayınları, İstanbul, s. 225.  
91 Hz. Yûsuf ve kıssasına dair ayrıntılı bilgi için bkz.: Aydemir, (2005), s.75-95; Köksal, (2004),  C: 1, 
s. 271-301.  
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 Divan şiirinde darda kalanların yardımına koşması, denizin üstünde 

yürüyebilmesi, denizin üstüne seccâdesini sererek namaz kılabilmesi, bastığı 

toprağın yeşillenmesi gibi kerâmetleriyle olduğu kadar İskender-i Zülkarneyn ve Âb-

ı Hayat-ı bulma hikâyesine de telmihte bulunulur.92 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hz. Hızır daha çok âb-ı Hayat ile birlikte anılır. 

Şair, Hz. Hızır’ı tarihe mal eden asıl olayın âb-ı Hayât’ı bulması olduğunu belirtir:  

 

N’ola ey ãuya dinse Àb-ı òayÀt  
Óıørı Óıør eyledi kerÀmet-i Àb  
    (T. 134 b. 8)  
 

 Hz. İlyas ise Kuran-ı Kerîm’de Enâm ve Saffat Sûrelerinde ismi anılan ve 

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi 

olmayıp daha yaşarken Allah katına çekildiğine ve kıyamete kadar orada 

yaşayacağına inanılmaktadır.93 Divanda Hz. İlyas ismi bir kıtada Hz. Hızır ismiyle 

birlikte anılır:  

 

MiåÀl-i nehr-i  Tuna çoşmuş idi enf-i zükÀm   
Ki gÀh bir ùarafı işledi gehi aòer  
HemÀn ki Sunne Boàazı’na döndi birùarafı  
O sedd olup Óıør İlyÀs’a cÀnib-i diger 
     (Kt. 50) 
  

 e. Hz. Yûşâ İbni Nûn: Hz. İbrahim’in soyundan gelen Hz. Yûşâ, Hz. 

Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Otuz yıl kadar 

İsrailoğullarına hem hükümdarlık eden hem de peygamberlik görevini yerine getiren 

Hz. Yûşâ’nın yüz yirmi beş yaşlarındayken vefat ettiği bilinir.94 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda daha çok Tîh bölgesindeki yaşamıya anılır:  

 

 

                                                
92 Pala, (2007), s. 204-205.  
93 Harman, Ö. F., (2000), “İlyâs”, DİA, C: 22, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 160-162; Köksal, 
(2004),  C: 1, s. 135-140.  
94 Köksal, (2004),  C: 2, s. 121-122.  
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Yazda èarø-ı Àòir-i óamsín eder hÀmÿna ùÀà  
CÀy-gÀh oldı anıñçün Yuşaè ibni Nÿn’a ùaà 
      (G. 61 b. 1)  

 
 f. Hz. Dâvud: İsrailoğlullarına gönderilen peygamberlerin arasında yer alan 

Hz. Dâvud’un ismi Kuran-ı Kerîm’de Bakara, Nisâ, Maide, En’am, Neml, Enbiyâ, 

Ahzâb, Sâd sûrelerinde geçer. Ancak, Kuran-ı Kerîm’de Hz. Dâvud’un hayatı ve soy 

bilgisi hakkında ayrıntılı bilgiye rastlanmaz.95 Divan şiirinde daha çok güzel sesi, şair 

ve musikişinas oluşu, demir eritmekteki gösterdiği mucizeler ve kendisine 

gönderilmiş olan kutsal kitaplardan Zebur ile birlikte anılır.96  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hz. Dâvud ismi iki beyitte geçer. Beyitlerden 

birinde şair Hz. Dâvud’un sesinin güzelliğini hatırlatır. Aziz Ahmed Bey’in 

Davutpaşa semtinde aldığı ev için yazdığı tarih manzumesinde şair evin bulunduğu 

semtin âdetâ Dâvud’un sesi misali seslerle kuşatılmış olduğunu söyler:  

 

Bu cÀ-yı bí-muèÀdil cÀnib-i DÀvutpÀşÀ’da 
äadÀlar içre DÀvÿdí ãadÀnıñ miålidür àÿyÀ 
       (T. 163 b. 5)  
 

 Aynı şiirin devamındaki beyitte ise Dâvud’un Câlût ile karşılaşmasında 

zırhını çıkarması olayına telmihte bulunur:  

 

YÀhÿd anda temekkün zıró-ı  DÀvÿd’ı telebbüsdür 
áam etmez hamle èaczinden mübÀrek eylesün MevlÀ 
       (T. 163 b. 6)  

 

 g. Hz. Süleyman: Hz. Dâvud’un oğludur. Kuran-ı Kerîm’de Bakara, Nisâ, 

En’âm, Enbiyâ, Ankebût, Ahzâb, Neml sûrelerinde ismi anılır. Dillere destan bir 

saltanata sahip olmasının dışında, kuş dilini bilmesi, rüzgara emredebilmesi, insanlar, 

cinler ve kuşlardan oluşan ordusunun bulunması ayrıca yine cinlerin karşı çıkmadan 

hizmetini görmesi... gibi özellikleriyle anılan97 ve divan şiirine konu olan98 Hz. 

                                                
95 Harman, Ö. F., (1994), “Dâvud”, DİA, C: 9, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 21-24; Aydemir, 
(2005), s. 151-181; Köksal, (2004), C: 1, s. 179-201.  
96 Pala, (2007), s. 108.  
97 Aydemir, (2005),  s. 187-224; Köksal, (2004), C: 1, s. 205-225.  
98 Pala, (2007), s. 411-413.  
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Süleyman, Ebubekir Celalî Divanı’nda sadece bir beyitte ve mührü dolayısıyla ele 

alınır:  

 

Vücÿhum cedveli mühr-i SüleymÀní’dir altında 
SezÀ ol maèbed-i vÀlÀya bu Àvíze-i zíbÀ 
      (T. 28 b. 16)  

 

 h. Hz. İsa: Dört büyük kitaptan İncil’in kendisine verildiği Hz. İsa’nın99 ismi, 

Kuran-ı Kerîm’de Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, En’am, Şûrâ, Zuhruf, Haşr, Saff, 

Meryem sûrelerinde geçer. İslam dini Hz. İsa’yı resullerin en büyükleri arasında 

kabul eder. Hz. İsa, kıssasında yer alan pek çok hikâye ve gösterdiği kerametler 

neticesinde edebiyata konu olur.100 

 

 Ebubekir Celalî, Divanı’nda Mısır’da yapılan deniz savaşları için düşürdüğü 

tarihinde  İngilizleri Meryem101 oğlu İsa’nın milleti olarak annesiyle birlikte anar:  

 

ÇehÀrüm eyledi ùop-òÀneliyle İngiliz úavmi  
äadÀúat olmaàın ol millet-i èÍsÀ-yı Meryem’de 
       (T. 24 b. 8)  

 

 ı. Hz. Muhammed: Son hak dini olan Kuran-ı Kerîm’in indirildiği peygamber 

efendimiz, tarihi kişiliği hakkında hem Kuran-ı Kerîm’de hem de çeşitli kaynaklarda 

tafsilatlı bilgi bulunmaktadır.102 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hz. Muhammed, her şeyden önce dünya 

varlığının nedeni olarak ele alnır. Dünya onunla safa bulmuştur:  

 

ÁfÀúa virdi mihr-i ruò-ı MuãùafÀ ãafÀ  
Buldı anıñla mÀh-ı cemÀl-ı ãafÀ ãafÀ 
     (G. 1 b. 1)  
 

                                                
99 Harman Ö. F.-Çelebi, İ.-Uzun, M., (2000), “Îsâ”, DİA, C: 22, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 
465-475; Aydemir, (2005), s. 235-257; Köksal, (2004),  C: 2, s. 303-351.  
100 Pala, (2007), s. 235-236.  
101 Harman, Ö. F., (2004), “Meryem”, DİA, C: 29, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, s. 236-242.  
102 Fayda, M.-Kandemir, M. Y.-Durmuş, İ.-Özel, A.-Topaloğlu, B.-Dönmez, İ. K.-Çağrıcı, M.-Çelebi, 
İ.-Uludağ, S.-Durmuş, İ.-Kanar, M.-Uzun, M.-Toker, H.-Serin, M.-Özcan, N.-Avcı, C.-Birışık, A.-
Görgün, H., (2005), “Muhammed”, DİA, C: 30, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 408-481.  
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 O’nun aşk şarabıyla sarhoş olmayanlar, bu dünyada cefâsı olmayan bir rahat 

bir huzur görmez:  

 

Ser-mest-i cÀm-ı èaşú-ı Nebí olmayanlarıñ 
Görmez cihÀnda dídeleri bí-cefÀ ãafÀ 
     (G. 1 b. 4)  
 

2. 1. 5. Dört Halife   
 
 a. Hz. Ebubekir : İlk müslümanlardan olan ve Hz. Peygamberin ölümünden 

sonra O’nun ilk halifesi olarak devlet işlerini yürüten Hz. Ebubekir, İslam tarihi 

içerisinde yer alan önemli şahisyetlerdendir. Asıl adı Abdullah olan Ebubekir, Hz. 

Peygambere yakınlığı ve sadakatıyla tanınır. Hz. Peygamberin Miraç hadisesine 

hemen inanmasından sonra kendisine bizzat Hz. Muhammed tarafından  ‘Sıddîk’ 

lakabı verilmiş ve bu lakap ile anılmaya başlanmıştır. Müslümanlığı ilk kabul eden 

kişilerin arasında yer alan Hz. Ebubekir’in, İslam dinini kabul etmeden  önceki 

hayatı hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak ticaret ile uğraştığı ve bir miktar 

servete sahip olduğu bilinmektedir.103  

  

 Ebubekir Celalî, Hz. Ebubekir ismini bir kaç beytinde değişik özellikleriyle 

anar. Cem İsmail Paşa için yazdığı bir tarih manzumesinde Paşa’nın yeni görevinde 

ilk olarak Hz. Ebubekir ve Hz. Ali gibi doğruluğunu, sadakatini ispat ettiğini söyler:  

 

EvvelÀ oldı ser-i bostaniyÀn[ın] dÀveri  
äıdúın iåbÀt eyleyüp Sıddíúla Óayder  gibi  
     (T. 60 b. 4)  

 

 Musahib-zâde’nin Anadolu kazaskerliğine atanması için yazdığı başka bir 

manzumesinde ise memduhunun huy ve yaratılışını Hz. Ebubekir’e benzetir:  

 

Semiyy-i mefóÀrü’l-ekvÀn emín-i ãÀóibü’l-èirfÀn  
O Sıddíúí-secÀya ãadr-ı Anaùolıdur şimdi 
      (T. 130 b. 3)  

 

                                                
103 Fayda, M., (1994), “Ebûbekir”, DİA, C: 10, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 101-108.  
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 Şair, bir beytinde ise memduhunun Hz. Ebubekir ile adaş olmasına dikkat 

çeker:  

äıddıú ile hem-nÀmdır èadli èÖmer peyàÀmdır  
èAùf- ı naôarda SÀm’dır bÀ-èömr-i Nÿó olsun be-kÀm 
       (T. 83 b. 6)  

 

 b. Hz. Ömer: Hulefâ-yı Râşidîn’in ikincisi olan Hz. Ömer’in müslüman 

olmadan önceki hayatı hakkında net bilgilere sahip değiliz. Savaşçı kişiliğiyle 

tanınan Hz. Ömer, uzun süre İslâm dinini kabul etmemiş ve putperest hayatına 

devam etmiştir. Müslüman olmasını takip eden yıllarda hem İslam devletinin 

içerisinde hem de ordusunda önemli görevler alan Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra hilâfet makamına geçen Hz. Ebubekir’in müşavirliğini ve kadılığını 

yapmıştır. Hz. Ebubekir’in vefatının hemen ardından ise hilâfet makamını 

devralmıştır. 644 yılında şehit edilene kadar bu görevini yerine getirmiştir. ‘Faruk’ 

lakabıyla anılan Hz. Ömer, aynı zamanda adaletliliğiyle tanınmıştır.104  

 

 Ebubekir Celalî, Hz. Ömer’i  şiirlerinde adaletli olmasına gönderme yaparak 

anar:  

äıddıú ile hem-nÀmdır èadli èÖmer peyàÀmdır  
èAùf- ı naôarda SÀm’dır bÀ-èömr-i Nÿó olsun be-kÀm 
       (T. 83 b. 6)  

 

 c. Hz. Ali: Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yı Râşidîn’in dördüncüsü 

olan Hz. Ali, m.s. 600’lü yıllarda Mekke’de doğmuştur. Beş yaşından itibaren Hz. 

Peygamberin yanında yetişen Hz. Ali, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk 

inananlardan ve  ilk iman edenlerdendir. Gelişen ve büyüyen İslam devleti içerisinde 

Hz. Peygambere ilk önce vahiy katipliği yapmış olan Hz. Ali, Hz. Peygamber’in 

vefatını izleyen yıllarda yani halifeler döneminde devlet içerisinde herhangi bir idarî 

görev almamış ve orduyla birlikte savaşlara katılmamıştır. 656 yılında Hz. Osman’ın 

şehit edilmesinin ardından halifelik makamına oturmuş ve bu görevi 661 yılında şehit 

edilene kadar sürdürmüştür. 105 

 

                                                
104 Fayda, M.-Koçak, M., (2007), “Ömer”, DİA, C: 34, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 44-53.  
105 Fığlalı, E. R.-Kandemir, M. Y., (1989), “Ali”, DİA, C: 2, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 371-
378.  
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 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hz. Ali’nin ismini yine doğruluğu ve İslam’a 

karşı olan sadakatini hatırlatarak anar:  

 

EvvelÀ oldı ser-i bostaniyÀn[ın] dÀveri  
äıdúın iåbÀt eyleyüp Sıddíúla Óayder  gibi  
     (T. 60 b. 4) 

2. 1. 6. Ahiret İle İlgili Kavramlar  
 

a. Cennet: Bütün dinî inanışlara göre insanların dünyevî hayatlarının sonunda 

veya kıyametin kopmasının ardından mutluluk içerisinde yaşayacakları yer olarak 

bilinen cennet, Kuran-ı Kerîm’de Sâffât, Tûr, Vâkıa, İnsan, Nebe, Muttaffîfin, 

Gâşiye, Tevbe, Ra’d, Nahl, Kehf, Meryem, sûreleri başta olmak üzere bir çok sûrede 

değişik özellikleri dolayısıyla anılır. Sonsuz nimetlerin olduğu ve insanların mutluluk 

içinde yaşayacakları bir yer olarak bilinen Cennet,106 divan şiirinde daha çok ‘behişt’ 

ve ‘cinan’ kelimeleriyle karşılanır. İnanışta yer alan tüm hususlarıyla değişik 

nedenlerle  şiire malzeme olur ve benzetmelerde kullanılır.107 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda cennet daha çok bir karşılaştırma unsuru olarak 

kullanılır. Şair, memduhunun aldığı eve dair tarih düşürürken alınan evin bulunduğu 

mahalin değişik özelliklerinin sanki cenneten çıkmış olduğunu söyler:  

 

Zióí mekÀn-ı dil-ÀrÀ-yı cennet-ÀsÀ kim  
äuyu zülÀle müşÀbih hevÀsı hemçü nesím 
      (G. 99 b. 5)  

 

 Şair, bir beytinde ise Hz. Peygamber’in cennet ile müjdelendirildiğini 

bildirdiği Selmân el-Farisî’ye gönderme yapar:  

 
Ríş-i pÀk-i nebeví mÿyına beñzer SelmÀn  
Olıcaú cennet-i aèlÀ ile  pÀk-ender-pÀk 
      (G. 64 b. 6)  
 

                                                
106 Şahin, M. S.-Topaloğlu, B., (1993), “Cennet”, DİA, C: 7, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 374-
386.  
107 Pala, (2007), s. 88-89.  
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 b. Cehennem: Tanrı’nın varlığını inkar edenlerle birlikte günahların âhirette 

cezalandırılacakları yer olan cehennem108 hakkında Kuran-ı Kerîm’de Hûd, Secde, 

Sâffât, Vâkıa, Nebe’, İbrahim, Kehf sûrleri başta olmak üzere pek çok sûrede bilgi ve 

tasvirler bulunur. Divan şiirinde ise özellikle sevgiliden ayrı düşen âşıkın  yurdu 

olarak anlatılan cehennem,109 Ebubekir Celalî Divanı’nda İslam orduları tarafından 

yenilen Nemçe ordusunun içinde bulunduğu durumu anlatmak için kullanılmıştır:  

 

Dil-i küffÀrı muóriúdir bu nuãret naôm-ı tÀríò et  
Cehennem oldı úalb-i nemçe ùabÿrın bozup İslÀm 
       (T. 2 b. 33)  

2. 1. 7. İtikadî Kavramlar  
 
 a. Peri: Cinlerin dişisi olarak bilinen ve çok güzel yaratıklar olarak tasavvur 

edilen periler, divan şiirinde kendisine yer bulan itikadî varlıklardandır. Büyü ile 

ortaya çıkmaları, çeşme gibi su başlarında bulunmaları, göze görünmemeleri çeşitli 

görünüşler alabilmeleri, bir görünüp bir kayboluşları gibi özellikleriyle şiirde anlatım 

unsuru olarak kullanılan periler, aynı zamanda güzellikleri ve göze görünmeyişleri 

açısından sevgilinin benzetmeliği konumundadır.110 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda peri kavramı sevgilinin benzetmeliğidir ve şair bu 

kavramı daha çok su başlarında bulunması noktasında ele alır:  

 

Girse gÀhi n’ola dilber ãuya 
Girer elbet de períler ãuya 
    (T. 93 b. 1)  

 

 b. Şeytân: Hz. Âdem’in yaratılmasından önce ‘Hâris’ ya da ‘Azazil’ olarak 

bilinen bu melek, Tanrı’nın buyruğuna karşı gelerek Hz. Âdem’e secde etmemiş ve 

bunun üzerine Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Kendisine İsrafil’in Sûr’a üflemesine 

kadar ömür verildiği ve bu zamana kadar elindeki çeşitli enstürümanlarla 

insanoğlunu doğru yoldan saptırmaya çalışcağı bilinmektedir. Kuran-ı Kerîm’de 

Bakara, Nîsâ, A’raf, İsrâ, Meryem gibi sûrelerde şeytandan ve yaptığı kötülüklerden 

                                                
108 Harman, Ö. F.-Topaloğlu, B., (1993), “Cehennem”, DİA, C: 7, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 
s.225-233. 
109 Pala, (2007), s. 85-86.  
110 Pala, (2007), s. 369.  



 72 

bahsedilir. Divan şiirinde de kendisine yer bulan şeytan elimizdeki kaynaklardan 

öğrendiğimiz kıssalarının dışında aşk ilişkisi içerisinde özellikle rakibin benzetmeliği 

olarak ele alınır.111 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda ise yukarıda belirttiğimiz genel kullanımlarının 

dışında tarih manzumelerinde ve düşmanın benzetmeliği olarak kullanılır:  

 

Edüp re´is şeyÀùín-i èadÿya Àteş-efşÀnı  
SihÀm-ı rÀmiyÀn el-Óaúú şihÀb-ı ÀsumÀn oldı 
      (T. 1 b. 14)  
 

2. 1. 8. İslam, Diğer Hak ve Bâtıl Dinler İle İlgili Unsurlar  
     
 a. İslam: En son gönderilmiş Hak din olan İslam, Ebubekir Celalî Divanı’nda 

bir din olmaktan daha çok Osmanlı İmparatorluğu için kullanılır. Şair, İslam 

kelimesini lafzen şiirinde tek başına kullanmaz. Mutlaka bir terkip içerisinde ve bir 

aidiyet düşüncesi vererek kullanır. Osmanlı İmparatorluğu’nu İslam ehli olarak 

nitelendirir. Bu kullanımlara daha çok tarih manzumelerinde rastlıyoruz:  

 

MehÀdiye boàazın mülkine sedd eyleyüp gÿyÀ  
ÒayÀl-i bÀùılınca mÀniè-i İslÀmiyÀn oldı 
      (T. 1 b. 8)  

 

 Ebubekir Celalî gazellerinde yer alan bir beytinde ise yine müslüman-kafir 

tezatından yola çıkarak zarif bir hayâl kurar:  

 

Söze geldikde daèvÀ-yı müselmÀní eder ammÀ  
Olur mestÀne çeşm-i  mesti-veş kÀfir çaúar çaúmaz 

        (G. 50 b. 4)  
 

 b. Yahudilik: Hak dinlerden olan Yahudilik Ebubekir Celalî Divanı’nda yine 

bir önceki maddede belirttiğimiz üzere mensubiyet merkezli ele alınır. Bu kelimeye 

şairin Sürurî etkisinde ve  Hevâyî mahlasıyla yazdığı şiirlerde rastlıyoruz:  

 

 

                                                
111 Pala, (2007), s. 431.  
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Efrenc ile Yehud zebÀn-ÀşinÀsıdır  
Ögren maóallini ãorup ey dil Şamanta’dan 
      (G. 80 b. 5)  

 

 c. Mecusilik: Bâtıl dinlerden olan Mecusilik, Ebubekir Celalî Divanı’nda 

sadece bir beyitte anılır:  

 
ÒÀl-i hindÿ  ruò-ı yÀr içre CelÀlí òaùsız   
Oldı mÀnend-i Mecÿs Àteşí-i nÀbe  kitÀb 

       (G. 7 b. 5) 
 

 2. 1. 9. İbadet İle İlgili Unsurlar  
 
 a. Kıyam: Namazın şartlarından bir tanesi olan kıyam, ayakta durmak 

demektir. Ebubekir Celalî Divanı’nda gerçek anlamında ve tek bir kıtada 

kullanılmıştır:  

 
Degil taèaddüdi cÀ´iz imÀm olur vÀóid  
Ki òÀsdır aña miórÀb önünde úılsa úıyÀm  
Sütÿnlar ki cevÀmiède bí-nihÀyetdir  
Faúat biri Òaãeki cÀmiènde oldı imÀm 
      (Kt. 54)  

 

 2. 1. 10. İbadet-hâneler ve İbadet-hâneler İle İlgili Unsurlar 
 
 a. Kabe: Müslüman dünyasının kıblesi ve inanışımıza göre yeryüzünde 

yapılan ilk mâbed olan Kâbe, Arap yarımadasında Mekke şehrinde ve Mescid-i 

Harâm’ın ortasında yer alır. Kim tarafından yapıldığı konusunda çeşitli rivayetler 

vardır. Ancak Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarfından bugünkü yerine inşa edildiği 

bilinmektedir. Kâbe’nin yer yüzündeki ilk mâbed olmasının yanı sıra Müslümanlığın 

namaz ve hac ile ilgili şartlarının yerine getirlmesinde de önemli bir yeri vardır. 

Ayrıca çeşitli özellikleri nedeniyle edebî eserlerde kendine yer bulmuştur. 112  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Kâbe tarih manzumlerinde kendisine yer bulur. 

Şair, ev yaptıran Seyid İbrahim Efendi için düşürdüğü tarihte evin bânîsi ile Hz. 

                                                
112 Ünal, S.-Yaşaroğlu, K.-Uzun, M., (2001), “Kâ’be”, DİA, C: 24, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 
14-25.  
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İbrahim’in adaşlıklarından yola çıkar ve Seyyid İbrahim Efendi için Hz. İbrahim 

hakkı için hayır duasında bulunur:  

 

Be-óaúú-ı Úaèbe-i èulyÀ  cenÀb-ı bÀnísin 
CelÀlíyÀ ede Óaú tÀ kıyÀm  içinde muúím 
      (T. 99 b. 6)  

 

 Kâbe, Ebubekir Celalî Divanı’nda şairin Salih-zâde Salih’in Mekke kadısı 

olması dolayısıyla da karşımıza çıkar. Salih Efendi’nin yeni görevine gelmesiyle o 

kadar mutlu olmuştur ki bu mutluluğu Kâbe’de hacı olmak için bulunanların 

mutluluğu gibidir:  

 

Müjde Óaú içün CelÀlí şöyle mesrÿr oldı kim  
ÓÀcıyÀn gÿyÀ ãafÀ-yı ÚÀbe-i èulyÀdadır 

        (T. 139 b. 4)  
 

 Benzer bir kullanım şairin diğer bir şiirinde Kudsi Efendi’nin mevleviyyet 

elde etmesi için düşürülen diğer bir tarih manzumesinde de görülmektedir:  

 
Degil pÿşíde faór eyler CelÀlí øabù-ı tÀríòiñ 
LibÀs-ı mevleviyyet Úaèbe’dir Úudsí Efendi’ye 
      (T. 142 b. 7)  

 

 Şair diğer bir manzumesinde Galata’nın önemini vurgulamak için özellikle 

kıble kavramından yararlanır:  

 

Şebíh-i úıble-nümÀ cÀmiè-i Ùavíl èArab  
Anıñla merkez-i míl-i siyÀhdır áalaùa 
      (T. 152 b. 7)  

 

 b. Kilise: Hristiyanlığın mabedi olan kilise Ebubekir Celalî Divanı’nda şairin, 

3. Selim’in İskenderiye seferi için yazdığı bir tarih manzumesinde aynı anlamda 

kullanılır:  

 

Nemímiyÿn-ı úıbùa cÀmiè-i pÀk òayÀlÀtı  
KenísÀ eylemek fikriyle murdÀr-ı zením aldı  
      (T. 22 b. 14) 
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 c. Camiye Ait Unsurlar:  

 

  c1. Mihrab: Camiide imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde 

durduğu ve camiinin duvarında içe doğru hafif girintili yer olan mihrab, Ebubekir 

Celâlî Divanı’nda bilinen terim anlamıyla kullanılır:  

 

Yeşil pÿşídeli bir muãóaf-ı miórÀb olur ş’ol dem  
ŞerÀfetle şeríèat  maófilinde óükm-pírÀdır  
      (T. 153 b. 8)  

 
  c2. Minare: Camilerde ezan ve sala okumak için inşa edilmiş ana 

yapıdan yüksek tasarlanan bölüm olan minare, Ebubekir Celalî Divanı’nda yine 

bilinen terim anlamıyla kullanılır. Şairin, Sultan 3. Selim’in camii yaptırışı için 

kaleme aldığı tarih manzumesinde geçer:  

 

Tekerrür emrini te´kíd içindir cÀnibeynínde  
İki èÀlí minÀre èiõõet-i dÀreyn eder büşrÀ  
      (T. 28 b. 11) 

 

 2. 1. 11. Dua İfadeleri  
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda özellikle tarih manzumelerine kimi zaman bazı 

dua ifadeleriyle başlar. Herhangi bir nedenle memduhu için hayır duasında bulunan 

şair, daha sonra çeşitli özellikleriyle tarihini söyleyeceği olayın gerçekleşmesinde 

önemli bulduğu ikinci dereceden hadiseleri anlatmaya devam eder. Yahut yeri 

geldiğinde kalıp dua ifadeleriyle memduhuna dua eder. Bu kalıp ifadeleri şöyle 

sıralayıp örneklendirebiliriz:  

 

 a. Bi-hamdi’llah: Allah’a şükür olsun.  

 

Bi’óamdil-lÀó yine åebt-i menÀşid-i  velÀdetle 
Suòan-verler şeref-baòş-ı mübÀhÀt oldı úırùÀsa 
      (T. 34 b. 1)  
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b. Bârek-Allah: Allah mübarek etsin.  

 

BÀrek-AllÀh pertev-i envÀr bismillÀh ile  
Giydi tÀc-ı devleti ol ôıll-ı raóman-ı raóím 
      (T. 10 b. 1)  

 

 c. Hamdülillah: Allah’a hamd olsun.  

 

ÓamdülillÀh hem taóiyyÀt-ı ResÿllallÀh ile  
Etdi taót üzre culÿs ol sÀye-i óayy-ı úadím  
      (T. 10 b. 2)  

 
d. İn-şa’-Allah: Allah isterse.  

 
Úahr-ı òaãm ile olur şübhesiz in-şÀ’-AllÀh 
Ùopçı eşbehleriniñ her biri faòrü’l-eşbÀh  
     (T. 17 b.12)  

 
 e. Ma-şa-Allah: Allah’ın istediği gibi, Allah nazardan saklasın.  
 

Resmile úışla yapıldı yeñi ùopçılar içün 
Oldı ùor ùop bihín úışladı mÀ-şÀ-AllÀh 
     (T. 17 b.14)  

 
 f. Levhaş-Allah: Allah ırak etsin.  
 

BÀrek-AllÀh zihí ùabè u òayÀl-i  bÀrik  
Levhaş-AllÀh zihí ãanèat ü efkÀr-ı dÀúíú 
     (T. 100 b. 4)  

 

 2. 1. 12. Diğer Dinî Kavramlar  
 
 a. Dinî görevliler:  

 

  a1. İmam: Cemaate namaz kıldıran kimselere derilen imam bir terim 

olarak Ebubekir Celalî Divanı’nda daha çok hikmetli beyitlerde geçer. Örneğin 

aşağıdaki beyitte şair, imamların ezan okuyan müezzinlerden daha üstün olduklarını 

vurguluyor:  

èAvÀm etmez tefevvuú ehl-i èilme bulsa da pÀye 
Mü´ezzinler imÀmı sebúat itmez çıúsa bÀlÀya 
      (G. 84 b. 1)  
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  a2. Müezzin: Namaz vakitlerini bildirmek amacıyla camiiden ezan 

okuyan dinî görevlilere verilen isim olam müezzin, Ebubekir Celalî Divanı’nda bir 

kaç beyitte anılır. Kullanım özelliği imam lafzından farklı değildir.  

 

İmÀm olmış imÀme her nişÀnı bir müezzinden 
CemÀèat  maèadadane ãalat eyler edÀ tesbíó 
       (Mfrd. 80)  

 

  a3. Müftü: Osmanlı döneminde dinî konular hakkında fetva verme 

yetkisine sahip kişi olan müftü, Ebubekir Celalî Divan’ında anılan diğer bir dinî 

görevlidir. Terim anlamında anılır ve daha çok tarih manzumelerinde görev ismi 

olarak geçer:  

 

PÀdişÀha oldı müftíd’d-dín Zeynü’l-èÀbídín  
Dehre müftí’d-dín-i èÀdil oldı Zeynü’l-èÀbídín  
      (T. 64 b. 11) 
 

 b. Namaz Sırasında Kullanılan Aletlerden Tesbih ve İmame: Özellikle 

namazın son kısmında bazı dinî sözcükleri tekrarlamak amacıyla kullanılan tesbih ve 

bunun baş kısmı olan imame Ebubekir Celalî Divanı’nda sadece bir beyitte kullanılır:  

 

İmÀm olmış imÀme her nişÀnı bir müezzinden 
CemÀèat  maèadadane ãalat eyler edÀ tesbíó 
       (Mfrd. 80)  

 

 c. Kutsal Olduğuna İnanılan Sulardan Kevser ve Zemzem: Cennette 

bulunduğuna inanılan kutsal su, çeşme ya da havuzun adı olan Kevser ile Kabe 

yakınlarındaki bir kuyudan çıkan ve kutsal olduğuna inanılan Zemzem suyu  

Ebubekir Celalî Divanı’nda ayrı ayrı olmak üzere birer beyitte kullanılır. Darü’s-

sa’ade Ağası Halid’in Kadıköy’de yaptırdığı çeşme için tarih düşüren Ebubekir 

Celalî bu çeşmeden akan suyu ilk önce ‘Kevser’e daha sonrasında ise ‘Zemzem’e 

benztir:  

 
Eyledi ÚÀêı Köyü’nde bu dil-ÀrÀ çeşmeyi  
äıdú ile bünyÀd kim kevåer ãanur Àbın içen 
      (T. 81 b. 3)  
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Medd-i Àbıyla CelÀlí lÿledir tÀríòini 
èÁfiyetle Zemzem iç nev-çeşme-i pÀkízeden  
      (T. 81 b. 5)  
 

2. 2. TASAVVUF VE TASAVVUF İLE İLGİLİ UNSURLAR  
 
 Akıldan ziyade gönülle ilgilenen ve insanın ruhî olgunluğa ulaşması için 

gerekenleri öğreten tasavvuf öğretisi, İslam’ın ilk çağlarından itibaren varolan bir 

bilgi felsefesidir. Tarih boyunca sufî öğreti içerisinde yer alan mutasavvıflarca 

tanımları yapılan tasavvufu kısaca şöyle tanımlayabiliriz:  

 

 “Temel özelliği maddeden ziyade mânânın ön plana çıkarılarak 

düşüncenin ve dolayısıyla insanın olgunlaşmasını sağlamak; 

böylece derinlikli ve çok boyutlu bir kavrama refleksi geliştirmek 

olan bu evrensel faaliyetin İslâm medeniyeti dairesinde şekillenmiş 

biçimine tasavvuf  diyoruz.”113 

 

 Temelinde yaratılış nazariyesi olan ve varlık ile ilgili problemlere çözüm 

arayan tasavvuf öğretisi, sadece bir bilgi felsefesi olarak kalmamış, giderek yaşam 

tarzı olmasının yanı sıra edebiyatı da derinden etkilemiştir. 11. yüzyılda Horasan’da 

Ahmed Yesevî ile başlayarak daha çok tekke çevresinde kendisine gelişme fırsatı 

yakalayan tasavvufî şiir geleneği, tasavvuf öğretisinin temel prensiplerini muhatabına 

aktarmakla kalmaz, kendisine has lirizmi ile de tekke dışında da okunma fırsatını 

yakalar. Cihan Okuyucu’nun ifadesiyle, dikkati değişken olana değil, kalıcı olana114 

odaklanmış olan tekke şairinin sahip olduğu bilgi birikimi, şiir ile münasebet 

kurdukça az çok divan şirinde bir benzerini gördüğümüz kendine mahsus 

çağrışımlarıyla yeni bir şiir dili de oluşturmaya başlar.115 Tabiî bu noktada tasavvufî 

edebiyatın bir başka geleneği olan ‘şerh’in varlığını da hatırlatalım.116 

 

 Devrin entellektüel çevresi içerisinde yer alan divan şairi bu edebî 

gelişmelere yabancı kalmaz. Dinî esaslara bağlı yönetilen bir imparatorluğun 

                                                
113 Ceylan, Ö., (2005), Böyle Buyurdu Sûfî: Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları, Kapı Yayınları, 
İstanbul, s. 4.  
114 Okuyucu, C., (2004), Divan Edebyatı Estetiği, L & M Yayıncılık, İstanbul, s. 63.  
115 Tasavvufî şiirde kullanılan remizleri örneklendiren özlü bir liste için bkz: Ceylan, (2005), s. 46-48.  
116 Ceylan, Ö., (2000), Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi, İstanbul.  
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sanatkârı olan divan şairi için tekke muhitlerinde gelişen bu entellektüel birikim 

kendi sanatı için önemli bir kaynaktır. Divan şairleri bu edebî muhitin remizlerini 

kendi şiirlerinde ve kendi estetik değerlerine uygun bir şekilde  anlatım unsuru olarak 

kullanırlar. Ayrıca pek çok divan şairinin de bizzat tekke muhitlerinde var oldukları 

ya da çeşitli tarikatlara intisap ettikleri bilinmektedir. Bu konuda Esrar Dede’nin 

mevlevî şairler hakkında hazırlamış olduğu tezkiresi zaman zaman subjektif de olsa 

bize önemli bilgiler veriyor.117 

 

 Son dönem Osmanlı şurası  içerisinde yer alan Ebubekir Celalî’nin hayatı 

hakkında bilgi veren kaynaklar şairin her hangi bir tarikata intisap edip etmediği 

konusunda net bir kayıt düşmemektedirler. Şairin divanında da bu konuda net 

ifadeler bulunmamaktadır. Dolayısıyla Divan’dan yola çıkarak şairin tasavvufla 

ilgisini net olarak ortaya koymak şansına sahip değiliz. Elimizdeki tek eserinde dinî 

motifler barındıran şiirleri az olduğu gibi tasavvufî açılımları olan şiirleri de azdır. 

Şiirlerinde belli bir tasavvufî zümreye aidiyetini belirten açık ifadelere ya da belli bir 

tarikat pîrinin övgüsüne rastlanmaz. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi kimi 

beyitlerinde Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî’yi anması, eseri ‘Mesnevî-i Ma’nevîye’den 

ve mevlevîliği hatırlatan kavramları şiirinde lafzen kullanması onun Mevlevîliğe 

intisap ettiğini düşündürmeyeceği gibi yine kimi şiirlerinde  ‘Yanko Madyan’ gibi 

Bektaşî literatüründen gelen kişileri bir anlatım unsuru olarak şiirlerinde kulanması, 

Keçeci-zâde Salih Efendi gibi devrin tanınmış bir mevlevî aydını ya da devrinin 

mutasavvıflarından Şeyh Selamî ve Şeyh Lebîbâ Rufa’î için tarih manzumeleri 

söylemesi Ebubekir Celâlî’nin tasavvufî ilişkilerini aydınlatmaya yetecek bilgiler 

değildir:  

 

Feyø-i himmetdir CelÀlí kim der-i bí-miåliniñ 
Nezr-i MevlÀnÀ ile tÀríòi lutf-ı lÀ-naôír 
      (T. 54 b. 9)  
 
èAcep mi dergeh-i monlÀya intisÀb etse  
Ki mevleví gibi ser der külÀhdır áalaùa  
      (T. 152 b. 10)  
 
 
 

                                                
117 Esrar Dede ve Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, (2000), Haz.: İlhan Genç, AKM Yayını, Ankara.  
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İkisi beyninde gÿyÀ òanúÀh-ı Mevleví  
Meåneví’den mıãraè-ı pÀkize-i medó ü åenÀ 
      (T. 27 b. 14)  

 
 Ebubekir Celalî, Divanı’nda tasavvuf literatüründen gelen kavramları sıklıkla 

kullanır. Ancak şairin bu kullanımları tasavvufî açılımlara sahip değildir. Şair bu 

kavramları çeşitli bağdaşıklıkları göz önüne alarak seçip kullanır. Şairin şiir 

dünyasında orjinal bir yer edinmemesi açısından divanda geçen ve bizim 

saptayabildiğimiz tasavvufî kavramları herhangi bir sınıflamaya tabî tutmadan 

sıralamayı uygun bulduk:118 

 

 a. Ayne’l-yakîn: Gözle görülerek ulaşılan ilim çeşitidir.  

 

Gördi èÀlem menzil-i bihbÿdesin 
Biñ adımdan dÿrdır èayne’l-yaúín 
     (T. 13 b. 8)  

 

 b. Dergâh: Tarikat mensubu şeyhlerle birlikte hak aşığı dervişlerin ikamet 

ettiği yerlere verilen isimdir.  

 

Dergehi mecrÀ-yı himmetdir ki bí-taúríb aña 
Şedd-i raól eyler emel-cÿ sÿ-ı eèbÀddan yine  
      (T. 109 b. 2)  

 
 c. Evliyâ: Tasavvufî literatür içerisinde bir çok mânâyı içinde barındıran bu 

kelime, kısaca şeriatı takva boyutunda yaşayıp hayatını nefs mücadelesiyle geçiren  

kişi demektir.  

 
MüstecÀb olsun be-Óaúú-ı evliyÀ vü enbiyÀ  
Şol duèÀ kim lÀzım-ı ehl-i taãavvufdur yine 
      (T. 62 b. 8)  

 

                                                
118Kavramlar hakkında verilen tanımlayıcı bilgiler hazırlanırken şu eserler esas alınmıştır: Cebecioğlu, 
E., (2005), Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 3. Baskı, Anka Yayınları, İstanbul; Uludağ, S., 
(1999), Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 4. Baskı, Marifet Yayınları, İstanbul; Üstüner, K., (2007), Divan 
Şiirinde Tasavvuf ‘14 ve 15. Yüzyıl Divanlarına Göre’, Birleşik Yayınevi, Ankara; Gölpınalı, A., 
(1985), 100 Soruda Tasavvuf, 2. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.  
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 d. Hankâh: Dergâh gibi tarikat ehlinin toplanıp sohbet edip birlikte zikir ve 

sema ettikleri özel yapılardır. Özellikle mevlevî yapılanması içerisinde önemli bir 

yeri vardır:  

İkisi beyninde gÿyÀ òanúÀh-ı Mevleví  
Meåneví’den mıãraè-ı pÀkize-i medó ü åenÀ  
      (T. 27 b. 14)  

 
 e. Hilâfet: Halifelik, emirlik ve imâmet anlamlarını taşır.  
 

Şeref-baòşende-i taót-ı òilÀfet  
Serír-ÀrÀ-yı devlet şÀh-ı devrÀn  
    (T. 3 b. 3)  

 
 f. Salâh: İbadetin sonucunda ilahî huzurun müminin kalbinde yerleşmesi.  
 

MÀ´il-i zühd ü ãalÀh ü nÀ´il-i fevz ü felÀó  
Fièlidir taúvÀya şöhret úavlidür fetvÀya şÀn 
      (T. 71 b. 3)  

 
 g. Seyyid: Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere 

seyyid denir.   

NÀm-dÀş-ı faór-i èÀlem şöhret-ÀrÀ-yı kibÀr  
Seyyid-i pÀkíze-maòlaã yaèní Zeyü’l-èÀbídín 
      (T. 64 b. 1) 
 

 ğ. Ta’at: İbadet yerine kullanılan kelimelerden bir tanesidir.  

 

Şeh-i bÀlÀ-me´aååir neyyir-i raòşende-i ùÀèÀt  
Òidív-i müttaúí ôıll-ı ôalíl-i vÀhibü’z-zülfÀ  

        (T. 28 b. 1)  
 

 h. Takva: Dini daha derin bir anlayışla daha ince bir hassaslıkla yaşamak 

demektir.  

TırÀz-ı mesned-i fetvÀ müzeyyen-i taúvÀ  
Óalím-i mekrümet-ÀrÀ semiyy-i İbrÀhím  
      (T. 68 b. 6)  

 
 ı. Tevekkül: Gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra insanın elindeki işi Allah’a 

bırakmasıdır.  

ŞehinşÀh-ı tevekkül-píşe òayr-endíşe olmaúla  
Muèini nÀãır-ı  teèyíd-i  Rabb-ı müsteèÀn oldı 
      (T. 1 b. 2)  
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i.Va’z: Nasihat demektir.  

 

Gül-i üşküftedür kürsísi tÀc-ı minberi àonçe  
Çıúup bülbül gibi vaèô u óiùÀbet pÀye-i úusvÀ 
      (T. 28 b. 5)  
 

j. Zühd: Sûfîlerce farklı farklı yorumlanan bu kelime kısaca yüz çevirmek, 

dünya nimetlerini elinin tersiyle bir tarafa etmek demektir:  

 
Odur õühd ü ãalÀó ü maèdeletle zübdetü’l-emåÀl  
Odur èilm ü kemÀl ü maèrifetle umdetü’l-eşbÀh 
      (T. 88 b. 2)  

 

 k. Şükr: İnsanın verilen nimetin değerini bilmesi demektir.  

 
CÀh-ı fetvÀ õÀt-ı memdÿóın ederdi Àrzÿ  
Oldı neyl-i kÀm ile şükr ü åenÀ-gÿyÀ yine   
      (T. 79 b. 2)  

 

 l. Dua: Allah’a yalvarmaktır.  

 

Eylesün eãbÀb-ı tevfíúi müheyyÀ müsteèÀn  
Úıl duèÀ Àmine  ey dil muòliãÀn ÀmÀdedir 
      (T. 122 b. 5)  

 

 m. Külah: Mevlevîlerin giydiği sikkeye denir.  

 

èAcep mi dergeh-i monlÀya intisÀb etse  
Ki mevleví gibi ser der külÀhdır áalaùa 
      (T. 152 b. 10)  

 

 n. İbadet: Allah’a boyun eğmek ve kulluk etmek demektir.  

 

LeyÀli içre òatm-ı òºÀcegÀn vü her nehÀr anda 
Olunduúca èibÀdÀt-ı huduvv ü tÀèat-ı  ÀåÀl 
      (T. 181 b. 6)  
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 o. Tekke: Mutasavvıfların yaşama alanlarıdır.  

 

ÒoşÀ maùbuè ü raènÀ tekye-i bí-miål ü hemtÀ kim 
Maóall-i dil-güşÀ işrÀfı ÀèlÀ ùaròı èÀlü’l-èÀl 
      (T. 185 b. 5)  

 

 ö. Kanaat: Yaşamak için gerekli isteklerin dışında tüm nefsî istek ve 

arzulardan uzak durmak demektir.  

 

Genc-i tenaèumda şekÿr künc-i kanaèÀtde ãabÿr 
Hem la´übÀlí hem vaúÿr resm-i tekellüf-ber-ùaraf  
      (T. 176 b. 3)  

 
 p. Asitân(e): Mevlevîlerde tarikat pîrinin bulunduğu ya da medfun olduğu 

büyük tekkelere denir.  

 

Kellesi ùutdurdu tÀríòin be-píş-i ÀsitÀn 
Bedr idi eyyÀm-ı rÿza geldi re´s-i úadriniñ 
     (T. 172 b. 2)  

  
 r. Zikr: Allah kelimesini veya ‘lailâhe illallâh’ cümlesini tekrarlayarak 

söylemek.  

Derÿn-ı ùÀlib-i irşÀdı pür-nÿr eylesün õÀtı 
Olup úalbi şümÿs-ı õikr-i RabbÀníyle mÀl-À-mÀl 
     (T. 181 b. 7)  

 

 s. Salât: Dua kelimesini eş anlamlısıdır.  

 

Pür-neşve-i ãalÀt ü selÀmı olub müdÀm  
Bulsun CelÀlíyÀ dil-i ehl-i vefÀ ãafÀ  
      (G. 1 b. 5)  

 
 ş. Pîr: Tasavvuf liderine verilen isimdir.  
 

Rind-i úÀdeó-keşíde ãÀóib-elem degildir 
Pír-i muàÀn-resíde maórÿm-ı em degildir 

         (G. 23 b. 1)  
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 t. Âsâ: Değnek demektir. Çeşitli tarikatlarda özel anlamlar taşır.  

 
Ádem ehl-i mededi kendüye taúdím eyler  
PÀye-i  sülleme pír öñce èasÀsın çıúarır 
      (G. 31 b. 5)  

 

 u. Maarifet: Dört kapıdan en sonuncusu. Tasavvufî yaşamı sonucunda 

insanoğlunun tüm engelleri aşmasıyla edindiği olgunluk.  

 

Şu çÀr nüsóa-i ebrÿda baú maøÀmine  
Efendi her biri bir maèrifet mecellesidir 
     (G. 40 b. 3)  

 
 
 ü. Tevbe (Tövbe): İnsanın günahlarından pişmanlık duyarak vazgeçmesi 

demektir.  

Berberlige tevbe dedirince çalışırdım  
Bir kerre gögüs gögüse geleydim o güzelle  
     (Mfrd. 20)  

2. 3. TOPLUM  
 

 2. 3. 1. Şahıslar 119 
  
 a. Tarihî Şahıslar:  
 
  Ebubekir Celalî Divanı’nda sayısı onlarla ifâde edilebilecek çoklukta 

tarihî kişinin ismi geçmektedir. Padişahlardan, şehzadelere ve hanım sultanlara, 

sadrazamlardan, Anadolu ve Rumeli kazaskerlerine, dönemin ilmiye sınıfının değişik 

kadrolarında görev yapan bürokratlara, filozoflardan, şairlere, tıp âlimlerinden, İslâm 

tarihinde ismi geçen önemli zatlara kadar dünya ve İslâm kültüründe hizmetleriyle 

kendisine yer edinmiş pek çok kişi Ebubekir Celalî Divanı’nda ismen anılır.  Bu 

kişilerin şiirde bir anlatım unsuru olarak kullanım özellikleri bazı noktalarda 

ortaklıklar göstermekte ve bizi bazı gruplandırmalara gitmeye sevketmektedir: 

 
                                                
119 Divan şiirinde geçen şahıs isimlerinin sayısı  yüzlerle ifade edilebilecek kadar çoktur. Bu noktada 
bu kişiler hakkında muhtelif kaynaklarda biyografik bilgiler bulabiliyoruz. Ancak içerdiği bigilerle 
çalışmamız sırasında bize yardımcı olan şu iki sözlük çalışmasının adını anmakta fayda görüyoruz: 
Zavotçu, G., (2006), Divan Edebiyatı Kişiler-Kişilikler Sözlüğü, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara; 
Akkuş, M., (2000), Divan Şiirinde İnsan 1: Dinî Kişilikler, Atatürk Üniversitesi-Fen-Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, Erzurum.  
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  a1. Tarih Maznumelerinde Anılan Şahıslar: Şair, yazmış olduğu tarih 

manzumelerinde hakkında tarih söyleyeceği şahsın ismini bizzat anar. Bu tip 

kullanımların ilk olarak dikkat çekici özelliği şairin tarih manzumelerinin hemen ilk 

beytinde devrin hükümdarını ismen anmasıdır. Böylelikle olay hakkında birşeyler 

anlatmaya başlamadan sanki zaman unsurunu baştan belirler:  

 

ŞehinşÀh-ı mü´eyyed óaøret-i Abdü´l-òamíd ÒÀn’ıñ  
ZamÀnında müşÀhed èavn-i tevfíú-i ÒudÀ-dÀdı 
      (T. 4 b. 1)  

 

 Sonrasında hakkında tarih düşüreceği olayın değişik özelliklerini sıralar. 

Bunu yaparken ne kadar mutluluk verici bir hadise olduğunu ve yeni bir nefes 

getirdiğini vurgular. Manzumenin sonunda sözü esas söylemek istediği olaya denk 

getirerek, manuzmenin merkezinde bulunan kişinin ismini anar ve manzumeyi bitirir:  

 

Meserret bÀèíå-i ícÀd-ı naôm olmaz mı bÀ-tÀríò  
Úudÿm-ı Rabièa SulùÀn’la dehreyledi şÀdı  
      (T. 4 b. 9)  

 
 Bina yapımı, onarımı... gibi olaylar için düşülen tarih manzumelerinde ise 

manzumenin merkezinde tek bir şahıs vardır:  

 

CenÀb-ı Òusrev-i encüm-sipeh SulùÀn Selím ÒÀn kim  
SezÀ her úışlası olsa felekden evsaè ü erfÀè 
      (T. 18 b. 1)  

 
 Kimi manzumelerde özellikle padişahlar, baba-oğul ilişkisi içerisinde ele 

alınırlar:  

 

Üçüncü Şeh Selím ibni üçünci MuãùafÀ ÒÀn’ıñ 
Üçüncü ÒÀn Aómed ceddidir kim òaãmı sindi 
      (T. 26 b. 1)  

 

 Şairin, daha çok memduh mevkiinde değerlendirdiği kişileri yüceltirken 

İslâm kültürünün ortak mitolojik şahsiyetlerinden yararlandığı görülür. Bunun 

dışında tarihî kişiliklerden de yararlanmayı ihmal etmez. Şairin, 2. Mahmud’un oğlu 

Şehzade Bâyezîd’in doğumu için söylediği tarih manzumesinden aldığımız aşağıdaki 
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beyit yukarıda bahsettiğimiz durumun tipik bir örneğidir. Şair, sultan 2. Mahmud’un  

adaletini överken mitolojik bir kahraman olan Kisrî (Kisrâ)’nin yanı sıra yine İslâm 

tarihinde âdeletiyle ün yapmış bir hükümdar olan Hârünü’d-Reşîd’in ismini anar:  

 

PÀdişÀh-ı Àèdel ü erşed ki ùavr ü õÀtına  
Reşk eder Kisrí-i èÀdil àıbùa ÓÀrÿnü’d-Reşíd 
      (T. 41 b. 2)  

 

Aynı manzumenin diğer bir beytinde ise sultanın itikadî hadiselerdeki 

yoğunluğunu meşhur mutasavvıf Bâyezid-i Bestâmî’yi anarak över:  

 

èAdl ü èiffetde miåÀl zÀde-i èAbdü’l-azíz 
İttiúÀda åÀní-i Ùayfÿr yaèní BÀyezíd  
     (T. 41 b. 3)  

 
 Şairin tarih maznumelerinde küçük-büyük makam atamaları için adını andığı 

devlet büyüklerinin sayısı elliden fazladır. Bu tip manzumelerinde manzumenin 

merkezine aldığı kişinin adını anarken herhangi bir orijinallik gösterdiği görülmez:  

 

Fikr-i tÀríò-i cÀhıñ eyler iken  
Dedi hÀtif Vezír Òalíl Paşa 
    (T. 56 b. 2)  

 

 Ebubekir Celalî’nin özellikle siyasî olaylar üzerine yazdığı tarih 

manzumelerinde padişahın ya da zaferle İstanbul’a dönen vezirin adını anmasının 

yanı sıra bizzat düşmanın adını andığını ve düşmanın adından yola çıkarak çeşitli 

kelime oyunlarına yer verdiği görülür:  

 

Alındı mÀh-ı şevvÀl evsatında Úara Yorgi’den 
Dem-i feròunde-i eyyÀm-ı beyø ol vaúte şÀn oldı 

        (T. 53 b. 4)  
 

 Ayrıca şair bu tip manzumelerinde telmih sanatına çokça yer verir. Bunu 

yaparken de şahıs isimlerini kullandığı görülür. Bu tip kullanımlarının en belirgini 

‘Yanko Madyan’ olarak bilinen bir mimarın ismini andığı beyitttir. Yanko Madyan, 
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Bektaşî literatüründe ismi geçen bir mimardır. Velâyetnâme’de120 özellikle Hacı 

Bektaş-ı Velî’nin ölümünden sonra velâyet göstermesini, anlatan bölümde geçer. 1. 

Murad vefat eden Hacı Bektaş-ı Velî’nin türbesini yaptırmak ister ve zamanın 

mimarları içerisinde en değerli bulduğu Yanko Madyan’a görevi verir. Yanko 

Madyan türbeyi inşa eder. Türbenin inşasından sonra türbenin üstüne alemi takmak 

için merdivenle kubbeye çıkan Yanko Madyan, esen rüzgarla dengesini kaybeder ve 

düşer. Düşerken ‘Ey Bektaş beni tut!’ diye bağırır ve sağ olarak yere indirilir. 

Gördüğü bu velâyetden sonra müslüman olup Derviş Sâdık ismini aldığı, altı yıl 

kadar Hacı Bektaş türbesinde çalıştığı, ölmünden sonra ise Hacı Bektaş türbesinin 

girişindeki merdivenin altına gömüldüğü Velâyet-nâme’de kaydedilen bilgiler 

arasındadır:  

 

İçüp cÀm-ı àurÿrı atlanup kibr-i cehÀletle  
èAdÿnuñ her biri zuèmınca Yanúo Madyan oldı  
      (T. 1 b. 6)  

 

  a2. Diğer Manzumelerinde Anılan Şahıslar: Şairin gazellerinde, kıta 

ve müfredatlarında ise ismini andığı şahıslar daha belirli kişilerdir. Bunların başında 

şairler gelir. Kendi şiir görüşünü de yer yer aksettirdiği bu şiirlerinde şair kendi şiir 

kudretini överken bu şairlerin isimlerini anar:  

 

Óaøret-i Vehbí Efendi’ye CelÀlí òÀmem  
èArø edüp bu àazel-i tÀzeyi tanøir ister  
     (G. 33 b. 9)  

 
 Şairin bu tip manzumeleri içerisinde dikkat çeken iki alt grup vardır. 

Bunlardan ilki şairin ismini andığı ancak gerçek hayatla ilintisini net bir şekilde 

ortaya koyamadığımız kişilerdir. Örneğin aşağıya aldığımız beyitte geçen ‘Kaltaban’ 

adlı kişinin tarihî kişiliği hakkında elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Gündelik hayatın arasında boy göstererek şiire aksetmiş bir kişilik olarak kabul 

ettiğimiz bu kişinin isminin argo lügati içerisinde de değişik mânâlar barındırması 

dikkat çekmektedir.  

 

 

                                                
120 Velâyetnâme, (2007),  Haz.: Hamiye Duran, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 634-645.  
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Tenbeliñ keyfi gelür mi seóeri varmayıcaú  
Daltaban Çeşmesi’niñ úahvecisi Úaltaban’a  
      (Mfrd. 50)  

 

 Diğer bir alt grupta ise tarihî kişilikleri hakkında net bilgilere az çok sahip 

olduğumuz ‘üstad’lar yer almaktadır:  

 

Baú şu Baùlamyus’a kim çoú kimseniñ dönmez dili  
Hey´etiñ bir cüzèine  ciyugrafyo úoymuş ad  
      (G. 21 b. 2)  

 

 
 b. Efsanevî Şahıslar: Acem Kahramanları/ Şeh-nâme’nin Şahıs Kadrosu:  
 
 Divan şairleri için İran edebiyatı olduğu kadar İran mitlerinde yer alan 

kahramanlar da önemli birer kaynaktır. Hatta, Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre divan 

şiirinde yer alan mitolojik unsurlar, “doğrudan doğruya Şehnâme’den, büyük 

masallardan ve Arap kültüründen alınmıştır.”121 Divan şiirinin kavramlar dünyasına 

dair hazırlanan ve her şeyden önce bir ders notu görünümünde olan Ömer Ferit 

Kam’ın ‘Âsâr-ı Edebiyye Tekikakı’ isimli eserinden itibaren122 Ahmet Talat Onay, 

Agah Sırrı Levend ve İskender Pala gibi divan edebiyatı araştırmacılarının da 

eserlerinde müstakil  bölüm başlıkları altında ayrıntılı olarak irdeledikleri123 

Şehnâme kahramanları, hakkında çeşitli kaynaklarda bilgiler bulunmakla beraber, 

bugün elimizde Dursun Ali Tökel tarafından hazırlanmış ve bu konuyu ayrıntılı 

olarak irdeleyen bir çalışma mevcuttur.124 Dursun Ali Tökel çalışmasında, divan 

şiirinin arka planında yer alan ve bir anlatım unsuru olarak kullanılan mitolojinin 

sadece İran ve Acem kaynaklarıyla özellikle de  Şehnâme kahramanlarıyla 

sınırlandırılmaması gerektiğini düşünür:  

 

“İran ve Arap kültürü olduğu kadar, Hind, Çin, Ortadğu’nun başka 

milletleri, Yunan ve Anadolu’da daha önce yaşamış milletlerin 

                                                
121 Tanpınar, A. H., (1997), 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 8. Baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 
s. 4.  
122 Kam, Ö. F., (2003), Âsâr-ı Edebiye Tedkikâtı-Divan Şiirinin Dünyasına Giriş, Haz. Halil Çeltik, 
M. E. B. Basımevi, İstanbul.  
123 Levend, A. S., (1984), Divan Edebiyatı, 4. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul; Onay, A. T., (2000), 
Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Haz.: Cemal Kurnaz, Akçağ Yayınları, Ankara.  
124 Tökel, D. A., (2000), Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi, Akçağ Yayınları, 
Ankara.  
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mitolojilerinin de Divan şiirinin derin iç yapısında izleri vardır. İran 

mitolojisinden alınmış olan mitolojik figürlerin bazıları-derin bir 

incelemeye tâbî tutuluduğunda- Hind’e hatta Çin’e kadar 

uzanmakta, daha önce de işaret edildiği gibi, bir mitolojik figürün 

bir millete âidiyeti önemli tartışmaları beraberinde 

getirmektedir.”125 

 
 Divan şiiri, İslâmî kültür birikiminin şiiridir. Ümmet anlayışına dayalı gelişen 

bir dinin ortak kültür medeniyeti çevresinde gelişmiş tüm değerleri divan şiirinin 

kaynakları arasındadır. Bu noktada Dursun Ali Tökel, divan şiiririn derin iç 

yapısındaki mitolojik unsurların yorumlanmasında başvurulabilecek ayrıntılı bir 

kaynaklar listesi vermektedir.126 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda ismi geçen, Şehnâme kahramanlarını şöyle 

sıralayabiliriz:  

 

 b1. Behmen: İsfendiyar’ın oğlu Erdşîr’in lakabıdır. Zeki ve anlayışlı 

mânâlarına gelen bu kelimenin anlamı ve kaynağı hakkında pek çok rivayet vardır. 

Hem bir hükümdar  hem de astronomi ilmindeki anlamlarıyla divan şiirinde pek çok 

beyitte kendisine yer bulan Behmen aynı zamanda ululuk ve azamet sembolüdür.127 

Ayrıca Behmen güneş takvimindeki on birinci ayının ismidir. Ebubekir Celalî 

Divanı’nda Behmen daha çok andığımız bu son özelliğinden dolayı anılır:  

 

TÀríòidir efvÀhda milÀdınıñ her gÀhda  
Geldi bu Behmen mÀhda èÁrif Muóammed nevreviş 
      (T. 185 b. 5)  

 

 b2. Behram: Şehnâme kahramanlarından olan Behram Sâsâniyân sülalesinden 

bir İran hükümdarıdır. Yaban eşeği avına olan merakından dolayı Behram-ı Gûr 

olarak anılır. Cesaret ve adaletiyle meşhur olan Behram’ın hükmettiği dönem bir zevk 

ve eğlence dönemi olarak anılmıştır. Bir av sırasında çukura düşüp ölmüştür. Divan 

şiirinde daha çok adaleti ve cesareti yönünden ele alınır. Bazen lakabı olan ‘gûr’un 

hem yaban eşeği hem de mezar anlamına gelmesinden yola çıkarak şairler kelime 
                                                
125 Tökel, (2000),  s. 97-98.  
126 Tökel, (2000),  s. 99-106.  
127 Tökel, (2000), s. 114-117.  
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oyunları yaparlar. Bu noktada dünyanın gelip geçiciliği, zevk ve safanın elbette sona 

ereceğini belirtmek amacıyla kullanılır. Ayrıca eski gök bilgisine göre Behram Mirrih 

yıldızıdır ve savaş tanrısı olarak kabul edilir.128 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Behram, kahramanlığı dolayısıyla ele alınır. 

Memduhunu övereken Ebubekir Celalî, Behram’ın ismini anar:  

 
Õüóal-kevkeb óabÀået-meşreb ol küffÀr-ı menóÿsı  
Tüketdi dÀl úılıclar gösterüp òÿn-başí-i BehrÀm 
      (T. 2 b. 20)  

 

 Şair, bir beytinde ise Behram’ın Mirrih olarak kabul edilmesine gönderme 

yapar:  

 
Raúíbe inúitÀè-ı yÀrdan yoú õemm ile çÀre  
Ogüb bÀri çıúarsam çaròa da BehrÀm’a kesdirsem 
      (T. 71 b. 6)  

 

 b3. Cemşîd: Cem olarak da bilinen Cemşîd Pişdâdiyân sülalesinden gelen 

hükümdarlardandır. Divan şiirnde pek çok yönden ele alınan Cemşîd, şarabın mûcidi 

olarak kabul edilir. ‘Câm-ı cihân-nümâ’ diye bilinen tılsımlı bir kadehe sahip olması 

saltanatındaki kudret ve ihtişam gibi özellikleri sıklıkla bahis konusu olur. Çoğu kez 

memduha övgü malzemesi olarak ele alınan Cemşîd, daha çok şarap meclisleri, içki 

ve eğlence tablosunun uygun bir karekteri olarak göze çarpar. Ayrıca sahip olduğu 

güç ve ihtişama rağmen ölüp gitmiş olması şairler tarafından dünyanın gelip 

geçiciliğine dikkat çekmek için kullanılır.129 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda şair Cemşîd’i iki farklı yönüyle ele alır. 

Memduhunu överken Cem bir benzetmelik, bir figürdür. Devrinin safalı ve şaşalı 

hayatıyla eğlenceleriyle, aynı zamanda kişisel özellikleri arasında yer alan adaletliliği 

ve cesaretiyle Ebubekir Celalî memduhuyla Cemşîd arasında türlü yönlerden 

benzetme ilgisi kurar:  

 
 
 

                                                
128 Tökel, (2000),  s. 117-120.  
129 Tökel, (2000),  s. 125-142.  
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NiôÀm-ı Mülki’ne reşk etse lÀ-yıúdır o NÿşirevÀn  
äafÀ-yı devr-i èadli àıbùa-yı Cemşíd’e ãÀliódir 
      (T. 5 b. 2)  

 

 Kimi zaman memduhunu Cemşîd’in vezirliğini yaptığını söylerek hem 

memduhunu hem de memduhuyla birlikte devrin hükümdarının övgüsünü de yapar:  

 

Áãaf-ı Cem’dir Cem İsmaèil Paşa-yı dilír  
Mıãraè-ı tÀríò-i der-destimdir engüşter gibi 
     (T. 60 b. 9)  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nın özellikle gazeller kısmında ise Cemşîd’i daha çok 

şarabın mûcidi olması dolayısıyla anar. :  

 

Úomuş eùrÀf-ı şehre óıfô-ı mey-òºÀrÀn içün èasker   
äufÿf-ı tÀk ile her baàı bir ùabur edüp Cemşíd  
      (G. 20 b. 2)  
 

 Kimi zamanda şarap meclislerinin özelliklerini sayarak kanunlarından 

bahsederken de Cem’in ismini anar:  

 

Germ-Àbede olur òoş-laèliñle òoy dimişdim  
Dedi èaraú çıkarmak úanÿn-ı Cem degildir 
      (G. 23 b. 2)  

 

 b4. Dahkak: Cemşîd’i öldürerek tahtına oturan İran hükümdarının ismidir. 

Mitolojik şahsiyeti hakkında değişik rivâyetlerin olduğu Dahkak, divan şiirinde 

büyük bir hükümdar olması, zâlimliği, Feridun tarafından yok edilmesi, 

omuzlarındaki iki yılan gibi özellikleri dolayısıyla anılır. Özellikle zalimliği 

dolayısıyla aşk ilişkisi içerisinde sevgili ile ilgili benzetmelere malzeme olan Dahkak 

bazen dünyanın geçiciliğini vurgulamak için de kullanılan  mitolojik 

şahsiyetlerdendir.130 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Dahkak daha çok Gâve’nin kendisine karşı olan 

isyan hareketi ve kendi önlüğünü yırtarak yaptığı bayrakla bilikte omuzlarındaki 

yılanlardan dolayı anılır:  

                                                
130 Tökel, (2000), s. 142-150. 
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Siyeh efèí-i ëaóóÀú idi peydÀ dÿş-ı sevrinde  
áuzÀtıñ ra´yet-i fetói dırefş-i áÀveyÀn oldı 
      (T. 53 b. 10)  

 

 b5. Dârâ: Keyâniyân sülalesinin son padişahıdır. İskender tarafından 

öldürüldüğü rivayet edilir. Tarihî kişiliği ile efsanevî kişiliğine dair bilgiler karışmış 

durumdadır. Divan şiirinde büyük ve ihtişamlı bir hükümdar olması, tacı ve tahtı, 

İskender ile birlikte yaptığı savaş gibi bir çok özelliği ele alınır. Genellikle memduh 

övülürken bir kıyas unsuru olarak kullanılır.131  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda büyük bir hükümdar olmasından dolayı ele alınır:  

 

Ki yaèní dÀver-i Rüstem-ôafer òÀúÀn-ı DarÀ’dır 
CihÀndÀr-ı Ferídÿn-çÀker ü şÀh KeyÀn-òuddÀm 

        (T. 2 b. 5)  
 
 b6. Efrasiyab: Şehnâme’de ismi geçen Turan hükümdarıdır. Firdevsî 

tarafından tasvip edilen bir kahraman olmasa da Efrasiyab kahramanlığı, cesareti, 

güç ve kuvvetiyle ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Divan şiirinde de bu özelliklerinden 

dolayı anılan Efrasiyab daha çok memduh övülürken  ya da dünyanın geçiciliği 

anlatılmak istendiğinde şiire malzeme olur.132 

 

 Ebubekir Celalî eserinde Efrasiyab’ı ilk olarak bir kıyas unsuru olarak 

kullanır. Sultan 3. Selim’in Okmeydanı’na taş dikmesi için düşürdüğü bir tarih 

manzumesinde Efrasiyab ile Sultan 3. Selim’i karşılaştırır. Şaire göre eğer 

Efrasiyab’ın 3. Selim’i görseydi kıskançlığından kalbinde yaralar açılırdı:  

 

Kim anı görseydi ger EfrÀsiyÀb 
Zaòm açardı dilde reşkinden hemín  
     (T. 13 b. 5)  

 
 Bir beytinde ise Rüstem ile savaşırken giydiği üzerindeki demir işlemeli 

zırhtan yola çıkarak zarif bir hayâl kurar:  

 

                                                
131 Tökel, (2000), s. 150-156.  
132 Tökel, (2000), s. 156-159.  
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Zer-i suró-ı fişekler daòme-i EfrÀsiyÀb oldı  
Bu mÀliyetli şÀdí olmadı şÀhÀn aúdemde  
     (T. 24 b. 15)  

 
 b7. Feridun: Dahkak’ın devrilmesinin ardından İran tahtına oturan 

hükümdardır. Divan şiirinde daha çok iyiliği ve uzun ömrüyle anılır.133 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Feridun bu genel özelliklerinni dışında herhangi 

orjinal bir söyleyiş içerisinde karşımıza çıkmaz:  

 

Ki yaèní dÀver-i Rüstem-ôafer òÀúÀn-ı DÀrÀdır 
CihÀndÀr-ı Ferídÿn-çÀker ü şÀh KeyÀn-òuddÀm 
      (T. 2 b. 5)  

 

 b8. Gâve: Feridun’un İran tahtına geçmesi sırasında Dahkak’ın devrilmesini 

sağlayan demircidir. Haksızlığa baş kaldırma, zulme karşı ayaklanma ve adaletsizliğe 

tepki gösterme konusunda örnek olan Gâve aynı zamanda kahramanlığın 

sembolüdür. 134  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Gâve ‘direfş-i Gâveyânî’ olarak bilinen ve 

Dahkak’a karşı ayaklanmasında çıkartıp bayrak yaptığı demirci önlüğüyle anılır:  

 

Siyeh efèí-i ëaóóÀú idi peydÀ dÿş-ı sevrinde  
áuzÀtıñ ra´yet-i fetói dırefş-i áÀveyÀn oldı 
      (T. 53 b. 10)  

 

 b9. Husrev: İran’ın efsanevî hükümdarlarından olan Husrev, Pervîz lakabıya 

da anılır. Şîrîn’e olan aşkı dolayısyla tarihî kişiliği ortadan kalkmış, efsanevî 

karekteriyle ortada kalmış ve bu efsanevî kişiliği ile divan şiirinde pek çok beyitte 

ismi anılmıştır. Divan şiirinde bu özellikleri dışında sevgilisine kavuşan bir âşık 

tipidir.135 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Husrev bir kaç değişik yönden ele alınır. Şair, 

tarih manzumelerinde Husrev’i memduhunu överken bir mukayese malzemesi olarak 

                                                
133 Tökel, (2000),  s. 166-173. 
134 Tökel, (2000),  s. 174.   
135 Tökel, (2000),  s. 176-181.  
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kullanılır. Memduhunu Husrev’in çeşitli özelliklerine sahip olması konusunda ona 

benzetir:  

 

Olub àÀlib èadÿ-yı tíre-rÿya fetó edüp mülkin  
Şeh-i  kişver-sitÀn ü Òusrev-i ãÀóib-úırÀn oldı  
      (T. 1 b. 3)  

 
 Şair, Husrev’i bir figür olarak sadece tarih manzumelerinde kullanmaz. 

Gazellerinde de Husrev’i çeşitli yönleriyle anan şairin gazellerinde Husrev daha çok 

bir âşık olarak karşımıza çıkar ve çeşitli özellikleriyle anılır:  

 

Naômım içre sen şeh-i óüsne òiùÀb etsem derim  
Óusrev-i èÀşıú-sipÀha dÀver-i dil-mesnedÀ  
      (G. 4 b. 6)  

 
 b10. İsfendiyâr: İranlıların, Keyâniyân sülalesine mensup efsanevî 

hükümdarlarındandır. Heft-han adı verilen efsanevî ve tehlikeli yolu geçenlerdendir. 

Rüstem ile yaptığı savaşta ölmüştür. Divan şiirinde kahramanlık sembolü 

şahsiyetlerdendir. Memduhun övülmesinde bir kıyas unsuru olarak kullanılır.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda İsfendiyâr, bir kaç beyitte anılır. Anlatım unsuru 

olarak kullanılması yukarıda belirttiğimiz özelliklerinin dışında değildir:  

 

Olsa n’ola bu tÀc-dÀr reşk-i key-i İsfendiyÀr  
Cevherle olmaz hem-ayar berg-i züccÀc ü senderÿs 
       (T. 30 b. 7)  

 

 b11. İskender: İslâm tarihinde üç adet İskender karşımıza çıkmaktadır: 

 

 “Divan şiirinde bahsi geçen İskender, Zülkarneyn’le Makedonyalı 

Büyük İskender’in karışımı bir şahsiyet olup, ikisinin mâcerâları 

ve hayatları birbirine karıştırılmış ve âdeta bunların tefriki 

imkânsız hâle gelmiştir.” 136 

 

                                                
136 Tökel, a. g. e., s. 187.  
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 İskender Pala’ya göre ise Makedonya hükümdarı Büyük İskender ile 

Zülekarneyn’in aynı kişilikler değildir. 137 

 

 Divan şiirinde adı sıklıkla geçen kişilerden olan İskender138, daha çok 

savaşçılığı, yiğitliği, âb-ı hayâtı araması, yaptırdığı büyük aynası,... gibi özellikleriyle 

bir anlatım unsuru olur.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda İskender, şairin memduhunu överken ismini 

andığı bir hükümdardır:  

 

BÀrekallÀh efser-i ikbÀli giydi Cem gibi  
Oldı reşk-i revnaú-ı İskender ibni Feyliúÿs  
      (T. 32 b. 2)  

 
 b12. Kahraman: Hakkında İran esatirinde çelişkili bilgiler verilen Kahraman, 

efsanevî şahsiyetlerdendir. Divan şiirinde bir yiğitlik ve kahramanlık sembolü olarak 

geçer. 139 

 

 Ebubekir Celalî divanında Kahraman, şairin memduhunu överken kullandığı 

bir anlatım figürüdür. Memduhun yiğitliği, Kahraman’ın yiğitliğiyle kıyaslanır ya da 

Kahraman’ın yiğitliğine benzetilir. Bunun yanı sıra şair bir beyitinde İslâm 

ordusunda yer alan askerlerin en zayıf ve çaresiz gibi görüneninin bile savaş 

zamanında Kahraman gibi olduğunu belirtir:  

 

Ne úuvvet úudret-i Óaúú’la cüyÿş-ı ehl-i İslÀmıñ  
ZamÀn-ı cengde eñ nÀtüvÀnı ÚahramÀn oldı   
      (T. 1 b. 16)  

 

 b13. Keyhüsrev: İslamî kaynaklarda adından ve hükümdarlığından sıklıkla 

söz edilen Keyhüsrev, divan şiirinde özellikle hükümdarlar övülürken kullanılan bir 

figür olarak karşımıza çıkar. İktidar ve güç göstergesi olan Keyhüsrev, zaman zaman 

kıyas malzemesi olurken zaman zaman da şairlerimiz tarafından küçümsenir. 140 

                                                
137 Pala, İ., (2003), “İskender mi Zülkarneyn mi ?”, Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, L & M 
Yayıncılık, İstanbul, s. 285-315.  
138 Tökel, (2000),  s. 187-208.  
139 Tökel, (2000),  s. 208-209.  
140 Tökel, (2000),  s. 209.  
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 Ebubekir Celalî Divanı’nda Keyhüsrev daha önce belirttiğimiz üzere bir kıyas 

figürüdür. Şair, 3. Selim hakkında yazdığı bir manzumesinde Keyhüsrev’in adını 

anar ve 3. Selim’i türlü yönlerden Keyhüsrev’e benzetir:  

 

ŞÀhinşeh-i ãÀóib-hüner ü Keyòüsrev-i bÀlÀ-eåer  
EfrÀsiyÀb-ı baór ü ber Rüstem-níşÀn SulùÀn Selím  
      (T. 12 b. 1)  

 
 b13. Nûşirevân: İran’da bir dönem yönetimde bulunmuş olan Sasani 

sülalesinden bir hükümdar olan Nûşirevân, daha çok adeletiyle anılır. Kültür tarihi 

içerisinde Kisrâ olarak da bilinir. Adaletinin yanı sıra yaptırdığı büyük saraylar ve bu 

sarayların tâklarıyla da meşhur olmuştur. Divan şiirinde daha çok adalet anlayışıyla 

şiire malzeme olur. 141 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Nûşirevân yine adalet anlayışıyla ele alınır. 

Ancak Ebubekir Celalî memduhunun adalet anlayışının Nûşirevân’dan daha yüksek 

olduğunu söyler ve eğer memduhunu görseydi Nûşirevân’ın kıskanacağını belirtir:  

 
èAhd-i emn ü èadline reşk eylesün NÿşírevÀn  
Baòt ü devlet ber-devÀm olsun ilÀ yevmi’l-úıyÀm 
      (T. 14 b. 8)  

 
 b14. Rüstem: Zâl’in oğlu olan Rüstem, Şehnâme’den kültür tarihimize geçmiş 

önemli kahramanlardandır. Divan şiirinde daha çok kahramanlığı yönünden ele 

alınan Rüstem divan şairleri için bir kıyas malzemesidir.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Rüstem bir kahraman olarak kıyas amaçlı 

kullanılır. Zaman zaman ‘Heft-hân’ denilen yolculuğu ile de anılan Rüstem, şair için 

kahramanlığı yönünden memduhunu överken başvurduğu bir kıyas malzemesidir:  

 

Ki yaèní dÀver-i Rüstem-ôafer òÀúÀn-ı Dārādır 
CihÀndÀr-ı Ferídÿn-çÀker ü şÀh KeyÀn-òuddÀm 
      (T. 2 b. 5)  

 

                                                
141 Tökel, (2000),  s. 242-247.  
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 b15. Sâm: Zâl’in babasıdır. Girdiği savaşlarda gösterdiği yiğtliklerle ön plana 

çıkan Sâm’ın tarihî kişiliğine pek çok efsanevî ayrıntı karışmıştır. İran kültürünün 

efsanevî kişilerinden olan Sâm, divan şiirinde genellikle memduh övülürken bir kıyas 

malzemesi olarak kullanıılır. Bu noktada ön plana çıkan özelliği kahramanlığı ve 

yiğitliğidir.142 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Sâm bir beyitte ikinci dereceden yani özelliği çok 

fazla belirtilmeden kullanılan bir figür olarak karışımıza çıkar:  

 

äıddıú ile hem-nÀmdır èadli èÖmer peyàÀmdır  
èAùf- ı naôarda SÀm’dır bÀ-èömr-i Nÿó olsun be-kÀm 
       (T. 86 b. 6)  

 
  b16. Zâl: Şehnâme’de adı geçen büyük İran hükümdarlarından bir tanesi olan 

Zâl, aynı zamanda İranlılarda önemli bir danışman olarak karşımıza çıkar. Divan 

şiirinde Sîmurg tarafından büyütülmüş olması, ok atışındaki başarıları,... gibi 

özellikleriyle ele alınmakla beraber şairler bu tip beyitlerinde Zâl kelimesinin değişik 

anlamlarını göz önünde bulundurarak sanat yapmayı ihmal etmemişlerdir143:  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Zal, ismi anılan diğer şeh-nâme kahramanları gibi 

belirgin özellikleriyle kullanılır:  

 

Köhen efsÀne-i ZÀl’ı unutsun àayrı meddÀòÀn  
SezÀ dilden dile gezse bu bir nev-dÀstÀn oldı 
      (T. 1 b. 22)  

 

 c. Geleneksel İki Karakterli Aşk Mesnevilerinden Gelme Kişiler:  

 

  c1. Leylâ ve Mecnûn: Türk mesnevî edebiyatı literatürümüzde sıklıkla 

işlenen bir aşk hikâyesinin temel iki kahramanı olan Leylâ ve Mecnûn, müstakil 

olarak mesnevîlere konu oldukları gibi divanlarda yer alan şiirlerde de türlü 

özellikleriyle anılırlar. Bu iki hikâye kahramanının gerçek kişiliklerin hikâye örgüsü 

içerisinde değişik özellikler kazanarak bugüne geldiği düşünülmektedir. Aslında bir 

                                                
142 Tökel, (2000),  s. 258-260.  
143 Tökel, (2000),  s. 267-272.  
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Arap halk hikâyesi olan Leylâ ve Mecnûn bizim edebiyatımızda da sıklıkla işlenmiş 

ve 16. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olan Fuzûlî’nin eseriyle zirveye 

ulaşmıştır.144 

 

 Eserin olay örgüsünde sürekli aksilikler yüzünden vuslat makamına 

erişemeyen iki gencin acıklı aşk öyküsü anlatılsa da eserin  derin iç yapısı girift bir 

tasavvufî örgüye sahiptir. Eserin başında Kays olarak bilinen genç eserin ortalarına 

doğru Mecnûn olarak tanınmaya başlar. O’nun bu ‘cinnet’ makamına geçişi bir türlü 

Leylâ’sına kavuşamamaktandır kuşkusuz. Daha sonrasında âdeta bir ruhî temizlenme 

hâline giren Kays gittiği çölde gördüğü hayvanlarla sürekli Leylâ’sından ve ona olan 

aşkından bahsetmeye başlar. Ebubekir Celalî, bir gazelinde mesnevinin bu kısmını 

hatırlatan güzel bir beyit söyler:  

 

Úays edüp ülfet-i leylÀ ile pak-ender-pÀk  
Eglenür ãoóbet-i LeylÀ ile pÀk-ender-pÀk  
     (T. 65 b. 1)  

 
 Ancak Mecnûn’un bu hâli tasvip edilen bir davranış değildir. Divan şairleri 

bu noktada Mecnûn’u zaman zaman eleştirirler. Âşıktan beklenenin ‘iffet’ 

makamında sessizce aşkından haz alarak yaşaması ve bunu kimseyle paylaşmaması 

gerektiğini düşünen şairler Mecnûn’u aşkını ifşa etmekle suçlarlar:  

 
Şír-i èaşúı edemez her biri sessizce şikÀr  
äayd eder Úays da ammÀ ki ãadÀsın çıúarır  
     (G. 31 b. 3)  

 
 Mecnûn her ne kadar âşıklığını ve aşkını anlatsa da çölde tek başınadır. 

Leylâ’sına kavuşmuş olmayı ancak hayâl eder ve  mutlu olur:  

 

Sínesi fikrinde bir leyli-i óüsnüñ Úays-ı dil  
Şevúe gelse pür-ãafÀ olsa n’ola saórÀdadır  
     (G. 37 b. 2)  

 
 Ebubekir Celalî bir gazelinde ise Leylâ ve Mecnûn’un isimlerini zikrederek 

zahidlere çatar:  

                                                
144 Doğan, M. N., (2002), Fuzulî Leylâ ve Mecnûn-Metin, Düzyazıya Çeviri, Notlar ve Açıklamalar, 2. 
Baskı, YKY, İstanbul.  
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Saña ãaórada göstersem o LeylÀ’yı begenmezsin 
Efendi vÀde-i Mecnÿn-ı şeydÀyı begenmezsin  
      (G. 77  b. 1)  

 
  c2. Ferhad ile Şîrîn:  Leylâ ve Mecnûn gibi klasik mesnevi edebiyatı 

konularımızdan olan Ferhad ile Şîrîn’de de acıklı bir aşk hikâyesi anlatılır.145 Bu iki 

kahramanın mesnevinin olay örgüsünde kazandıkları özellikler ise yine divan şiirinde 

zaman zaman anılır ve çeşitli telmihlere konu olur.  

 

 Ebubekir Celalî, Ferhad ve Mecnûn’u sevgililerine kavuşamamaları 

noktasında beraberce alır. Mecnûn gam vadisinde ömrünü harcamış, Ferhad ise 

matem dağında vücudunu yok etmiştir. Şair bu iki tavrın dışındadır:  

 

Geçirmem èömrümi Mecnÿn miåÀli vÀdí-i àamda 
Vücÿdum Kÿhken-veş etmem ifnÀ kÿh-ı mÀtemde 
Raúíbiñ kÀ´ilim güftÀr-ı telòin gÿş idersem de 
Benim bir leylí-i şírín-lebim olsun da èÀlemde 
CihÀnıñ deşt ü kÿhı Úays ile FerhÀd’ıñ olsun heb  
      (Thms. 3 bnd. 2)  

 
  c3. Vâmık ile Azrâ: Divan şiirinin diğer bir klâsik mesnevi konusu olan 

Vâmık ile Azrâ146 karakterlerinden şair sadece Azrâ’nın ismini anar:  

 

N’ola görmezse erbÀb-ı meãÀlió çehre-i èAørÀ  
Ki çeşm-i èiffeti eyler nigÀh-ı Rÿmili óÀlÀ  
     (T. 102 b. 6) 

 
 d. Diğer Efsânevî şahıslar:  

 

  d1. Sinimmâr: Yaptığı Havernak isimli sarayla kültür tarihimizde yer 

bulmuş olan mimardır. Edebiyatımızda daha çok resim, nakış ve mimarî alanındaki 

yeteneğiyle girmiştir. Ayrıca hikâyesinde gördüğü haksızlıklar nedeniyle de sık sık 

ismi anılır.147 

 

                                                
145 Eserin olay örgüsü için bkz.: Pala, (2007), s. 152-153.  
146 Hikâyenin olay örgüsü için bkz.: Pala, (2007),   s. 471-472.  
147 Tökel, (2000),  s. 459-462.  
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 Sinimmar, Ebubekir Celalî Divanı’nda Beyhan Sultan’ın Beşiktaş’ta 

yaptırdığı bir kasra ait tarih manzumesinde geçer. Öyle ki şaire göre Havernak 

Beyhan Sultan’ın yaptırdığı saraydaki süs ve güzellikten yoksundur ve saray 

Sinimmar’ı kıskandıracak güzelliktedir.  

 

Görmedi úaãr-ı Òavernaú böyle bir zíb ü ziyneti  
Görse çeşm-baòtın eylerdi SinimmÀr’ıñ úarír  
      (T. 54 b. 3)  

 2. 3. 2. Kavimler  

 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda Hind, Freng, Ermeni, Fars, Avusturya, İngiliz, 

Rus, Tatar ve Berberî kavimleri değişik manzumelerde anılmaktadır. Şair bu 

kavilerin isimleri genellikle tarih manzumelerinde anar ya da gazellerinde herhangi 

bir meşhur özelliğine dayanarak şiirine malzeme eder:  

 

DÀ´imÀ aèdÀ-yı díni eylesün maòõül ü rÀm  
Emrine münúad olup Efrenc ü Rÿs u Engürÿs  
      (T. 32 b. 14)  
 
Me´Àli ol peyÀm-ı dil-güşÀnıñ böyle kim Nemçe  
Úaçup óıãn-ı MehÀdíye  naãíb-i àÀziyÀn oldı  
     (T. 1 b. 5)  
 
ÇehÀrüm eyledi ùop-òÀneliyle İngiliz úavmi  
äadÀúat olmaàın ol millet-i èÍsÀ-yı Meryem’de  

        (T. 24 b. 8)  
 

 2. 3. 3. Şehirler-Ülkeler-Kıtalar 

 
 a. Şehirler:  

  a1. İstanbul ve Çevresi: Tarihçilerin yerleşime açılması konusunda M. 

Ö. 3 binli yılları işaret ettikleri  İstanbul, bir kent olarak tarihî devirler boyunca 

jeopolitik konumu dolayısıyla önemini hep korumuş olup bunun yanı sıra tabiî 

güzellikleriyle de her dönemde göz doldurmuş ve pek çok medeniyete beşiklik 

etmiştir. 
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Osmanlı İmparatoluğu’nun hakimiyet yılları boyunca Bursa, Manisa, 

Kütahya, Amasya, Trabzon gibi Anadolu şehirlerinin de zaman zaman  devrin 

önemli edebî merkezleri arasında yer almasına rağmen148 İstanbul sanatın ve 

sanatçının birinci elden korunup teşvik edildiği bir merkez olma özelliğini hiç 

yitirmemiştir. Aynı zamanda pek az kente nasip olan güzelliğiyle özellikle 1453 

yılındaki büyük fethi izleyen yıllarda Türk-İslâm kültürünün kendisine verdiği yeni 

çehreyle şiire zaman zaman anlatım malzemesi, zaman zaman da ilham kaynağı 

olmuştur. Kentin İslâm iskanına açılmasından önceki yıllarda Battal-nâme ya da 

Saltuk-nâme gibi destan literatürü ürünleri içerisinde bir mekan olarak rastladığımız 

İstanbul, klâsik Türk edebiyatı ürünleri arasında yer alan mesnevilerde de kendisine 

yer bulur hatta bir mesnevi türü olan şehr-engîzlerde149 anlatı dünyasını şekillendirir:  

 

 “Pek çok şair, divan şiirinin çerçevesinden taşmadan yaşadığı 

devrin zevk ve eğlencelerini, gezinti yerlerini, sosyal  yapısını, 

mimarisini, yangın, deprem gibi âfetlerini, mevsimlerini ve belirli 

günlerini, gelenek ve göreneklerini, atasözü ve deyimlerini, 

bayram ve düğünlerini, çarşı ve pazarlarını, mahalle ve semtlerini 

edebiyat ve tasavvuf muhitlerini, bir kültür, sanat, devlet ve 

medeniyet merkezi olarak topyekün İstanbul’u mısralarında 

sanatkârane bir üslûpla işlemiştir.”150 

 

Şehri fethedip Türk-İslâm iskanına açan Fatih Sultan Mehmed, güçlü bir 

hükümdar olduğu kadar zarif hayâlleriyle süslediği az sayıda şiirini bir araya 

getirdiği divançesinde fethederek Türk yerleşimine âdeta hediye ettiği İstanbul’u ve 

çevresindeki diğer yerleşim merkezlerini anmaktan kaçınmaz. Hükümdar-şairin:  

 

Bağlamaz Firdevse gönlünü Kalata’yı gören  
Servi anmaz anda ol serv-i dil-ârâyı gören 151 

 

matlaıyla başlayan gazelinde hem güzellerini hem de güzelliğini övdüğü İstanbul’un 

15. yüzyıldan itibaren divan şiirine daha sık olarak malzeme olduğunu görürüz.  

                                                
148 İpekten, H., (1996), Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, M. E. B. Basımevi, İstanbul. 
149Akkuş, M. (2005), Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası-Edebî Türler ve Tarzlar, Fenomen 
Yayınları, Erzurum, s. 236-241.  
150 Pala, İ., (2001), “İstanbul: Divan Edebiyatında İstanbul”, DİA, C: 23, Türkiye Diyânet Vakfı 
Yayınları, İstanbul,  s. 284-285.  
151 Pala, İ., (2003), Fatih’in Şiirleri, Famiy Finans Kurumu Yayınları, İstanbul, s. 167.  
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18. yüzyılın başlarına gelinceye kadar müstakil kitaplar olarak hazırlanan 

mesneviler ve şehr-engîzler dışında divan şiirinde İstanbul’un ana hatlarıyla şiire 

konu olması 18. yüzyılın başlarından itibaren değişir. Bu dönemin ünlü şairi Nedîm 

ile birlikte şiirde İstanbul her şeyiyle kendine yer bulur. İstanbul’un türlü yönleriyle 

şiirde kendisine yer bulması kuşkusuz yerel renkleri şiirde kullanarak şiire taze bir 

soluk getirmek isteyen mahallîleşme akımına mensûp şairlerin tercih ettiği bir 

anlatım özelliği değildir. Bu yüzyılda yaşamış olan Sebk-i Hindî üstâdı Şeyh 

Gâlib’in şiirlerindeki ateş hayâlinin bolluğunun yanı sıra, Hüsn ü Aşk gibi ana 

anlatısının temel eklemlerinden bir tanesini ateşle yolculuğun oluşturduğu alegorik 

aşk mesnevîsinin de ilhamını çok kez gördüğü İstanbul yangınlarından aldığı 

kaynakların verdiği bilgiler arasındadır.152  

 

İstanbul’un şiirde yolculuğu, geleneğin hemen hemen her alanda kendisini 

moderniteye bıraktığı Tanzimat sonrasında da devam eder. Bu dönem edebî 

hareketliliğin önemli isimlerinden olan Ziya Paşa’nın bir gazelinde:  

 

Bulundum ben dahi dârü’ş-şifâ-yı Bâbıâlî’de 
Felâtun’u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm 153 

 

diyerek devrin yönetimini şiddetle eleştirdiği Tanzimat neslinin hemen arkasından 

yetişen Servet-i Fünûn edebî hareketinin gözde ismi Tevfik Fikret’in ise, 

 

Ey Marmara’nın mâi der-âgûşu içinde  
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde;  
Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı musahhir,  
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir;154 

 

mısralarıyla seslendiği İstanbul, Cumhuriyet sonrasında gelişen Yeni Türk şiirinde, 

Nazım Hikmet, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranas, 

Orhan Veli,... gibi şairlerin şiirlerinde de kendisine yer bulur.155 Son dönem Türk 

                                                
152 Ayvazoğlu, B., (2000), Kuğunun Son Şarkısı, 2. Baskı, Ötüken Neşriyât, İstanbul, s. 35.  
153 Kutlu, Ş., (1981), Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, 2. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
s. 114-115.  
154 Fikret, T., (2001), Rübâb-ı Şikeste, (Tıpkıbasım), Haz. Abdullah Uçman, Çağrı Yayınları, İstanbul, 
s. 295-299.  
155 Kabaklı, (2003),  s. 275-358.  
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şairleri arasında şüphesiz ki şiirlerinde İstanbul’a en özel yeri ayıranların başında 

Yahya Kemal gelir. Üsküdar hakkında yazdığı bir gazelinde: 

 

Her bâğına ziynet nice bir serv-i hırâman 
Her kasrına revnak nice bir şûh-ı cihândır 156  

 

diyerek özelde Üsküdar’ı genelde ise İstanbul’u paha biçilmez bir yere koyan ayrıca 

İstanbul’u Türk tarih ve uygarlığının merkezi olarak gören157 Yahya Kemal’in 

şiirlerinde İstanbul, tarihiyle kültürel zenginliğiyle şiire malzeme olur. Şairin, ‘Bir 

Başka Tepeden’, ‘Hayâl Şehir’, ‘Siste Söyleniş’ gibi şiirlerinde kültürel zenginliğiyle 

yer alan İstanbul, ‘Koca Mustâpaşa’, ‘İstinye’, ‘Fenerbahçe’, ‘Maltepe’, 

‘Erenköy’ünde Bahar’ gibi şiirlerin de ise şiirin anlam dünyasına yön veren başlıca 

unsur olarak karşımıza çıkar.158  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda İstanbul ve İstanbul’un değişik mekanları sıklıkla 

şiire malzeme olur. Bu semtleri şöyle sıralayabiliriz: Akıntıburnu, Alemdağı, 

Ayakapısı, Balat, Baltalimanı, Beşiktaş, Beyceğiz, Beylerbeyi, Boğaziçi, Çağlayan, 

Çamlıca, Çengelköy, Çubuklu, Davutpaşa, Defterdar İskelesi, Eğrikapı, Emirgan, 

Eyüp, Galata, Gökkandil, Göksu, Gülhane, Haliç, Halkalı, Hasköy, İstinye, Kadıköy, 

Kağıthane, Kandilli, Kasımpaşa, Kayışpınar, Kuleli, Küçüksu, Mirahor, Okmeydanı, 

Pendik, Rumelihisarı, Samatya, Sütlüce, Taksim, Tarabya, Temenye, Terkoz, 

Tersane İskelesi, Üsküdar, Vefa, Yarhisar,Yeniköy.159 

 

Şairin divanında geçen semt isimlerini coğrafî yakınlıklara ya da bazı 

semtlerin Osmanlı mülkî idaresindeki birlikteliklerine dayanarak gruplamak ve bu 

gruplara dayalı bir inceleme metodu geliştirmek zordur. Çünkü şair dikkatli bir 

tarihçi hassaslığıyla devrinin küçük-büyük 180 civarında olayını yazdığı kıta-i 

kebirelerle saptamış olup bu şiirlerindeki sade, doğal, nesre yakın ancak, ahenkten ve 

                                                
156 Beyatlı,Y. K., (2008), Eski Şiirin Rüzgârıyle, İstanbul Fetih Cemiyeti İkitsadî İşletmesi, İstanbul, s. 
44.  
157 Tuncer, H., (2001), Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, Ders Kitapları A. Ş., İstanbul, s. 582.  
158 Beyatlı,Y. K., (2002), Kendi Gök Kubbemiz, 3. Baskı, İstanbul Fetih Cemiyeti ve Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul.   
159 Çalışmamızın İstanbul ve İstanbul’da yer alan semti bölümünü hazırlarken temel aldığımız 
kaynaklar şunlardır: Kollektif, (1993), Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C: 1-9, Kültür 
Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul; Şehsuvaroğlu, H., (Ths.), Asırlar Boyunca İstanbul, 
Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, İstanbul; Hürel, H., (2008), Semtleri, Mahalleleri, Caddeleri ve 
Sokaklarıyla İstanbul’un Alfabetik Öyküsü, İkarus Yayınları, İstanbul. 
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sanatkarlıktan ödün vermeyen tavır dikkat çeker. Bu manzumelerinde şairin ismini 

andığı yerleri bazı özelliklerinden dolayı övdüğü görülür. Az sayıdaki musammatları, 

gazelleri, kıta ve müfredatlarında ise ahenkli ve sanatlı olduğu kadar günü 

yaşamaktan, hayatın en ince zevklerini bile tatmaktan zevk alan ve bunu yer yer 

mizahî,  yer yer erotik bir tarzda günlük söyleyişleri, argoyu ve özellikle de gemici 

jargonunu kullanarak anlatan ancak bunu yaparken de tam anlamıyla sözü ayağa 

düşürmekten şiddetle kaçınan şairin üslûbundaki bu birbirlerinden farklı eğilimler 

divanda geçen İstanbul’daki yerleşim merkezlerinin isimlerini kullanmasına da 

yansımıştır. Çalışmanın daha sonraki bölümlerinde de üzerinde durulacağı üzere şair 

aynı yerleşim merkezini “üslûp kırılması” olarak ifâde edebileceğimiz üzere  farklı 

şekillerde kullanır. Ayrıca günlük ilişkiler üzerine yazılmış bazı beyitlerden dolayı 

çalışmamızın içerisinde bu semt isimleri tek tek ele almak ve irdelemek çalışmamızın 

hacmini fazlasıyla genişletecek ve aynı zamanda gereksiz ayrıntıya düşüreceğinden 

şairin ismini andığı İstanbul ve çevresindeki yerleri üslûp ve anlam özelliklerine 

bakarak kendi içinde ayrı bir sınıflandırmaya gittik.  

 

  a1.1. Tarih Manzumelerinde Çeşitli Sebeplerle İsimleri Geçen 

Semtler: Şairin divanında düşürdüğü tarih manzumelerinin sayısı fazla olduğu gibi 

düşürülen tarih manzumelerinin çeşitleri de bir hayli fazladır. Önemli savaşlardan, 

barışlara, makam atamalarına-ki bu noktada kadılık atamaları için olanların sayısı 

dikkat çeker- doğumlara, sanat ve mimari eserlerinin yapımından, pek çok olaya tarih 

düşüren Ebubekir Celalî’nin bu manzumelerinde geçen yer isimleri daha çok  adı 

geçen olayı okuyanın gözünde mücessem kılar. Örneğin Ebubekir Celalî’nin Haliç’in 

donmasına dair yazdığı tarih manzumesi ise hem şiir olarak hem de Haliç kıyısındaki 

önemli yerleşim merkezlerinden Sütlüce’nin şiirde yer alması bakımından önemlidir. 

Tarihin değişik dönemlerinde donup buz tutan “Haliç’in üst kısımlarından 

başlayarak Defterdarburnu ile Sütlüce arasına kadar sık sık buzlandığı ve yazın 

Sâdâbad eğlencesine giden insanların bu seferde buz sporları yapmaya gittikleri 

bilinmektedir.”160  Ebubekir Celalî, h, 1193-m. 1777-78 yıllarına denk gelen donma 

olayına tarih düşürmüş ve İstanbul hayatından bir kesiti âdeta resmetmiştir. Bunu 

yaparken şair, şiirin anlam dünyasının yapı taşlarından kafiyeyi şiirinde ‘Sütlüce’ 

olarak seçmiş ve anlamı pekiştirmiştir :  

                                                
160 Pala, İ., (2003), “Divan Şiirinde Haliç”, Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, L & M. Yayıncılık, 
İstanbul, s. 105.  
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SÀl biñ yüz ùoúsan üçde ùondı ser-tÀ-ser Óalic 
Oldı İstanbul’dan müşkil zihÀb-ı Südlüce  
 
Seyl ile  rengi ãarardı úıldı deyden incimÀd 
ÚaşúavÀl-ı saóta döndü Àb-ı bÀb-ı Südlüce  
 
Úaydı keştí gibi üstünden úızaàın yaàlayup  
Şeyòine etdirdi úaymaú seyr-i şÀb-ı Südlüce  
 
Yol vere BÀrí TeÀlÀ Àrzÿ-mendÀnına  
Biz hele olmuşduú evvel kÀm-yÀb-ı Südlüce 
 
Söyle tÀríòin CelÀli ùoñdı baór Eyyub’e dek  
Oldı buz deryÀsı óÀlÀ seyr et Àb-ı Südlüce  
      (T. 181)  

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde tahta geçen sultanlar arasında yer 

alan 3. Selim’in cülusunu sevinçle karşılayan şair, sultanın ok atışına ve kabza alışına 

dair iki tarih düşürür ve bu manzumelerinde Fatih devrinden bu yana Osmanlı’da 

okçuluk sporunun merkezi konumunda olan Okmeydanı’nın ismini anar:  

 

Kim işte OúmeydÀnı’na teşríf edüp seyrÀnına  
Bir tír atup idmÀnına taósín eder ins ü behím 

     (T. 12 b. 4) 
  

 Ebûbekir Celâlî sadece Osmanlı gündelik hayatından kalıcı sahneleri tarih 

manzumeleriyle tespit etmekle kalmaz bugün mevcut olmayan bazı binalara 

düşürdüğü tarihlerle de o binaların yeryüzünde isminin anılmasını sağlar. Örneğin 3. 

Selim döneminde Beşiktaş’ın Arnavutköy tarafında ‘Kasr-ı Cedîd’ adıyla inşa edilen 

ve bugün mevcut olmayan kasır için söylediği tarihte ‘Beşiktaş’ isimini lafzen anarak 

binanın bulunduğu yere dikkat çeker:  

 
Ey ittifÀú-ı aósen ey maèneví tenÀsüb  
Hem-sÀye-i BeşikùÀş olmaú bu kÀh-ı vÀlÀ 
     (T. 25 b. 9)  

 
 Osmanlı’nin İstanbul yönetimini ayırırken ‘Bilâd-ı Selâse’ olarak 

isimlendirdiği Eyüp, Üsküdar ve Galata’nın bu birlikteliği Ebûbekir Celâlî divanında 

da vurgulanır:  
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Gehi Eyyÿb vü gÀhi Üsküdar olduúça MollÀlar  
áalaùa rütbesi hem tÀ ki anlar birle hemtÀdır 
        (T. 153 b. 9)  

 

 Ebubekir Celalî Divan’ında Üsküdar ve Eyüp’ü güneş ve ay olarak kabul 

eder. Bu durumda Galata, güneş ve ayın arasındaki dünya gibidir:  

 

MiåÀl-i şems ü úamer Üsküdar ile Eyyÿb  
Zemín-veş vasaù-ı mihr ü mÀhdır áalaùa 
      (T. 152 b. 3)  

 
  
  a1.2. Mesire veya Tenezzüh Mekanı Olarak Adı Geçen Semtler:  

Ebubekir Celalî Divanı’nda ‘Boğaziçi’, ‘Defterdar İskelesi’, ‘Küçüksu’, ‘Kayışpınar’, 

‘Tarabya’,  ‘Baltalimanı’ vb... daha çok bir mesire ve sayfiye yeri ismen  anılırlar. 

Şair bu yerlerin isimlerini anarken güzelliklerini över, dikkat çeken özelliklerini 

vurgular. Zaman zaman ise dönemin diğer mesire yerleriyle karşılaştırmalarda 

bulunur. Dikkat çekici olan şairin ismini andığı bu yerlerin zamanın en meşhur 

eğlence ve tenezzüh merkezleri oluşlarıdır. 161 

 

Şaire göre İstanbul ne kadar insanı rahatlatsa da Mirahor çimenlerinden 

vazgeçilmez: 

Esb-i ùabèa ne úadar gelse Sitanbul’da fütÿr 
Cüst eder nüzhet-i cÿy-ı çemen-i MírÀòor 
      (Mfrd. 68) 

 

 İstanbul’un Türk iskanına açılmasından sonra özellikle saray ve çevresinin 

itibar ettiği bir mesire, sayfiye yeri ve av alanı olan Boğaziçi, Ebubekir Celalî 

Divanı’nda kendisine ait güzellikleriyle yer bulur. Ancak şair Boğaziçi’ndeki mesire 

yerlerinden en çok Beğlerbeyi’ni beğenir ve tercih eder: 

 

 

                                                
161 Osmanlı dönemini özellikle gezinti ve tenezzüh mekanlarıyla ilgili ayrıntılılı bilgi için bkz.: 
Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey-Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, (2007), Haz.: Ai Şükrü Çoruk, 3. 
Baskı, Kitabevi, İstanbul.  
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Hele Beglerbegi Boàazici’niñ yegregidir  
Ùutalım her biri beg olsa bu begler begidir 
      (Mfrd. 28)  

 
Zaman zaman katıldığı çimen safalarından ya da mesire gezilerinden de 

bahseder: 

 

Pendik’de cümle beş gice yatdıú CelÀlíyÀ 
Her gün çemen ãafÀsını etdik Temenye’de  
İçdik şifalı içme ãuyından sebÿ sebÿ  
äan bÀde ãundı muàbeçe-i gül-beden yede  
      (Kt. 52)  

 
Ebubekir Celalî’ye göre insana ferahlık veren diğer bir mesire yeri ise 

Haliç’in kıyısında yer alan  Halkalı’dır. Şair bu mesire alanını daha çok suyunun 

güzelliğinden dolayı anar: 

 

Tab ü tüvÀn verir bedene Àb-ı Òalúalı 
èAynü’l-óayÀt olur içene Àb-ı Òalúalı  
     (G. 103 b. 1)  
 

 Hatta şaire göre devrin en gözde tenezzüh mekanı olan Kayışpınar’a yamak 

olabilecek güzelliktedir:  

 

Úayışpıñar devr-i zamÀnıñ müsellemi  
Oldı aña yamaú bu sene Àb-ı Òalúalı 
     (G. 103 b. 2)  

 
  a1.3. Aşk İlişkisi ve Kahramanları Bağlamında Ele Alınan Semtler: 

Şairin aşk ilişkisi bağlamında adını andığı yerler doğal olarak yine devrin tanınmış 

gezinti ve tenezzüh mekanlarıdır. Ancak şair bu tip beyitlerinde kendi orjinalitesini 

söyleyişindeki doğallıkla bize verir: 

 

Bizi Taúsim viãÀlinden ayırmaz óÀşÀ 
Olıcaú bir güzeliñ meskeni KÀsımpÀşÀ 
     (T. E. F. 1) 
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 Şair, âşık olarak sevgiliden çaresizce vuslat bekler bir durumda değildir. O, 

sevgiliyle görüşmektedir. Bu görüşmeler sırasında bulundukları yerleri ismen anan 

şair gözümüzde daha net bir tablo ortaya koyar:  

 
Dil-rübÀ Südlüce-i sínede vardıú òºÀba  
Úaymaú ÀmÀde CelÀlí o şeker-òÀba ãabÀó 
      (G. 16 b. 7)  

  
 Daha çok 18. yüzyıldan sonra Nedîm ile birlikte karşımıza çıkan bu âşık 

tipinin dışında Ebubekir Celâlî’nin klâsik divan şiiri âşık tiplemesine yaklaşan 

beyitleri de vardır. Bu beyitlerinde o da sevgiliyi vefasızlıkla, gerçek âşıklarına 

eziyet etmekle suçlar. Bunu yaparken kimi beyitlerinde yer isimlerinden tevriye de 

yaparak yararlanması dikkat çeker:  

 

Gel VefÀ’ya anda hem meydÀnı gör hem èÀşıúı  
Çeşm-i pür-òÿnıñ ola lÀyıú mı her-dem bí-vefÀ 
      (G 3 b. 6)  

 
 Tabiî ki vefasız bir sevgilinin yanında her zaman rakip yer bulacak ve âşık bir 

an önce kendisinden kurtulmak için elinden geleni yapacaktır:  

 

Seyriñ òiùÀm-ı õevúi efendim boàulmaza  
Bir kere şu Balaù’da raúíbi baùırmadır  
      (G. 42 b. 7)  

 

  a1.4. Çeşitli Özellikleriyle Ele Alınan Semtler:  Ebubekir Celalî 

Divanı’nda bazı semtleri herhangi bir özelliğine dayanarak ya da günlük hayattan bir 

sahneyi şiire yansıtmak amacıyla kullanır:  

 

Alup Egri Úapu’dan òÀã etmek  
Ùoàrılınca yolına pÀzÀrıñ  
èAraba çignedi güldür güldür  
Pide oldı ãomÿnı nÀ-çÀrıñ  
          (Kt. 53) 
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 a2. Anadolu Coğrafyasında Yer Alan Şehirler ve Yerleşim Merkezleri:162 

Ebubekir Celalî Divanı’nda sayısı çok olmamakla birlikte Anadolu’da yer alan bazı 

şehirler ve bu şehirlere bağlı yerleşim merkezlerinin çeşitli şekillerde şiire malzeme 

olduğu görülür. Bu yerleşim merkezleri şunlardır: Adapazarı, Afyonkarahisar, 

Aydın, Ayıntab, Gerger, İçel, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilitbahir, 

Konya, Kuşadası, Malatya, Manisa, Meram, Of, Seddülbahir, Sivas, Tokat, Trabzon.  

 

 Bu yerleşim merkezlerine dair incelememizi çalışmamızın İstanbul ve semtler 

kısmındaki gerekçelerimiz üzere adı geçen bölümdeki gibi üslûp ve anlam dünyasına 

bakarak yapmaya çalışacağız:  

 

  a2.1. Tarih Manzumelerinde Geçen Yerleşim Merkezleri: Ebubekir 

Celalî Divanı’nda makam atamaları, seyahatler, savaşlar,.. gibi  nedenlerle Anadolu 

kentlerinin ya da yerleşim merkezlerinin isimlerinin anıldığı görülür. Bu gibi 

manzumelerde adı geçen yerler birer dekor hükmündedir. Şair, bu yerlerle ilgili 

ayrıntılı tasvirlerden olabildiğince kaçınmıştır. Örneğin İngizlerle Mısır önlerinde 

yapılan deniz savaşlarının ardından İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı önlerine 

kadar gelip demir atmasını anlattığı bir manzumesinde şair, bugün Çanakkale 

sınırları içerisinde kalan iki yerleşim merkezinin adını ismen kullanır:  

 

Kilidü’l-baór’e Seddü’l-baór’e hem eyler úıdem daèva  
Ki bend-i óıfô-ı deryÀ nÀm ü şÀnın ez-úadím aldı 
       (T. 22 b. 9)  

 

 Şair, Gedik Mustafa Efendi’nin Kastamonu kadılığına atanması üzerine bu 

olayı tarih düşürerek kayda alır:  

 

Yaèní íãÀl edicek manãıb Úasùamonı’ya 
Oldı tÀríòi daòi úÀdı-i Úasùamonı 
     (T. 167 b. 2)  

 
 Ebubekir Celalî  Divanı içerisinde başka bir tarih manzumesi vardır ki 

kanaatimizce hem Anadolu kentlerinden birinin ismini zikretmesi açısında hem de 

                                                
162 İstanbul’un dışında kalan diğer yerleşim merkezlerinin saptanmasında şu eser esas alınmıştır: 
Akbayar, N., (2001), Osmanlı Yer Adları, 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ankara.  



 110 

şairin biyografisine ışık tutan malumat içermesi bakımından önemlidir. H. 1191-m. 

1776/77 tarihlerini taşıyan bu manzumesinden adı geçen  yıllarda  şairin devlet 

göreviyle Aydın’da bulunduğunu öğreniyoruz:   

 
Şehr-i Aydın’da òarÀb olmaúla evvel maókeme  
Gerçi eslÀf anı rÿşen yapdı ÀbÀd eyledi  
 
Köhne úalmışdı maóall-i ketóüdÀ kim úış güni  
Maãlaóatlı ketóüdÀ enfÀsını yÀd eyledi  
 
Yaz olınca  gird-i tavanın hevÀ taórík edüp  
NÀzil olduúça beyaø eåvabı ber-bÀd eyledi  
 
Ol maóallde çünki vÀlid óaøreti dÀèísini  
Ketóüdalıú òıõmetin ífÀya muètÀd eyledi  
 
Bu cihetden gerçi dil-şÀd eyledi maódÿmunı  
Ol cihetden òÀdim-i mesrÿrı nÀ-şÀd eyledi  
 
Bu CelÀlí-i faúír ol hücre-i díríneyi 
Yapdurup bir beyt ile tÀríòin írÀd eyledi  
 
Beldecik heb himmet-i aèyÀn-i imdÀd eyledi 
ÓÀcı Abdu’l-lÀh Efendi-zÀde bünyÀd eyledi  
      (T. 178) 

 

  a2.2. Aşk İlişkisi ve Kahramanları Bakımından Ele Alınan Yerleşim 

Merkezleri: Ebubekir Celalî, özellikle aşk konusu etrafında yazdığı gazellerinde 

zaman zaman şuh söyleyişlerle karşımıza çıkar. Bu şiirlerinde kimi zaman 

sevgilisinin aidiyeti hakkında bize bilgi verir:  

 

Ülfet úılaldan ol ãanem-i Gergerí ile 
Döndi dil-i CelÀlí-i zÀr ehl-i Gerger’e  
     (G. 85 b. 4)  

 

 Kimi zaman ise şair sevgilisinin türlü güzellik unsurlarını Anadolu’nun 

değişik yerleşim merkezlerinin ünlü olan maddelerine usurlarına benzetir:  
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Yeter şu gülşen-i rÿyıñ sevÀd-ı Konya neme  
Òaùıñla BÀà-ı MerÀm-ı nigÀhım olmuşdur  
      (G. 30 b. 2)  

 

 Kimi zaman ise tarihî gerçeklikleri bu tip manzumelerinde araya sıkıştırır. 

Örneğin, İstanbul’un daha çok mülkî erkan ve askerî görevlilerin oturduğu bir kent 

olarak kentin ihtiyacı olan yiyecek maddelerinin daha çok Anadolu ve kentlerinden 

getirildiği bilinmektedir.163 Şair, bu noktada karşılaştırmalar yapar ve günlük hayata 

dair dikkat çekici sahneleri şiirine yansıtır:  

 

Ùatlıdır her sene peşkeş gelür İstanbul’a 
èAyıntÀb’ıñdır o pekmez èaseli neylemeli    
     (G. 101 . 2)  
 

 
a3. Doğu Coğrafyasında Yer Alan Şehirler:  

 
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda Akka Semerkand, Buhara, Taşkent, İskenderiyye, 

Kahire, Sudan, Aden, Fas, Medine, Ahmediye, Kudüs, Sudan, Dımeşk, Pencab gibi 

Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu ve güney doğu coğrafyasında yer alan şehirlerin 

isimleri sıklıkla anlatım unsuru olarak geçer. Bu yerlerin kullanımında yine Anadolu 

coğrafyasında ve İstanbul’da bahislerinde ele aldığımız gibi bazı yoğunlaşmalar söz 

konusudur. Şair, tarih manzumelerinde bu tip şehirleri daha çok bir mekân olarak 

kullanır. Böylelikle okuyanın muhayyilesinde daha canlı tablolar oluşturur:  

 

GÿyiyÀ úahr olmaàa geldi FirengistÀn’dan  
Bilmez idi Úahire vaãf olduàın Mıãr-ı le´ím  
      (T. 21 b. 10)  
 
Níl ùuàyÀn eyleyüp geldikçe tÀ SÿdÀn’dan  
Mevc urup Baór-ı Sefíd etdikçe hem ceng-i èaôím  
      (T. 21 b. 14)  
 
Ne úırùÀã ehl-i şarú ü àarba virdi cuşíş-i beócet  
Keşíde oldu deryÀ-yı meserret FÀs’dan FÀs’a 
      (T. 34 b. 2)  

 
                                                
163 Eksen, İ., (2008), İstanbul’un Tadı Tuzu, Everest Yayınları, İstanbul, s. 3-7.  
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 Divanın gazeller kısmında ise bu coğrafyada yer alan şehirlerin sıklıkla 

kullanılmadığını görüyoruz. Bu bölüm içerisinde en ojinal parçalardan bir tanesi 

şairin Pencab’ın işret meclislerini andığı bölümdür:  

 

MestÀne pençe koydı ruó-ı òÀl-dÀrına  
Hindÿya geldi èişret-i PencÀb’dan fürÿà 
     (G. 60 b. 5)  

 

a4. Batı Coğrafyasında Yer Alan Şehirler:  
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda çoğunluğu balkanlarda olmak üzere 

İmparatorluğun batı coğrafyasında kalan şehirlerin değişik nedenlerle şiire malzeme 

olduğu görülür. Bu şehirlerin şiirde kullanılma nedeni daha önce belirttiğimiz gibi 

daha çok mekan duygusunu oluşturmaya yöneliktir. Savaşlar, antlaşmalar ya da 

makam atamaları gibi çeşitli nedenlerle isimlerini şiirlerinde andığı bu kentleri şair 

daha çok okuyucunun hayâl gücünde daha canlı izler bırakmak amacıyla kullanır:  

 

Me´Àli ol peyÀm-ı dil-güşÀnıñ böyle kim Nemçe  
Úaçup óıãn-ı MehÀdíye  naãíb-i àÀziyÀn oldı  
      (T. 1 b. 5)  
 
Vezír-i ÀèzÀm-ı SulùÀn Maómÿd ÒÀn-ı àÀzíniñ  
Alup óıãn-ı Beliàrad’ı óidív-i kahramÀn oldı  
      (T. 53 b.2)  

 
CÀh-ı SelÀnik’e o dem bir õÀt içün çekdi raúam  
Kim úılsa evãÀfın úalem etmez úabÿl-i iòtitÀm  
      (T. 83 b. 4)  
 

 
a5. Kuzey Coğrafyasında Yer Alan Şehirler:  

 

 Ebubekir Celalî, eserinde İmparatorluğun kuzeyinde yer alan şehirlerden 

sadece Moskova ve Kırım’ı ismen kullanır:  

 

Verüp Mosúov’la sulóa iõn-i èÀlí  
èİbÀdu´l-lÀhı úıldı şÀd u òandÀn  
    (T. 3 b. 9)  
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Bir müddet etmişdi úader mülk-i Úırım’da dem-güõer  
Úıldı şeh-i Cemşíd-fer teşrífine baèíå-i peyÀm  
      (T. 86 b. 4)  

 

b. Ülkeler:   

 

 Bohemya, Cermenya, Mısır, Fransa, Leh ve Çeh ülkeleri, Çin, İran ve Turan 

ülkeleri Ebubekir Celalî Divanında isimleri geçen ülkelerdir. Şair bu ülkeleri hem 

tarih düşürme manzumelerinde olayın geçtiği mekan olarak anar hem de gazellerinde 

değişik özelliklerinden dolayı anar:  

 

N’ola vehm-i hücÿm-ı èasker etse ehl-i Bohemya 
Bu ceng-i müslimín óayret-dih-i CermÀniyÀn oldı  
      (T. 1 b. 18)  
 
Elem-nÀk idi óüccÀc insidÀd-ı Mıãr içün MevlÀ  
Yine züvvÀr-ı beytin etmeyüp her-dem elím açdı  
      (T. 19 b. 3)  
 
Fransız oltasın çok urdı ammÀ etmedi çÀre  
èİlÀc-ı ehven ol murdÀra tebdíl-i hevÀ geldi  
      (T. 57 b. 6)  
 

c. Kıtalar:  

 

 İncelemeye çalıştığımız Ebubekir Celalî Divanı’nda Afrika, Avrupa ve yeni 

dünya kıtaları ismen geçer. Burada heme belirtmeliyiz ki şairin yeni dünya olarak 

andığı kıta hakkında herhangi bir ip ucu vermediğinden dolayı bu kıtanın Avusuralya 

mı yoksa Amerika mı olduğu açık değildir. 

 

FirÀz-ı àÀliyÀdan ùaşdı çirk-Àb-ı hiyel yaèní  
Nişíb-i semt-i Afriúa’ya bir óÀrú-ı vahím açdı  
      (T. 19 b. 13)  
 
Ey CelÀlí èÀlem-i maèmÿredir yÀriñ yüzi  
Baúsañ ardından yeñi dünyÀ gibidir gÿyiyÀ  
      (G. 2 b. 6)  
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SükkÀn-ı FirikÀ’ya yeter şÀhid-i merdí  
Eyler Urupa  cilve-i taãvír-i temelluú  
     (Mfrd. 143)  

 

 2. 3. 4. Doğa Şekilleri 164 
 
a. Denizler:  

 

 a1. Karadeniz: Güneydoğu Avrupa ile Anadolu yarımadası arasında yeralan  

bir iç deniz olan Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Abhazya, Türkiye, 

Romanya, Bulgaristan ile  çevrilidir. 8350 kilometre kıyı şeridine sahip Karadeniz 

üzerinde Köstence, Mangalia, Burgaz, Varna, Odesa, Sivastapol, Novorosiysk, 

Batum, Trabzon, Samsun ve Zonguldak gibi liman kentleri bulunmaktadır. 

  

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Karadeniz, çeşitli özellikleriyle ele alınmaz. Daha 

çok bir anlatı unsuru hükmündedir ve şairin şiirinde canlılık hissi uyandırmak için 

kullandığı bir mekan olarak karşımıza çıkar:  

 
 

DeryÀ döşendi óiõmete fí’l-òÀl ucurdı devlete  
Baór-ı siyeh’de firúate perrende mÀnend-i óamÀm 
      (T. 86 b. 5)  

 

 a2. Akdeniz: Atlas Okyanusu'na bağlı, Avrupa, Afrika, Asya kıtaları ile 

çevrelenmiş ve 2.5 milyon km² bir alan kaplayan Akdeniz, Ebubekir Celalî 

Divanı’nda yine bir makan olarak karşımıza çıkar. Şair böylelikle okuyanın gözünde 

sözü edilen olayla ilgili daha canlı bir tablo oluşturur:  

 

Níl ùuàyÀn eyleyüp geldikçe tÀ SÿdÀn’dan  
Mevc urub Baór-ı Sefíd etdikçe hem ceng-i èaôím 
      (T. 21 b. 14)  

 

                                                
164 Doğa şekilleri üst başlığı altında şekillenen çalışmamızın alt bölümlerinde verilen ansiklopedik 
bilgiler için şu eserin ilgiliş maddelerine bakılabilir: Kollektif, (1987), Ana Britannica: Genel Kültür 
Ansiklopedisi, C: 1-22, Ana Yayıncılık, İstanbul.  
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 Ayrıca kimi zaman şair bu kelimeyi belli bir aidiyeti bildirmek amaçlı da 

kullanır. Bu tip kullanımlarında kıyısı olan herhanbi bir ülke ismin yerine Akdeniz 

kelimesini kullanır:  

 

ZÀhidÀ etmez misin Bahr-ı SiyÀh’a bir sefer 
Verseler tenhÀ saña şol Aúdeñizli miçoyu 
      (G. 100 b. 3)  

 

b. Nehirler:  

 

 b1. Ceyhun-Seyhun: Seyhun ya da Siri Derya olarak bilinen nehir Orta 

Asya’nın önemli nehirlerindendir ve Ceyhun nehri ile birlikte Maveraünnehir'i 

meydana getirir. Ceyhun ise Amuderya olarak da bilinir ve Orta Asya’nın en büyük 

nehridir. Ebubekir Celalî Divanı’nda bu iki nehir sadece tek bir beyitte anılır.  

 

Menbaè-ı nehreyn-i şekvÀdır dü-çeşm-i pírezen  
Yaşı bitmez başıdur  Seyòun ile  Ceyóun’a ùaà  
      (G. 61 b. 7)  

 
 b2. Fırat: Türkiye'nin en verimli ırmakları arasında yer alan Fırat’ın uzunluğu 

720.000 km² su toplama havzasıyla Türkiye için önemli nehirler arasında yer 

almaktadır. Ebubekir Celalî bir beytinde Fırat’ın su bolluğundan yola çıkarak zarif 

bir hayâl kurar. Kendi şiir kabiliyetini Fırat’a benzetir:  

 

MÀnend-i FırÀt Àb-ı kelÀmında CelÀlí  
İşrÀb-ı óayÀt etmeyen Àdem neme lÀzım 
      (G. 72 b. 7)  

 

 Ebubekir Celalî başka bir beytinde ise Fırat’ın bulunduğu coğrafyaya hayat 

vermesini hatırlatır:  

 

äu FırÀù anda óayÀt oldıñ sen  
N’ola faóreyler ise her ãuya 
    (G. 93 b. 8)  
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 b3. Gediz: Ege Denizi’ne dökülen ikinci büyük akarsu olan Gediz, taşkın 

dönemlerinde sık sık yatak değiştirir. Eski çağın en önemli yerleşim coğrafyalarından 

bir tanesidir.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Gediz, ilk önce şair için bir kıyas malzemesidir:  

 

Ol pÀdişÀh-ı ceng-cÿ cündiyle ecnÀs-ı èadÿ  
Gerdÿna nisbetle kedÿ deryÀya nisbetle Gedÿs 
      (T. 30 b. 12)  
 

 b4. Nil: Dünyanın en uzun nehridir. Mısır’da sulama amaçlı kullanılması çok 

eski bir geçmişe dayanır. 19. yüzyılda baraj ve kanalların yapımı ile daha geniş bir 

alanda ve sürekli sulama olanağı sağlanmıştır. Ayrıca, Nil nehri tarih boyunca olduğu 

gibi  günümüzde  de taşımacılıkta yoğun olarak kullanılmaktadır. 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Nil en çok ismi anılan nehir olarak karşımıza 

çıkar. Tarih manzumelerinde bir yer ismi, bir mekan olarak kullanılan Nil,  

 

Níl ùuàyÀn eyleyüp geldikçe tÀ SÿdÀn’dan  
Mevc urup Baór-ı Sefíd etdikçe hem ceng-i èaôím 
      (T. 21 b. 14)  

 
bu manzumelerde kimi zaman uzunluğu, verim arttırması gibi değişik özelliklerinden 

dolayı memduh için biz benzetmelik olarak karşımıza çıkar:   

 

Bi’óamdil-lÀh aúub iúlím-i Mıãr’a nehr-i Níl-ÀsÀ 
Cüyÿş-ı yemn-óurÿş-ı Óaøret-i SulùÀn Selím aldı 
      (T. 22 b. 1)  

 

 Ayrıca şair için sevgilin uğrunda dökülen göz yaşlarının Nil nehri gibi 

olmasının bir sakıncası yoktur. Zaten şair bunu istemektedir:  

 

Sirişk-i dídemizi èayn-ı Níl-i Mıãr edelim  
Seniñle òÀnemizi Úasr-ı Yÿsuf eyleyelim  
     (G. 74 b. 3)  

 



 117 

 b5. Tuna: Balkan coğrafyasının en bilinen nehir olan Tuna, Ebubekir Celalî 

Divanı’nda değişik özellikleriyle ele alınır. Tuna’nın ismen geçtiği manzumelerin  en 

orjinal kanaatimizce şairin nezlesinden dolayı akan burnunu Tuna’nın gür ve bol 

akan sularına benzettiği kıtasıdır. Şair bu kıtasında ayrıca Tuna üzerinde bulunan 

limanlardan Sunne Boğazı’nı165 da anar:  

 

MiåÀl-i nehr-i  Tuna çoşmuş idi enf-i zükÀm   
Ki gÀh bir ùarafı işledi gehi aòer  
HemÀn ki Sunne Boàazı’na döndi birùarafı  
O sedd olup Óıør İlyÀsa cÀnib-i diger  
     (Kt. 50)  

 
c. Adalar:  

 

 c1. Rodos: Ege Denizi’nde yer alan ve  Oniki Adalar olarak bilinen adalar 

grubunun en büyüğü’dür. Türkiye kıyılarının en yakın noktası olan Bozburun 

Yarımadası'ndan 11 mil (18 km.) mesafededir. Dünyanın yedi harikasından biri 

kabul edilen Rodos Heykeli adada bulunur. Rodos adası mızrak ucu benzeri 

biçimdedir ve 79,7 km uzunluk, 38 km genişlik ile toplam alanı yaklaşık 1.398 

km²’lik bir yüzölçüme sahiptir. Adanın Neoklasik dönemde yerleşime açıldığı 

bilinmektedir. 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda Rodos Sünbül-zâde Vehbî Efendi’nin Rodos’a 

tayini ile ilgili olan bir tarih kıtasında yer ismi olarak geçer:  

 

Áferin Vehbí Efendi kim Rodos 
ÓÀkímiyetle aña oldıúda cÀy  
    (T. 168 b. 1)  

 
 c2. Sakız ve Zanta: Yunanistan’da, Ege Denizi’nde, Karaburun 

Yarımadası’nın karşısında yer alan bir adadır. Sakız ağaçları bu adada çok olduğu 

için ismi Sakız’dır. Ada halkı geçimini sakız ağaçlarından sağlar.  

                                                
165 Sunne Boğazı Tuna’nın liman kentlerinden bir tanesidir. Daha çok ticaretiyle ünlü olan bu yerleşim 
merkezinin 1800’lü yılların başında 4000’e yakın nüfüsa sahip olduğu bilinmektedir. Ebubekir Celalî 
Divanı’nda Sunne Boğaz’ından başka deniz ile ilgili başka bir boğaz terimi geçmediği için Sunne 
Boğaz’ına ayrı bir başlık açmamayı uygun bulduk. Sunne Boğazı hakkında bkz.: Sami, Ş., (1996), 
Kâmusu’l-Âlâm, (Tıpkıbasım), C: 4, Kaşgar Neşriyat, Ankara, s. 2667.  
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 Ebubekir Celalî Divanı’nda bir beyitte Zanta (Zakintos) adasıyla birlikte 

kullanılır:  

 

Pek neş´e-dÀr var ise eånÀ-yı rÀhda  
İçmiş şarÀbı çoúça Saúız’dan ya Zanta’den 
      (G. 80 b. 2)  

 
d. Dağlar: 

 

 d1. Efsanevî Dağlardan Kaf Dağı: İslâm kültüründe adı sıklıkla anılan ve 

divan şiirinde de çeşitli şekillerde kullanılan Kaf Dağı’nın dünyanın etrafını 

çevrelediğine inanılır. Aşılması imkansız bir dağ olarak düşünülen bu dağ  hakkında 

pek çok rivâyet ortaya atılmıştır.166 

 

 Ebubekir Celalî, Nemçe ordu ve taburlarının bozulmasına dair yazdığı tarih 

manzumesinde savş sırasında ölenlerden küçük tepelerin luştuğunu söyler ve bu 

tepeciklerin Kaf dağına yahut Mısır’daki piramitlere benzediğini söyler:  

 

Ne óÀlet küştelerden yer yer oldı püşteler peydÀ 
Degildi püşte belki kÿh-ı Elbürz idi yÀ EhrÀm  
     (T. 2 b. 17)  
 

 Şair, 3. Selim’in topçu kışlasının yenilemesi üzerine yazdığı diğer bir 

manzumesinde getirilen yeni topların büyüklüğünü vurgulamak amacıyla Kaf dağını 

anar:  

 

Nice ùÀúat getürür åıúletine seng-i ùaríú  
Kÿh-ı ÚÀf olsa da altında eder òurd ü tebÀh  
     (T. 17 b. 12)  

 
 Ebubekir Celâlî bir gazelinde ise sevgilinin nazını Kaf dağı ile bağlantı 

kurarak anlatır:  

 

 

                                                
166 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Pala, (2007),  s. 222-223.  
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Neler çekdi nihÀda eyleyince  nihÀde ŞirvÀn’a 
O şÿòıñ mehd-i  nÀzı kÿh-ı Elbürz-i meşaúúatdir 
      (G. 43 b. 5)  

 

 Ayrıca şair diğer bir beytinde ejderha ile ilgili kültür tarihimizdeki bir inanışa 

dikkat çeker. İnanışa göre, “100 yıl yaşayan yılanlar ejderha olurmuş. Yılan 

ejderhaya dönüşünce ağzından ateş saçar, nefesiyle diğer mahlukları sömürüp 

yutarmış. O zaman melekler onu kaldırıp Kaf dağının arkasına atarlarmış.”167 

Ebubekir Celalî bu noktada sevgilinin rüzgardan dolayı ensesine doğru geçen 

saçlarını Kaf dağının arkasına atılan ejderhaya benzetir:  

 
BÀd aldı eñse  cÀnibine zülf-i dilberi  
GÿyÀ verÀ-yı  ÚÀf’a melik atdı ejderi  
     (Mfrd. 100)  
 
 

 d2. Tarihî Gerçekliği Var Olan Dağlardan Kamer ve Rahib Dağları:   

 

 Kızıldeniz kıyılarında yer alan küçük takım adalardan bir tanesi olan Kamer 

Adası ve bu adının içindeki dağ ile birlikte şairin Cebel-i Rahib olarak andığı diğer 

bir dağ şiirinde malzeme olarak kullanılmıştır. Şairin Cebel-i Rahib olarak 

isimlendirdiği dağın Keşişdağı olarak da bilinen Uludağ olabileceği kanaatindeyiz:  

 

Kÿh-ı èAlem iken o kim zendeúaya õÀhibdir  
èAcem’e  bir ucı gitmiş cebel-i rÀhibdir 
     (Mfrd. 39)  

 
äaón-ı şÀdırvÀn-ı SulùÀn BÀyezíd 
DÀmen-i kÿh-ı Úamer’dir gÿyiyÀ  
    (T. 143 b. 10)  

 

 2. 3. 5. Sosyal Hayat  
 
 a. Yiyecek Maddeleri:   

 

 Dünyanın en kadim milletlerinden biri olması, uzun zaman dünya ticaret 

yollarına hâkimiyeti, göçlerle ve siyasî ilişkilerle genişleyen çevre ve genişleyen 
                                                
167 Pala, (2007),  s. 125.  



 120 

çevrenin getirdiği yeni kültürel etkileşimlerle dünyanın en zengin mutfak 

kültürlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Türk mutfağı özellikle Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde daha da zenginleşmiştir. Özellikle İstanbul gibi bir kültür 

başkentine sahip olan devletin mutafğında görülen yeni etkiler edebî eserlerine de 

yansımıştır.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda yemekleri ve diğer yiyecek maddelerini şöyle 

açıklamamamız mümkündür:  

 

  a1. Yemekler:  

 

   a1.1. Pilav: Pirinç, bulgur, şehriye, kuskus gibi maddelerin 

suda pişirilmesiyle yapılan bir yemek olan pilav, Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir 

beyitte geçer.  

 

Çaròıñ faúír görsene göz degmedi úavına   
Yaàı yedekle ãalmalı òulyÀ pilavına  
     (G. 88 b. 1)  

 
   a1.2. Mücver: Kabağın ince kıyılarak un ve yumurtaya 

batırıldıktan sonra yağda kızartılmasıyla yapılan yemektir.  

 

Ekl eder germ-iştihÀ dÀ´im siphr-i köfter-òºor  
Mihri nÀn ü mahıdir mücver leõíõ-ender-leõíõ  
      (G. 22 b. 6)  

 

   a1.3. Kebab: Mangalda kömürde veya odun fırınında, 

pişirilerek yenen et yemeklerine denir.  

 

Dilber ne èacep úılsa der-Ààÿş raúíbi  
Manàal ki türÀb olsa olur zíver-i tennÿr 
     (G. 29 b. 2)  
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   a1.4. Yalancı Dolma ve Bakla: Et kullanmadan yapılan 

dolmalara yalancı dolma denir.  

 

Yine nevbetle tertíb-i øiyÀfet lÀfın it cÀnÀ  
Yalancı ùolma senden benden olsun baúlatü’l-humkÀ  
      (Mfrd. 77)  

 
 a2. Tatlılar:  

 

  a2.1. Helva: Türk mutfağında çok tüketilen ve un ve irmikten yapılan 

çeşitleri olan tatlıdır. Ebubekir Celalî bu tatlıyı daha çok sevgiliyle ilgili olan şuh 

beyitlerinde kullanır. Akşam yemeğinde yedikleri helvanın sıcaklığının sevgiliyi 

gece terlettiğini ama sabah bu sıcak teni gülbahçesinin serinliğinin beklediğini 

söyler:  

 

Naól-i óelvÀ gece ol àonce femi derletmiş   
Gülşen-i keåret olur óalvet-i germ-Àba ãabÀó 
      (G. 16 b. 5)  

 

 Bir başka beytinde ise sevgilinin dudaklarını ve öpücüklerinin helva tadında 

olduğunu söylemektedir:  

 

Áh-ı serd etdikce èÀşıú söyle öpsüñ lebleriñ  
Mevsim-i sermÀda ãoóbet òÿb olur óelvÀ ile  
     (G. 91 b. 3)  
 

   a2.2. Pekmez: Üzüm, incir, dut gibi meyvelerin ezilerek 

kaynatılması ile üretilen tatlı bir şuruptur.  

 

Ùatlıdır her sene peşkeş gelür İstanbul’a 
èAyıntÀb’ıñdır o pekmez èaseli n’eylemeli    
     (G. 102 b. 2)  

 

   a2.3. Şerbet: Şekerli, ballı, güllü, baharatlı veya meyve aromalı 

ferahlatıcı içecektir. Aynı zamanda  tatlı yapımında kullanılan şekerli sıvı ya da 

şerbet denir:  
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Óasret-i laèliyle aúmış eşk-i çeşmim ãaúladım  
Dilberim nÿş eylesün geldikce sükker şerbeti  
      (G. 96 b. 3)  
 

   a2.4. Asel/Bal: Çiçek tomurcuklarından arılar tarafından 

üretilen tatlı ve faydalı bir besindir.  

 

Ùatlıdır her sene peşkeş gelür İstanbul’a 
èAyıntÀb’ıñdır o pekmez èaseli n’eylemeli    
     (G. 102 b. 2)  
 
Kel ùatlı kaşınur ãanasın balı yaàı var 
Başında óÀcıyÀn kapanıñ úonaàı var  
     (G. 46 b. 1)  

 
   a2.5. Kadayıf-Güllaç-Reçel-Katmer: Un ve suyun 

karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesinden sonra şerbetle 

haşlanmasıya hazırlanan kadayıf, süt ve gül suyundan yapılan güllaç, meyvelerin 

çeşitli şekillerde şekerle kaynatılması ile yapılan reçel , Ebubekir Celalî Divanı’nda 

aynı beyit içerisinde kendisne yer bulur.  

 

RamaøÀnıñ ki úaùÀyıfla gülÀcı var iken  
Olsun isterse şekerden receli n’eylemeli  
     (G. 102 b. 2)  

 
   a2.6. Kaymak: Sütün yağından yapılan bir tür yiyecek 

maddesidir.  

Destini úaymaklı görmüşler ãafÀlanmañ gerek  
Nev-resídem şír ile sükker leõíõ-ender-leõiõ 
      (G. 22 b. 5)  

 

   a2.7. Baklava: İnce olarak açılmış yufkaların arasına isteğe 

bağlı olarak ceviz, antep fıstığı veya fındık konarak daha sonra şeker şerbeti ile 

tatlandırılan hamur tatlısıdır:  

 

Bilmem ol óelvÀyí-i pÀlÿde-ten hayrÀnını  
Eylemez mi baúlavayı úaymaàına oúlava  
     (Mfrd. 154)  
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a2.8. Katmer-Halka:  

 

Úatmer şekerli òalúa olur keyf-i úatmeri  
Úatmer yeyüb ãafÀlanana Àb-ı Òalúalı 
     (G. 103 b. 3)  

 
 a3. Meyveler: 

 

  a3.1. Ayva:  

 

Teftíh ile bih  olsa da bih kabøı  çekilmez 
Ayva yiyüp eyvÀ demedense yememek yeg  
     (Mfrd. 95)  

 
  a3.2. Kavun:  
 

Kÿnın ãıúarsa müşterí-i vuãlatın n’ola 
äıúmaúla añlanur eyüsi hindÿvÀneniñ  
     (Mfrd. 11)  

 
 a4. Hamur İşi:  
 
  a4.1. Çörek:  
 

Çörekdir kÀrı hep ol üstüòºÀn-òºÀrıñ ki òulyÀda  
DefÀín ôann edüp çoú maózen-i èaôm-i remím açdı  
      (T. 19 b. 29)  

 
  a4.2. Gözleme:  

 

Gözliye gözliye seni pişdi dil intiôÀrla  
Döndi derÿn-ı sínemiz gözlemeci dükkÀnına  
      (Mfrd. 156)  

 
  a4.3. Ekmek:  

 

Alup Egri Úapu’dan òÀã etmek  
Ùoàrılınca yolına pÀzÀrıñ  
èAraba çignedi güldür güldür  
Pide oldı ãomÿnı nÀ-çÀrıñ  
    (Kt. 53)  
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 a5. Diğer:  

  a5.1. Yağ:  

 

Çaròıñ faúír görsene göz degmedi úavına   
Yaàı yedekle ãalmalı òulyÀ pilavına  
     (G. 88 b. 1)  

 

 b. İçecekler  

 

 Divan şiirinde Türklere ait içicek kültürü sadece mükeyyifatla sınırlı kalmaz. 

Bunun dışında kahve ve diğer içicek maddeleri de şiirde kendisine yer bulur. Hatta 

18. yüzyıldan tiibaren Türk evlerinde görülmeye başlayan Frenk kahvesi (=Neskafe) 

de değişik özellikleriyle şiirde kullanılmaya başlanır.  

 

  b1. Kahve: Ebubekir Cellî Divanı’nda kahve ismi sıklıkla anılan içicek 

maddelerinden birtanesidir. Divan şiirinde de kendisine değişik özellikleriyle yer 

bulur. 168 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda sevgilinin bir özelliğine benzetmelik olmasının 

dışında, yapılışı, hakkındaki inanışlara kadar şiire malzeme olur. Şairin, neskafeyle 

Türk kahvesini karşılaştırdığı aşağıdaki beyit ise oldukça ilginçtir:  

 

Firengiñ úahvesiyle cins-i vÀhiddir Yemen ammÀ  
Ne óikmetdir bilinmez biri müshil  biri úÀbıødır 
        (Mfrd. 9)  

 

b2. Şire: Üzümden yapılan bir tür içecektir:  

 

Etme se rÿze şíre yasaàına infièÀl  
Ey rind o bir se rÿze yasaàdır  gelür geçer  
     (G. 27 b. 5)  

 
 
 

                                                
168 Açıkgöz, N., (1999), Kahvenâme: Klasik Türk Edebiyatında Kahve, Akçağ Yayınları, Ankara.  
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  b3. Vişne Suyu:  

 

Versün úo bezm-i baàa şarÀbı øiyÀ alup  
GülnÀr-ı laèli kÀse-i vişn-Àbdan fürÿà  
     (G. 60 b. 4)  

 

 c. Kıyafetler ve Kıyafet İle İlgili Unsurlar : 

 

  c1. Câme: Yenleri bol ev kıyafetleri için kullanılan bir tabirdir. 

Ebubekir Celalî Divanı’nda devlet görevleri de bu kıyafet tabiri ile birlikte anılır:  

 

Biçilmişdir boyunca cÀme-i devlet mübÀrek bÀd  
Ne cÀme andan efzÿndur ne ol bu cÀmeden kÿtÀh  
      (T. 88 b. 8)  

 
 Aynı zamanda şairin sevgili için söylediği şuh beyitler de bu tabiri kullandığı 

görülür:  

O dürzi şÿòı dükkÀnında ey tiryÀki olmaz mı  
Biraz sen uyúu kesdirsen biraz ben cÀme kesdirsem 
      (G. 71 b. 2)  

 
  c2. Dîbâ: Yine bir kıyafet türü olan dîbâ, Ebubekir Celalî Divanı’nda 

genel kullanım özelliklerinin dışında orjinal olarak tek bir beyitte kullanılır. Şair şiir 

estetiğine dair fikirlerini verirken eski şiirleri dîbâ olarak niteler:  

 

ÚumÀş-ı naôma ùaró-endÀz-ı naúş-ı tÀzedir ùabèıñ  
CelÀlí eski su díbÀ-yı zíbÀyı begenmezsin 
     (G. 78 b. 6)  

 

  c3. Bürka’: Her tarafı kapalı, sadece giyenin önünü görmesi için yüz 

kısmı kafesli çarşaftır. Ebubekir Celalî Divanı’nda yine bu anlamında kullanılır:  

 

Burúaè-ı zülf-i siyeh boàça-i müşk-i Àgín  
èAnberin nükhet-i kÀlÀ ile pÀk-ender-pÀk  
     (G. 65 b. 4)  

 

  c4. Kâle:  Bir tür kumaş olan kâle Ebubekir Celalî Divanı’nda yine bu 

anlamında kullanılır. Örneğin şair için yazdığı şiir nazm kumaşıdır:  
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CelÀlí Vehbí-i üstÀda èarø et kÀle-i naômı  
Ki õÀt-ı úadr-dÀnı úıymetinden kem bahÀ vermez  
     (G. 48 b. 8)  

  
  c5. Semmur: Samur hayvanından yapılan kürktür.  

 

MüheyyÀ idi ilbÀsa  siyeh semmÿr-ı  zíbÀdan  
äu díbÀsından ÀèlÀ boàça  içre ferve-i èÀde  
      (T. 120 b. 3)    

 

  c6.Kaftan: Kumaştan yapılan, uzun, süslü ve astarsız elbiseye kaftan 

denir.  

Vücÿd-ı nÀzikinde òoş degil mi ãırmalı úaftÀn  
Ten-i nÀrini üzre cÀme-i zerríni sevsinler  
      (G. 32 b. 5)  
 

  c7.Gecelik: Gece yatmadan önce giyilen ve uyku için tasarlanmış 

kumaştan yapılan kıyafettir.  

 

Giy sÀde-i óafífi miåÀl-i sabÀh aàar 
Yaz vaúti gecelik daòi rengín ise aàar  
     (G. 45 b. 1)  
 

c8.Şal: Genellikle Hindistan'da dokunan ve özel motiflere sahip olan 

değerli bir yün kumaşın ismi olduüu gibi kadınların omuzlarını örtmek için 

kullandıkları kumaştan yapılmış geniş atkıya da şal denir.  

 

Ebr-i aòşam oldı şÀl-i maàribe semmÿr-dÿz  
Giydi óilèat vÀlí-i Àzer nefíã-ender-nefís  
     (G. 53 b. 4)  

 

  c9.Destar: Kıyafetten daha çok bir giyim aksesuarıdır. Başa sarılan 

tülbentten yapılma sarığa denir.  

 

Maólÿle-i zamÀne saña raàbet eylemez  
DestÀr ü ùaylasÀn ile ãÿfí ùaúın düzen  
     (G. 79 b. 2)  
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 Ebubekir Celalî Divanı’nda kullanılan destar türevi giyim aksesurları 

çeşitlilik gösterir:  

Ol rütbe úavuú küçüldü şimdi  
Kim başda úavuú  úavuúda tükme  
     (Mfrd. 89)  
 
Kirpi dürzí nÀm gebriñ úalpaàında igneler  
Dürzi başı olmalı kirpi deyü telmíò eder  
     (Mfrd. 134)  
 
Bildim òaù ü úaddinden o şÿò Erúadiyyeli 
Püsküllü fesli işlemeli Aómediyyeli 
     (Mfrd. 145)  

 

 d. Sigara ve Nargile İle İlgili Unsurlar:   

 

  Daha çok keyif verici maddeler içerisinde zikredebileciğimiz sigara ve 

tüm içme takımıyla nargile, Ebubekir Celalî Divanı’nda kendine yer bulur. Şair bu 

maddelerin keyif vericiliği üzerinde durur. Bunu yaparken tütün çubuğunu anması 

ise bir hayli dikkat çeker:169 

 

YÀre verilen çÿb-ı duòÀna  demek ister  
Çarpılma ãaúın Àteş-i rÿòsÀrı görince  
     (G. 87 b. 4)  

 
 Bezm toplantılarını rindâne kişliğiyle çok seven şair bütün bezm aletlerini 

olduğu sigara ve nargile takımlarını birlikte anar bu takımları dizererek yaptıkları 

eğlenceli toplantılardan bahseder:  

 

ÁlÀt-ı bezmi dün gece òavøın kenÀrına  
Dizdik yem-i siyÀh idi san òavø içinde mÀ  
Mÿm oldı varne nergile döndi kavarnaya   
Manàalyelendi  lÿle-i çÿb-ı duòÀn añÀ  
     (Kt. 58)  

 
 Sigaranın olmazsa olmaz arkadaşı çakmak ve kibrit  de Ebubekir Celalî 

Divanı’nda kendisine yer bulur:  

 
                                                
169 Alus, S. M., (2004), “Çubuk”, Ehl-i Keyfin Kitabı, Kitabevi, İstanbul, s. 307-310.  
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Çakdıúca berúi ebre felek bezm-i dehrde  
Çaúsun tütünci başısı çaúmaàı úavına  
      (G. 89 b. 5)  
 
Maèden-i kibrit olur aóker  verÀda fi’l-meåel 
Yapsa kÀfidir muãavver perde-i kanÿna ùaà 
      (G. 61 b. 5)  

 
 e. Bezm ve Bezm Adabıyla İlgili Unsurlar:  

 

 İçki meclisi anlamındaki bezm kendine ait ritüelleri ve kuralları olan bir 

toplantı meclisidir aynı zamanda. Şairler alalede bir toplantıdan, gerçek içki 

meclislerine kadar bu kelimeyi değişik anlamlarda kullanırlar ve bu toplantılarda yer 

alan araç-gereci şiirlerinde malzeme olarak kullanırlar. 170 

 

  e1. Bâde/ Mey/ Şarap ve Kadeh: İslamiyet etkisinde gelişen Türk 

edebiyatının tüm kolları için ortak bir malzeme olan şarap lezzeti, verdiği keyif, içiş 

şekli, saklanışı, içildiği kadeh, kadehin mînâ denilen uç kısmı  gibi özeliklerinden 

dolayı divan şiirinde sıklıkla kullanılır. 171 

 

 Ebubelkir Celalî’ye göre içilen neşe verici her kadeh şarabı daha da lezzetli 

kılan şarabı getiren sâkîden alınan öpücüklerdir:  

 

SÀúíyÀ her bÿse bir ãahbÀ getür tÀ kim ola  
Nuúl ile cÀm-ı neşÀù-Àver leõíõ-ender-leõíõ  
     (G. 22 b. 3)  

 
 Kimi beyitlerinde sarhoşluk anını çok canlı bir şekilde ve sevgiliyi de anarak 

ifade eder:  

Müåelleå içre lebiñ èaks-i şuèle-i rÿyıñda  
ŞarÀb içinde şarÀb serÀb içinde serÀb  
     (G. 9 b. 3)  

 
 Eğlence meclisinde esas keyif verici olan neydir:  

 

                                                
170 Türk içki kültürü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Bozkurt, F., (2006), Türk İçki Geleneği, Kapı 
Yayınları, İstanbul.  
171 Pala, (2007),  s. 52-53.  
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SÀz ü söô õevúine baú mey-gedede ey ãÿfí  
İctinÀb eyleme anda bulunan ney meydür  
     (G. 41 b. 3)  

 
 
 Şair, sevgiliyi de şarap içer olarak gösterir. Ancak sevgili o kadar haşarı o 

kadar yaramazdır ki şarap kadehlerini ardı ardına içer. Ne olduğunu ve insanı nasıl 

bir hâle geitreceğini hüç düşünmez:  

 

Ne süd mey ne yÀn èaraú bilür yaramaz 
HemÀn piyÀle piyÀle çaúar yarar yaramaz 
     (G. 52 b. 2)  

 
  e2. Saki: İçki meclislerinde içki dağıtan kişidir. Ebubekir Celalî 

Divanı’nda yine mey meclislerinin içki dağıtıcı olarak anılır. Şair’in zaman zaman 

seslendiği, gül yanaklarının güzelliğini övdüğü ve şarabın renginin yanaklarından 

geldiğini söylediği sâki gönüllere ferahlık verendir:  

 

ŞÀd eyle èaraúdan dili  bir cÀm ile sÀúí 
Rÿóı Cem’in  olmazsa da òurrem neme lÀzım  
     (G. 72 b. 4)  

 
  e3. Meyhane: Sohbet meclisidir. Yepyeni güzellikleri keşfeden insan 

orda kendisini kaybeder.  

 

Bir èacep hengÀmedir Àşÿb-gÀh-ı mey-gede 
Anda bir dem èÀleme Àdem úılar èÀlem fedÀ  
     (G. 4 b. 2)  

 
 f. Afyon ve Uyuşturucu:  

 

Uyuşturucu maddeler divan şiirinde sıklıkla anılan anlatım unsurlarıdır. 

Ebubekir Celalî Divanı’nda yer alan mükeyyifat unsurlarını şöyle sıralamamız 

mümkündür:  

 

  f1. Afyon: Kökeni M.Ö. 5000li yıllara ve Mezopotomya’ya uzanan 

Afyon’un ilk zamanlarda ağrı kesici ilaçların yapımında ya da tedavi amaçlı 

kullanıldığı bilinektedir. Ham maddesi olan haşhaş eski devirlerde Hindistan, İran ve 
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Mısır’da üretilir, yine buralarda ticareti yapılırmış. Türklerin Anadolu’ya 

hakimiyetinden sonra ise bugünkü Afyonharahisar ilinin bulunduğu coğrafyada 

üretilmeye başlandığı bilinmektedir. Tedavi maksatı ilaçların içerisinde 

kullanılmasının dışında insanın aklî dengesini bozduğundan dolayı İslamî inanç 

esaslarına göre haram sayılmıştır.172 Ebubekir Celalî Divanı’nda afyon özenilecek bir 

madde olarak çizilmez. Afyon şurubu olarak bilinen berş ile birlikte anılır. Şair daha 

çok içki ve şarabın içilmesi taraftarıdır: 

 

èAraú ü bÀdeyi terk etme èaúıllandınsa  
Berş ü afyona  girişme bedeli n’eylemeli  
     (G. 102 b. 4)  

 
  f2. Enfiye: Eski kitaplarda burunotu olarak da tanımlanan bu keyif 

maddesi “dövülüp, toz hâline getirilmiş tütündür.”173 Genizden çekildiği için insanın 

aksırmasını sağlayan enfiye aynı zamanda keyif verir. Ebubekir Celalî Divanı’nda bu 

tip özellikleriyle anılır:  

 

Kimi çeker enfiyye içer kimi duòanı 
Biri birine ãaldırır elbette buyursuz   
Òımòımla burunsuz kebídir nisbet olınsa  
İkisi de el-òaúú biri birinden uàursuz  
     (Kt. 12)  

  
 g. Kumar:  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda kumar şairin tecahül-i ârif yoluyla andığı bir 

kavramdır. Oynamayı bilmediğini, çeşitlerinden haberdar değildir.  Ancak o 

dönemde kumar olarak kabul edilen ve yeni ortaya çıkmış bir kumar türü olan 

piyangoyu bulan kişinin Yanko isminde birisi olduğunu duyduğunu söyler:  

 

Kimdir icÀd eyleyen luèb-i úumarı bilmezüz 
áaliba bir nevèine Yanúo piyango úoymuş ad   
      (G. 21 b. 4)  

 

                                                
172 Baktır, M., (1988), “Afyon”, DİA, C: 1, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 442-443.  
173 Yavuz, H., (2004), “Bir Enfiye Denemesi”, Ehl-i Keyfin Kitabı, Haz.: Fatih Tığlı, Kitabevi, 
İstanbul, s. 362.  
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h. Edebiyat ve Dil İle İlgili Unsurlar:  

 

  h1. Edebiyat İle İlgili Unsurlar:   

 

   h1.1. Aruz: Mısralardaki hecelerin uzunluğunu-kısalığını, açık 

ya da kapalı oluşlarını esas alan ölçü birimidir.  

 

 

Etmiş ol dilber-i sencíde-meniş bedè-i èarÿø  
Edelim naôm ile evzÀn-ı èarÿøı maèrÿø 
     (T. 56 b. 1)  

 

   h1.2. Bahr-ı Hezec:  

 

O baóríler gömüldükce gümülderdi dil-i deryÀ  
Nice baór-ı hezec gürler o ãavl üzre úaãídemde  
      (T. 24 b. 16)  

 

h1.3. Belagat: Sözün, yerinde, yeteri kadar ve zamanında ifade 

edilmesi demektir. Retorik kelimesi de aynı mânâyı karşılamaktadır:  

 

DaèvÀ-yı belÀàatde yeter òÀme CelÀlí  
ÒaúúÀ ki åübÿt-ı hüner  iãbÀtına maòãÿã 
     (T. 57 b. 2)  

 

h1.4. Beyt: Aynı vezinde anlamca birbirine bağlı iki mısraının 

oluşturduğu nazım biriminin ismidir.  

 

Olur o mÿ-miyÀn iki beytime beste  
Bu besteniñ  o ten-À-ten yelelli yellesidir 
     (G. 40 b. 4)  

 

h1.5. Beyt-i Berceste: Öz ve biçim güzelliğinden dolayı ün 

kazanmış beyitlerdir.  

 



 132 

Yazup óÀtm-ı binÀya bir muãannaè beyt-i berceste 
CelÀlí èarø eder òÀmem sekiz tÀríò-i bí-hemtÀ 

       (T. 28 b. 14)  

h1.6. Beytü’l-kasîd: Kasidenin en güzel beytidir.  

 

äañki bu beytü’l-úaãídi èaşúına nuùú eylemiş  
MüstecÀbü’d-dÀve bir merd-i àaríb-i Rÿmili 
      (T. 101 b. 6)  

 

h1.7. Cinas: Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelime 

veya kelime gruplarını bir arada kullanmak dolayısıyla yapılan edebî sanata denir.  

 

Var cinÀsı çünki çöz o cemÀõí lafôınıñ  
Her biri èindü’l-úaríne digerin íhÀm eder  
      (T. 46 b. 8)  

 

h1.8. Dibâce: Eski Türk edebiyatında özellikle divanların 

başında bulunan ve eserin yazılış nedenini açıklayan bir nevi önsöze dibâce denir. 

Şairlerin sanat anlayışlarına dair önemli veriler içerir.  

 

DíbÀce sarÀy-ı òarem-i naôma döşendik   
ŞÀyeste-i maòãÿãí-i díbÀlıàımızdır  
     (G. 44 b. 2)  
 
h1.9. Divan: Eski şiirimizde şairlerin belli bir düzen esasına göre 

şiirlerini toplayuan defterlere denir.  

 

İşiñi eyle hemÀn kendi  eliñle tekmíl 
äoñra etmez anıñ itmÀmına kimse iúdÀm  
Úalsa yek mıãraè-ı bercestesi bir dívÀnıñ  
Eylemezler anı taórír ile soñra itmÀm  
     (Kt. 17)  

 

h1.10. Ebced: Önemli bir olayın tarihini göstermek üzere 

başvurulan bir tür sanat.  
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Dedim  becid mi o ùıfla úırÀèat-i ebced  
Ôaríf imiş  dedi òºÀce becid degil ebced  
      (mfrd. 157)  

 
h1.11. Fasih:  

 
Muàbeççeniñ àalaùları òoşdır faãíóden  
Sevmez misin efendi dedikce efendisi 
     (G. 101 b. 3)  

 

h1.12. Ferd/müfred: Mukaffa olarak da adlandırılan mısraları 

kendi içinde kafiyeli olan beyitlerdir. Aynı zamanda divanların sonlarında yer alan 

ve belli bir manzumenin içerisinde yer almayan tek beyitlere de ferd ya da müfred 

denir.  

 

İki söz var feãÀóatdir biri ãarfa biri naòve  
Bilen vezn ü selÀset õevúini idrÀk eder anı  
Biri ferdí biri zevcí biri zÀhid biri fÀsıú 
V’emme’l-emrü biã’-ãıàa kÀn åedyÀhü óoúúÀní  
     (Kt. 48)  

 

h1.13. Fesahat: Edebî eserin anlam, söyleyiş ve ahenk 

bakımından kusursuz olmasıdır.  

 

İki söz var feãÀóatdir biri ãarfa biri naòve  
Bilen vezn ü selÀset õevúini idrÀk eder anı  
Biri ferdí biri zevcí biri zÀhid biri fÀsıú 
V’emme’l-emrü biã’-ãıàa kÀn åedyÀhü óoúúÀní  
      (Kt. 48)  

 

h1.14. Galat: Başka dillerden dilimize giren ve biçim-anlam 

değişikliğine uğrayarak kullanılmaya devam eden kelimelere denir.  

 

Maèbed-i dilden olur vaúiè-i rÿóaniyyet  
Eyleyen cÀm-ı şarÀb ile derÿnun rÿşen  
CÀhiliñ cÀmièe cÀmi dedigi gerçi àalaù 
Öyle cÀmièler içün belki esahdır maènÀ 
     (Kt. 45)  
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h1.15. Gulüv:  
 

İrsÀl-i cünd eder iki yandan CelÀlíyÀ  
Óükm-i emír-i  òaùù bir uàurdan àuluv degil  
     (G. 70 b. 5)  
 
h1.16. Hüsnü’l-kasîd: Nazariye kitaplarında tanımına 

rastlamadığımız bu terimi Ebubekir Celalî en güzel kaside karşılığı kullanmaktadır.  

 
Baèdezín yeksÀn gelüp ÀóÀd ü èaşrÀt ü mi´Àtı   
Şeş tevÀríò-i diger çıúdı zihí óüsnü’l-úaãíd  
      (T. 42 b. 7)  

 
h1.17. İham: Çok anlama haiz bir kelimeyi bütün anlamlarını 

düşündürecek bir şekilde kullanma sanatıdır:  

 
Var cinÀsı çünki çöz o cemÀõí lafôınıñ  
Her biri èindü’l-úaríne digerin íhÀm ider  
      (T. 46 b. 8)  

 

h1.18. İnşâ. Nesir tarzında güzel eser verme uğraşıdır. Ayrıca 

Ebubekir Celalî bir beytinde bu kelimeyi şiir yazma uğraşı anlamına gelicek şekilde 

de kullanır.  

 
Naôm-ı tÀríò içün erbÀb-ı suòan 
Edicek nev-be-nev eşèÀr inşÀ  
    (T. 55 b. 4)  

 

h1.19. Kafiye: Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine 

kafiye denir..  

İttióÀd-ı úÀfiyeyle maùlaè-ı bercestedir  
İşte ol beyt-i CelÀlí yaèní èabd-ı müstedím 
     (T. 23 b. 6)  

 
h1.20. Kaside: Övgü amaçlı yazılan şiirlerdir.  

 
O baóríler gömüldükce gümülderdi dil-i deryÀ  
Nice baór-ı hezec gürler o ãavl üzre úaãídemde  
      (T. 24 b. 16)  
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h1.21. Kıta: Beyitlerden oluşan ve genelde xaxa şeklinde 

kafiyelenen nazım şeklidir.  

 

TÀ ki istiftÀ olunduúça cihÀnda óÀmesi  
Óaùù-ı taèlíúiyle versün úıùèa-ı imøÀya şÀn  
        (T. 71 b. 6)  

 

h1.22. Lafz: Kelimelerin söyleniş biçimi ve bundan yola çıkarak 

mânâ demektir.  

 

YÀ degil mi lafôınıñ tekrÀrı aósen kim ola  
Öyle şebde böyle bir şehzÀde ber-vefú-i ümíd  
      (T. 42 b. 3)  

 
h1.23. Mahlas: Divan şiirinde şairin edebî adına mahlas denir.  

 
Maòlaãı tefsír-i õÀt-ı Aómediyyetle olur  
Áyet-i Nÿr’ı müfessir fÀøıl-ı reyy müjdedir  
      (t. 94 B. 5)  

 

h1.24. Mahlas-nâme: Divan şiiri geleneği içerisinde şiire yeni 

başlayan genç şairlere üstad bir şairin mahlasını vermek üzere yazdığı manuzmelere 

mahlas-nâme denir.  

 

Aómed-i èÀlí-cenÀb ü esèad-ı saèd-iktisÀb  
Kim verür bu nÀm maòlaã-nÀme-i iftÀya şÀn 
      (T. 71 b. 2)   
 

h1.25. Manzume: Vezinli ve kafiyeli olarak söylenmiş sözlere 

denir.  

BeyÀøa çekdiler müsevvedde-i naôm-ı períşÀnı  
Zihí manôÿme-i rengín-edÀ ruşen beyÀn oldı  
      (T. 53 b. 5)  

 
h1.26. Matla: Gazel ve kasidelerin ilk beytidir:  

 

Böyle maùlaèdır tevÀríò ekåeriyÀ gerçi kim  
GÀh müómel gÀh muècem ãanèat-ı diger gibi  
      (T. 60 b. 10)  
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h1.27. Makta: Gazel ve kasidenin bitiş beytidir:  
 
Her maúùaèımız baàçedir naôma CelÀlí  
Maòlaãda úızıl rÀdde zíbÀlıàımızdır 
     (G. 44 b. 8)  

 

h1.28. Matla-ı Berceste: Nazariye kitaplarında olmayan bu terim 

muhtemelen işaret edilen beyitin anlamca benzersizliğine işaret etmektedir:  

 
İttióÀd-ı úÀfiyeyle maùlaè-ı bercestedir  
İşte ol beyt-i CelÀlí yaèní èabd-ı müstedím 
     (T. 23 b. 6)  

 

h1.29. Mazmun: Divan şiirinde şairlerin şiirin iç derin yapısına 

gizledikleri ve özel anlamlar yükledikleri kelimelerle ismini anmadan okuyucunun 

zihin yoluyla bulmasını istedikleri derin anlam katmanına denir.  

 

Odur neår-i selÀùíniñ mefÀdı  
Odur maømÿn-ı naôm-ı şehr-i yÀrÀn 
      (T. 3 b. 5)  

 

h1.30. Meşk: Şair olmak isteyen heveslilerin şiir yazmaya ilk 

başladıklarında yaptıkları nazire yazma alıştırmalarına denir. Aynı zamanda bir hat 

terimidir:  

 

ÒÀli ş’ol mühre ki ıãlÀóa mürekkeb úonmuş  
Zülf ü òaùù meşk o meh-i envÀre taèliú ü åülüå  
      (G. 14 b. 7)  

 

h1.31. Mevzun/Mukaffa/Muhayyel: Divan şiirinin şiir estetiğinin 

en önemli kavramlarındandır. Şiir vezinli, kafiyeli ve hayâl güzelliğine dayanan bir 

söz topuluğudur:  

MiyÀnıñla dü zülf  ü úÀmetiñ besdir CelÀlíye 
KelÀm-ı şièr-i mevzÿn u muúaffa vü muòayyeldir 
      (G. 38 b. 6)  
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h1.32. Mısra: Ölçülü ve ya ölçüsüz çoğu zaman kendi içinde 

anlamı bütünlenen satır, nazım parçasıdır:  

 

Ki bir  mıãrÀè úılsun derc iki maènÀ-yı rengíni  
Olup hem tÀm tÀríò eylesün àıbùa Ebÿ TemmÀm  
      (T. 2 b. 31) 

 

h1.33. Mısra-ı Âzâde/Mısra-ı Berceste: Önceleri bir beyit 

içerisinde yer alan ancak daha sonra anlam yoğunluğu ve güzelliği bakımından halk 

ağzında söylene söylenen ilk mısrası unutulmuş olan mısralara âzâde, manzume 

içerisinde anlam dolgunluğu ve şeklî mükemmeliğinden ötürü ünlenmiş beyitlere ise 

berceste denir:  

 

ÒÀme úayd-ı ãafóa-i inşÀd eder taúdím içün 
Şöyle bir mıãraèki hem berceste hem ÀzÀdedir  
      (T. 122 b. 6)  

 

h1.34. Mısra-ı Evvel/ Mısra-ı Sani: Bir beytin ilk mısraına evvel,  

ikinci mısraına denir:  

 

İkisi mıãraè-ı evvelden çıúup tanãíf ile  
Biri åÀníden çıúar elbetde ber-vech-i lüzÿm  
      (T. 96 b. 3) 

 

h1.35. Muaşşer: On mısralık bendlerden oluşan nazım şeklidir.  

 

PírÀye-sÀz ola ãafaóÀt-ı mu´aşşere  
Olduúça naàme dizer rakam-ı çeng-i óüsn-i òaù 
      (G. 57 b. 18)  

 

h1.36. Murabba: Dört dizelik bendlerden oluşan nazım şeklidir.  

Vermez mi óalÀvet dehen-i ùabèa CelÀlí  
Her tÀze murabba-yı òayÀlim şekerídür  
     (G. 25 b. 7)  

 

h1.37. Müstezad: Bir gazele yazıldığı veznin ilk ve son 

tefilelerinden oluşan ziyade mısralar eklenmesiyle oluşan nazım şeklidir:  
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DilÀ şÀd ol ki tÀríò-i vilÀdet müstezÀd oldı  
Zihí zeyn-i úımÀù-ı mehd-i devlet ber-murÀd oldı  
      (T: 38 b. 1)  

 

h1.38. Na’t/Tarsi’: Hz. Peygamber övgüsünde yazılmış olan 

şiirlere na’t denir. Tarsi’ ise beyitin her iki mısraını kafiyeli hâle getirmektir:  

 

Óaşmet-i naèt ile tarsiè-i  CelÀlíye döner  
ÒusrevÀn-ı şevket-ÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk 
    (G. 64 b. 7)   

 

h1.39. Rubai: Dört mısradan oluşan tek kıtalık daha çok hikemî 

bir fikrin bir düşüncenin anlatıldığı anlam yoğunluğuna sahip nazım şeklidir:  

 

MÀnende-i rubÀèi lakin ãaóíó ü sÀlim 
Miål-i úıyÀs-ı muókem ber-şekl-i evvel ammÀ  
     (G. 25 b. 11)  

 

h1.40. Seci: Mısra içi kafiyesidir.  

 

Buldı òÀmem üc èaded  tÀríòi bir beyt içre kim  
Neşve-i secèíyle ùabèa õevú ü şevú eyler hücÿm 
      (T. 96 b. 2)  

 

h1.41. Şah beyt: Manzumenin en  beğenilen beytidir:  

 

İkisi bir şÀh-beyt-i naôm-ı şevketdir bunuñ  
Kim me´Àli pÀdişÀh-ı dehre itmekdir duèÀ  
     (T. 27 b. 13)  

 

h1.42. Şarkı: Form olarak murabbadan türemiş bir nazım şekli 

olarak kabul edilir. Ancak daha çok murabbaının içerisinde gelişen ve daha çok  belli 

bir armoniye göre düşünülmüş ve daha vurucu sözler içeren bir nazım türüdür:  

 

ÓiãÀra Gökãu’dan ÀàÀzeyi mehtÀbsız geçme  
Heva-yı òÿb şarúı èÀzim-i àarba muvÀfıúdır  
      (G: 24 b. 5)  
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h1.43. Tanzir: Nazirelendirmek demektir. Bir şiirden yola 

çıkarak aynı forma bağlı kalarak yeni bir benzerini üretmek anlamına gelir:  

 

Zihí  tanzír olursa lÀyık-ı  taósín-i vÀlÀsı  
O nıóríriñ ki nuùúı aóseni SoóbÀn’a fÀíúdir  
     (G. 24 b. 8)  

 

h1.44. Tegazzül: Gazel söylemek demektir. Kaside ya da 

mesnevi içerisinde yeri geldiğinde konu ile alakalı olarak söylenen gazellere denir:  

 

Etdik bu maøÀmin-i leùÀífle teàazzül  
Tertíb ile dívÀnımıza úayda ne mÀniè 
    (G. 59 b. 7)  

 

h1.45. Telmih: Edebî metnin içinde başka bir metni, ya da bir 

hikâyeyi anlatma sanatıdır:  

 

Degil şekl-i se-pÀye-i  ebrÿvÀnı üzre sÀúíniñ 
Ya telmíó-i müåelleådir ya teşdíd-i meserretdir  
      (G. 43 b. 4)  

 

h1.46. Terbi’: Bir gazeli her beytinin önüne ikişer mısra 

ekleyerek dörder dizelik bendler şekline getirerek üretilen yeni nazım şeklinin adıdır:  

 

Şekl-i murabbaèında terbiè-i yümn ü saèdi  
Taèdil-i bi’l-èanÀãır aókÀmın eyler ímÀ  
     (T. 25 b. 10)  

  

h1.47. Teşbih: Benzetme sanatıdır:  

 

Sevú-i nehr-i Níl olub ol òÀneyi  
Mıãr’a teşbíhim degildir nÀ-becÀ  
    (T. 143 b. 12)  
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  h2. Dil ile İlgili Unsurlar:  

 

   h2.1. Ecvef: Kök harflerinden ikinci illetli olan kelimelere 

denir:  

Medd-i úıl ü úÀl ile ãÿfí ãaóíó olmaz kelÀm  
ÚÀl ü kíle  derler ecvef-i medd ise taôèífdür  
     (G. 26 b. 2)  

 
   h2.2. Nakıs: Kök harflerinden üçüncüsü illetli olan Arapça 
kelimelere denir:  
 

Biri çün tÀm iki şehriñ biri yek rÿz nÀúıãdır  
ÓeãÀbı her dü mÀhıñ böyle maøbÿùü’l-ièdÀd oldı  
     (G. 37 b. 10)  

 
 

   h2.3. Nahv: Dilin söz dizimi özelliklerini inceler:  

 

İki söz var feãÀóatdir biri ãarfa biri naòve  
Bilen vezn ü selÀset õevúini idrÀk eder anı  
Biri ferdí biri zevcí biri zÀhid biri fÀsıú 
V’emme’l-emrü biã’-ãıàa kÀn åedyÀhü óoúúÀní  
      (Kt. 48) 

 
   h2.4. Sahih-Sâlim: İçinde illet harfi bulundurmayan kelime 

kategorisine  sahih, aslî harflerinden herhangi birisi illet harfî olmayan kelimelere ise 

sâlim denir :  

 

MÀnende-i rubÀèi lakin ãaóíó ü sÀlim 
Miål-i úıyÀs-ı muókem ber-şekl-i evvel ammÀ 
      (T. 25 b. 11)  
 

   h2.5. Sarf: Dilin şekil bilgisini inceler:  

 

äarfı çek síneye zíb eyle memeñ síbi ile  
Nice díbÀce-i taãrífde etdiyse merÀó 

     (G. b. 2)  
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   h2. 6. Siga: Bir dilin fiil çekiminde oluşan her duruma denir:  

 

O şÿòa ãíàÀ ile òºÀce emri ögretmiş  
Øamíri bildirüp etmiş òiùÀb içinde òiùÀb  
     (G. 9 b. 5)  

 
   h2.7. Sülâsî: Arapça gramerinde üçüzlü köklere denir:  

 

Geçmiş güzelim ãarf okımaúdan mey ile  
Yoú meyli åülÀåi vü mezíde aãla  
Áhund-ı girÀn-ten gelemez meclisine  
İsteåúale yesteåúilu istiåúÀlÀ   
     (Kt. 61)  

 
   h2. 8. Zamir/Zarf: İsim olmadıkları halde cümlede varlıkların 

yerine isim olarak kullanılabilen kelimelerdir. Zarflar ise bir fiilimsinin, fiilin, sıfatın 

veya başka bir zarfın anlamını değişik yönlerden  belirten veya  sınırlayan 

kelimelerdir:  

 

Heb øarf-ı müstaúardir ey òºÀce bu felekler  
Kevkebleri zamÀ´ir  mercièleri muúadder  
Nevres nigÀr-ı gül-rÿ píşínde köhne bÀnÿ 
Evvel bahÀra úarşu berdü’l-èacÿza beñzer  
     (Kt. 48)  

 

  h3. Kitaplar :  

 

   h3.1. Ahlak-i Ala’î: Kınalı-zâde Ali Efendi’nin 1564 yılında 

Şam’da kaleme aldığı bir ahlak kitabıdır.  

 

Münaúúaó nüsòasıdır óüsn-i òulúı èilm-i aòlÀúıñ  
SezÀdır dense AòlÀú-ı èAlÀ´í’den daòi ÀèlÀ 
      (T. 65 b. 6)  

 
   h3.2. Dürerü’l-Hükkâm/ El-Hidâye/ Mülteka’l-Ebhur/ 

Kenzü’d-Dekâik/ El-Eşbah ve’n-Nezâir: Değişik yazarlar tarafından hanefî fıkıhı 

hakkında  meşhur kitaplardır:  
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DuèÀ eylerdi bi’l-fièl olmasıçün gerçi penç evúÀt  
HidÀye MülteúÀ Kenz ü Dürer EşbÀh-ı İstanbul  
      (T. 135 b. 2)  

 
   h3.3. Fütühât’ül-Mekkiyye/ Fusûsü’l-Hikem/  Miftahu’l-Ulûm/ 
El-Misbâh:   
 

FütüóÀt ü Füsÿs Àyine-i èirfÀnı baúdıúça  
Görüp rÿy-ı sühÿlet ôann eder MiftÀh ü MıãbÀó’ı 
      (T. 148 b. 3)  

 
   h3.4. Tâcü’t-tevârih: Hoca Sadettin Efendi’nin ait bir eserdir. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan I. Selim’in ölümüne kadar geçen süre içerisinde 

Osmanlı Tarihini ele alır.  

 

Zíver-i  TÀcü’t-TevÀríò olsa tÀríòi n’ola  
ŞehryÀr oldı cihÀna mecd ile SulùÀn Selím  
     (T. 10 b. 14)  

 
   h3.5. Mesnevî-i Manevî: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin altı 

ciltlik eseridir. 

 

İkisi beyninde gÿyÀ òanúÀh-ı Mevleví  
Meåneví’den mıãraè-ı pÀkize-i medó ü åenÀ  
       (T. 27 b. 14)  

 

   h3.6. Vankulu ve Ferheng: Türkçenin basılan ilk 

sözlüklerindendir.  

Óıfô-ı èilminde FÀrísí èArabí  
Ki ne Ferheng arar ne Vanúulı  
    (T. 121 b. 3)  

 

 ı. Harfler : 

 

 Batinî bir inanış sistemi olan Hurufîliğin dışında divan şiirinde harfler ismen 

anılırlar ya da şairler için  harflerin şekilleri çeşitli hayâllere vesile olurlar.174  

 
                                                
174 Divan şiiride harflerin kullanımı için bkz.: Çelebioğlu, A., (1998), “Harflere Dair”, Eski Türk 
Edebiyatı Araştırmaları, M. E. B. Basımevi, İstanbul, s. 599-606.  
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  ı1. Elif-ba-ta:  

 

Elif bÀ tÀ diyince tıfl-ı nÀzım oldı şermende  
Ruò-ı Àlinde bir óÀlet nümÀyÀn oldı tÀb-ÀsÀ  
      (G. 5 b. 3)  

 
  ı2. ha-ra:  
 

Úaşı rÀ enfi elif devr-i dehÀnı óÀdır  
Dest-i úudret leb-i şíríni içün yazmış rÀó  
      (G. 17 b. 5)  

 
  ı3. ayın-gayın:  

 

Baór-ı suóanda èÁrif Aàa’nıñ CelÀlíyÀ  
èAynıyla àaynı vermede gird-Àbdan fürÿà  
     (G. 60 b. 9)  

 
  ı4. kaf:  

 

Pes-i úÀfa olmuş dümen úÀf-ı taèlíú 
Keşíde sütÿn u seren úÀf-ı taèlíú 
    (G. 63 b. 1)  

 
  ı5. lam-mim:  

 

LÀm olup kisvet-i levlÀ ile pÀk-ender-pÀk  
Mím olur òilèat-i mevlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  
    (G. 64 b. 1)  

 
  ı6. ye:  
 

Bulup yÀları gösterir meşú-i úudret 
Şu çÀr ebrÿvÀnıñda inãÀf-ı taèlíú  
    (G. 63 b. 4)  

 
  ı7. vav:  
 

Naèleyn ile gel òºÀce-i bí-úayda ne mÀniè 
èAmrıñ ùutalım vÀvı imiş Zeyd’e ne mÀniè  
     (G. 69 b. 1)  
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 i. Sayılar:  

 

  Divan şiirinde sayılar sadece ebced hesabı içerisinde şiire malzeme 

olmakla kalmaz. Şairler kimi zaman  beyitlerde sayıları kullanırlar ve kelimelerle 

bizlerin bazı hesapları yapmalarını isterler. Böylelikle beyitler birer matematik 

problemine dönüşür ve problemin sonucu mazmunun kendisi olup çıkar. 

  

 Ebubekir Celalî Divanı’nda sayılar değişik işlevlerle kullanırlar. Özellikle 

tarih beyitlerinde ebced hesabını okuyucuya yaptırmak için sayılardan yararlanan şair 

kimi zamanda sayıları yardımcı anlatım unsuru olarak kullanır. Ebubekir Celalî 

Divanı’nda geçen sayılar ve bu sayılara ait  örnek beyitleri şöyle sıralayabiliriz:  

 

 i1. Türkçe sayılar:  

 

  i1.1. Bir-Dört:  

 

Yolda gördüm bir kişi bir merkeb üzre seyr eder  
Başúa merkeb üzre ol merkeb daòi binmiş gider  
Hem o başúa  merkeb Àòir merkeb üzre cilve-ger 
Dört olur dirler yine bir atlıdır eyler güõer  
      (Kt. 49)  

  i1.2. İki :  

 

İki söz var feãÀóatdir biri ãarfa biri naòve  
Bilen vezn ü selÀset õevúini idrÀk eder anı  
Biri ferdí biri zevcí biri zÀhid biri fÀsıú 
V’emme’l-emrü biã’-ãıàa kÀn åedyÀhü óoúúÀní  
      (Kt. 48)  

 
i1.3. Üç:  

BÀde üç  desti vü dilber òande-rÿ  
Çehresi gül misk ü èanber-òÀl ü mÿ  
İçdim öpdüm úoúladım güldi dedi  
Bu sebÿ se bÿse bu se bu se bÿ  
    (Kt. 56)  
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  i1.4. Beş:  
 
 

Pendik’de cümle beş gece yatdıú CelÀlíyÀ 
Her gün çemen ãafÀsını etdik Temenye’de  
İçdik şifalı içme ãuyından sebÿ sebÿ  
äan bÀde ãundı muàbeçe-i gül-beden  yede  
     (Kt. 52)  

 
i1.5. Yedi:  

 
ÒÀne-i Vehbí Efendi’de olur 
Yılda bir kez babalıú fırùınası  
Yedi gice yedi gün óükmi sürer  
Babalıú ãanki balıú fırùınası 

     (Kt. 30)  
 

i1.6. Sekiz:  

 

Beytim sekiz tÀríò-i tÀm etdi CelÀlí iltizÀm  
Bu ãanèat-ı mÀlÀ-kelÀm olmaz mı reşk-i şÀèirÀn  
      (T. 87 b. 5)  

 
  i1.7. Dokuz:  
 

Ùoúuz dívÀne çıúdıú olmadıú bir manãıba nÀ´il  
Bi’óamdil-lÀh úurtulduú hele dívÀn-ı èÁşir’de  
      (Mfrd. 32)  

 
  i1.8. On iki:  

 

Úıldı teşríf on ikinci gicesinde èÀlemi  
İşte men-vecheyn yümn-i ittifÀú oldı bedíd 
      (T. 41 b. 15)  

 
  i1.9. On dokuz:  
 

Oldı cümle on ùoúuz yÀ beyt-i Àtí ile  
İşte tertíbiyle ol beyt-i dil-ÀrÀ-yı müfíd  
     (T. 43 b. 4)  
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  i1.10. Kırk:  

 

EvúÀt-ı erbaèínde úırú úat eleôô ü òoş  
Úırú çeşmeden dil ü dehene Àb-ı Òalúalı 
     (T. 43 b. 8)  

 
  i1.11. Bin iki yüz:  

 
İsterdi ki ceyş-i óaùı bÀ-èavn-i İlÀhí  
İúlím-i Şühÿd’a  bula reh biñ iki yüzde  
     (T. 156 b. 2)  

 
i1.12. Bin iki yüz yirmi bir :  

 

Biñ iki yüz yigirmi birde oldı  
Emín Beg zeyn-i ãadr-ı Anaùolı 
     (T. 126 b. 9)  

 

i1.13. Bin iki yüz on sekiz:  

 

Úılındı biñ iki yüz on sekizde óankÀó ícÀd 
Zihí dÀrü’s-selÀm oldı SelÀmi Tekyesi imsÀl 
    (T. 181 b. 9)  

 
  i1.14. Bin yüz doksan üç:  
 

SÀl biñ yüz ùoúsan üçde ùondı ser-tÀ-ser Óalic 
Oldı İstanbul’dan müşkil zihÀb-ı Südlüce 
     (T. 180 b. 1)  

 
  i1. 15. Yüzbin:  

 
SitÀnbul úÀlèasında ùaşra çıúmaú iútiøÀ itse  
Úoparmaú güc gelür teymurı yüz biñ dürlü èilletle  
Ezelden baór olup limÀn olaydı bu maóall farza 
SefÀín lenger atsaydı alurdı bunca zaómetle  
      (Kt. 43)  
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i2. Farsça Sayılar:  

 

i2.1. Yek: 
 

 BütÀn-ı dehriñ o meşhÿr  şÀèiyindendir  
Ôuhÿr-ı òaùùı zamÀnıñ veúÀyièindendir  
BerÀt-ı behcetidir ãanma óaùù-ı yek hafta  
BerÀt-ı evveliñ ammÀ ki zayièindendir 

 (Kt. 40)  

 

  i2.2. Dü:  

 

Biri çün tÀm iki şehriñ biri yek rÿz nÀúıãdır  
ÓeãÀbı her dü mÀhıñ böyle maøbÿùü’l-ièdÀd oldı  
      (T. 37 b. 10)  

 

i2.3. Se:  

 

Etme se rÿze şíre yasaàına infièÀl  
Ey rind o bir se rÿze yasaàdır  gelür geçer  
     (G. 27 b. 5)  

 
i2.4. Çehâr-Çâr:  

 
Bulup yÀları gösterir meşú-i úudret 
Şu çÀr ebrÿvÀnıñda inãÀf-ı taèlíú  
    (G. 63 b. 4)  

, 

i2. 5. Penç:  

 

DuèÀ eylerdi bi’l-fièl olmasıçün gerçi penç evúÀt  
HidÀye MülteúÀ Kenz ü Dürer EşbÀh-ı İstanbul  
     (T: 135 b. 2)  

 

i2.6. Şeş:  

 

ÁóÀd ü èaşrÀt ü mi´Àt oldı èadedle yek-ãıfÀt  
Aãlın ile bu şeş cihÀt oldı tevÀríò-i åemÀn  
     (T. 87 b. 6)  
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i2.7. heft:  

 

Hidív-i rÿy-ı zemín dÀver-i cihÀn-temkín  
PenÀh-ı devlet ü dín şehriyÀr-ı heft-iúlím  
     (T. 68 b. 1)  

 

i2.8. Heşt:  

 

Üc de èaksinden tevellüdle olur şeş baèdehu  
İki aãlı birle heşt eyler zihí raènÀ neşíd  
     (T. 43 b. 3)  

 
  i2.9. çardeh:  
 

Úudÿmün reşk-i mÀh çÀrdeh rÿz etdi Óaú zírÀ  
Kubeyl şÀmında zíb-Àver-i teşríf-i dünyÀdır 
     (T. 36 b. 3)  

 
 i3. Arapça Sayılar:  

 
i3.1. Vâhid:  

 
Degil taèaddüdi cÀ´iz imÀm olur vÀóid  
Ki òÀsdır aña miórÀb önünde úılsa úıyÀm  
Sütÿnlar ki cevÀmiède bí-nihÀyetdir  
Faúat biri Òaãeki cÀmiènde oldı imÀm  
     (Kt. 54)  

 
  i3.2. Erbain:  

 

EvúÀt-ı erbaèínde úırú úat eleôô ü òoş  
Úırú çeşmeden dil ü dehene Àb-ı Òalúalı 
     (G. 103 b. 8)  

 
  i3.3. Hamsin:  

 

Yazda èarø-ı Àòir-i óamsín eder hÀmÿna ùÀà  
CÀy-gÀh oldı anıñçün Yuşaè ibni Nÿn’a ùaà 
     (G. 61 b. 1)  
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 j. Makamlar:  

 

 Ebubekir Celalî, ilmiye sınıfına mensup bir kadı olarak bürokratik 

makamların isimlerin değişik manzumelerinde anar. Daha çok tarih manzumelerinde 

karşılaştığımız bu durum sözü edilen kişinin daha iyi tanınmasını sağlar. Kimi 

zamanda memduhunun ismini anmadan sadece bulunduğu makamı anmakla yetinir. 

Yukarıda belirttiğimiz özelliklerinin dışında herhangi bir kullanım özelliği olmayan 

bu terimleri açıklamaya gerek duymadan örnekler hâlinde sıralamayı uygun bulduk:  

 

j1. Anadolu kazaskerliği:  

 

MollÀcıú-zÀde èAùÀu’l-lÀh Efendi óaøreti  
Anaùolı ãadrına devletle úıldı irtiúÀ  
     (T. 106 b. 1)  

 
j2. Başçukadar:  

 
 

Rütbe-i baş çuúadÀríde saèÀdet-mend iken  
Olmuş iken ol güzín òıõmetle maúzíü’l-merÀm 
     (T. 89 b. 5)  

 

j3. Bostancıbaşı:  

 

EvvelÀ oldı ser-i bostaniyÀn[ın] dÀveri  
äıdúın iåbÀt eyleyüp Sıddíúla Óayder  gibi  
     (T. 60 b. 4)  

 
j4. Çavuşbaşı:  

 
Minnet cenÀb-ı Óaúú’a ki èÁrif Efendi’niñ   
DÀnişle gelmemişdi menendi çavuş başı 
     (T. 150 b. 1)  

 
j5. Darphane Emîni:  

 
Emín-i êarb-òÀneyken hemÀn úÀ´im-maúÀm etdi  
Ne vÀlÀ cevher üzre úıldı naúş-ı sikke şÀhinşÀh 
      (T. 88 b. 4)  



 150 

 

j6. Galata Kadılığı:  

 

áalaùa manãıbı tevúít ile tevcíh olunmaúla  
Bilür ehl-i velÀyet sÀl-i Àtí vaút-i daèvÀdır  
     (T. 155 b. 2)  

 

j7. Hisarağası:  

 

Píş-gÀh-ı óisÀr-ı Rÿmiliden  
PÀdişÀh-ı cihÀn edince güõÀr  
Nefy olındı ùop atmadıúlarıçün  
Gitdi ùop yolına ÀàÀ-yı óisÀr  

      (Kt. 34)  

 

j8. İstanbul Kadısı:  

 

Emín Beg óaøreti tekrÀr olup úÀêı-ı İstanbul 
BinÀ-yı şerè-i àarrÀ himmet-i èadliyle emtendir 
      (T. 131 b.1)  

 
j9. Kadı:  

 

KÀm-yÀb-ı èizz ü rifèat olsa úÀêılar n’ola  
Öyle bir feròunde õÀt ol mesned-i vÀlÀdadır 
      (T: 117 b. 6)  

 

j10. Kaptan-ı Deryâ:  

 

æÀniyyen deryÀ-yı luùf-ı pÀdişÀhí cÿş idüp  
Úapudan-ı mülk-i baór olmuşdı İskender gibi  
     (T. 60 b. 5)  

 

j11. Kaymakam:  

 

Bi’óamdil-lÀh rikÀb-ı müsteùÀb-ı şÀh-ı zí-şÀna 
Gelüb úÀ´im-maúÀm-ı ník-nÀm oldı Bekir Paşa  
      (T. 82 b. 1)  
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j12. Kazasker:  

 
èÁdetÀ olmuşdı úÀdı èasker Anaùolı’ya  
Ehline úılmışdı tevcíhe úaøÀ óasbü’r-rüsÿm 
      (T. 93 b. 2)  
 

j13. Kethüda:  

 

Hem-nÀm-ı mÀh-ı KenèÀn yaèní aàÀ-yı zí-şÀn  
Ümm-i şeh-i cihÀna ol ketòüdÀ-yı vÀlÀ  
     (T. 144 b. 1) 

 
j14. Mahrec Mevleviyyeti:  

 
Mesned-ÀrÀ-yı hüner maódÿm-ı äÀlió-zÀde kim  
Ziynet-i dÀnişle revnaú verdi cÀh-ı maórece   
     (T. 154 b. 1)  

 
j15. Mekke Kadılığı:  

 
Yaèní luùf etdi Sitanbul rütbesin iclÀlle  
Cünki Mekke pÀyesi olmuşdı evvel vÀyesi 

     (T. 137 b. 3) 

j16. Meşihat Sadrı:  

 

Neyyir-i ãadr-ı meşíòat olduàın eyler nidÀ  
ÒÀme kim bu beyt ile ÀfÀúı itdi pür-tanín  
     (T. 64 b. 9)  

 

j17. Miftah Ağası: 

 

Edüp miftÀó aàÀsı yümnile  şÀhenşeh-i èÀlem  
O òayrü’l-bÀbı fetó itdükde dest-i luùf-ı fettÀóı  
       (T. 148 b. 7)  
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j18. Nakip:  

 

Söyledi tÀríòin ey Seyyid CelÀlí ber-beşír  
Müjde kim Tevfíú Efendi èizz ile oldı naúíb  
     (T. 90 b. 7) 

 
j19. Rumeli Kazaskeri:  

 

Óaøret-i èİãmet Beg ol nıórír-i èÀlí-himmete  
Eyleyince ãadr-ı Rÿm’ı bi’t-tekerrür Óaú naãíb  
      (T. 104 b. 1)  

 
j20. Rûz-namçeci:  

 

Olup èÁrif Efendi yümn ile  rÿz-nÀmçe-i evvel  
Maóallin buldı erbÀbı dedi her òºÀce-i dívÀn  
      (T. 147 b.1) 

 
j21. Sadaret:  

 

Zíver-i duş eyleyüp şimdi ãadÀret-i òilatin  
äadra zíb-efzÀ-yı teşríf oldı Áãaflar gibi  
     (T. 60 b. 6)  

 
j22. Sadrazam:  

 

Çend sÀl aúdem úılup me´mÿr ãadr-ı èaôamın 
Fetó-i Mıãr’a òidív-i pür-dil-i ceng-ÀzmÀ  
     (T. 27 b. 3)  

 
j23. Şeyhülislam:  

 

Melfÿôen olur cÀhına tÀríò  
äÀlió-zÀde şeyòü’l-islÀm  
    (T. 73 b. 2)  

 
j24. Tütüncübaşı:  

 

Çakdıúca berúi ebre felek bezm-i dehrde  
Çaúsun tütünci başısı çaúmaàı úavına  
     (G. 89 b. 5)  
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j25. Vezir:  
 

O hem-nÀm-ı meh-i KenèÀn o düstÿr-ı felek-èünvÀn  
Vezír-i òÀtem-iósÀn müşír-i Bermekí inèÀm  
      (G. 2. b.7)  

 
j26. Voyvoda:  

 

Ada ister yeri Vehbí’niñ tÀ  
Ola hem óÀkimi hem voyvadası  
[...]     (Kt. 29)  

 

j27. Kapıcıbaşı:  

 

Úapucu başılıú èinÀyet edüp  
Úadrini eyledi felek-rifèat 
    (T. 162 b. 7)  

 
j28. Silahşör:  

 

äilÀóşor ü ser- bevvÀb-ı dergÀh-ı şehinşÀhí 
Kerímü’ş-şíme mír Aómed èAzíz İbni èAli PÀşÀ 
     (T. 163 b. 1) 

 
j29. Çavuş:  

 

ÚuøÀt-ı Anaùolı rehberi çavuş efendiniñ 
Reh-i ãulbinden aósen bir veled yaèní Óasan geldi  
     (T: 173 b. 1) 

 
j30. Yazıcı:  

 
ÓamdülillÀh ki Óasan-zÀde Óüseyni úıldı 
Óaremeyne yazıcı luùf-ı ÓudÀ-yı úÀdir  
    (T. 164 b. 1) 

 
j31. Hacegân:  

 
Bu demde himmet-i lutfyıla düstÿr-ı zí-şÀnıñ  
Egerçi òºÀce-gÀní rütbesi úadrin eder ÀèlÀ  
     (mm. b. 6)  
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k. Meslekler:  

  

 Ebubekir Celalî şiirlerinde çeşitli meslek erbablarına ait jargonları kullandığı 

gibi bu meslek erbablarını bazen ismen de anar.  

 

  k1. Berber: Şair bu mesleğe daha çok şuh bir noktadan bakmaktadır:  

 

Áyíne o berber peçeniñ õÀtına maòãÿã 
Áyíne gibi õÀtı da mir´Àtına maòãÿã  
     (G. 55 b. 1)  

 
  k2. Veteriner: Ebubekir Celalî bu meslek erbabını orjinal bir ifadeyle 

kullanmaz. Tedavi edicilik yönünü vurgulayrak geçer:  

 

Úalmaz taóammül eylemeden tevsen-i felek  
Merhem úodıúca bayùar-ı úudret ciravına  
     (G. 88 b. 5)  

 
  k3. Sarraf: Ebubekir Celalî divanında fazla orjinalitesi olmadan 

kullanılan bir diğer meslek erbabıdır:  

 

Açıldı oldı bí-pÀye o bí-mÀye fürÿ-mÀye  
Ne ãoy sermÀyeli ãarrÀfı çarò etdi àarím açdı 

     (T. 19 b. 28)  

  k4. Sıvacı: Daha çok sıvacı çırağı olarak Divan’da anılır. Şairin bu 

mesleğe yaklaşımı da şuh bir şekildedir:  

 

ŞeydallÀh ile dÿs-ı bínÀ etdiriyor şeyó 
Ehven ãıvacı muàbeçesi şeyde ne mÀniè  
    (G. 59 b. 2)  

  

 l. Sosyal Tabakalar:  

 

 Osmanlı toplum yapısı belirli kurallarla bölünmüş ve sınıflara ayrılmış 

durumdadır. Ataerkil yapının bir gereği olarak doğan her çocuk babasının bulunduğu 

sınıftan kabul edilirdi. Aldığı eğitimin derecesine göre devlet görevinde bulunacağı 
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sınıfa kaydolurdu. Devlet yönetimi gereği askerî sınıfın devlet kadrolarındaki önemi 

tartışılmazdı. İlmiyye sınıfında yer alanlar ise bürokrat olarak gerekenleri yaptıkça 

bulundukları kademeden bir sonraki kademeye geçip devlet kadrolarında 

yükselebilirlerdi.  Eğitimciler sınıfında bulunanlar da mesleklerinde yükselebilirler 

ve daha iyi bir medresede hocalık yapmaya başlayabilirlerdi. Ancak sınıflar arası 

geçişler zorlaştırılmış hatta imkansız hâle getirlmişti.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda toplumun özellikle ‘avam’ ya da ‘entelektüel’ 

denilebilecek sınıfın bu tip kendi içinde ayrılmalara gitmesi söz konusu edilmez. 

Orjinal bir beyitte daha çok bu eğitimli sınıf müstakil olarak ele alınır ve iç sınıflar 

arasındaki yatay geçişlere izin verilmediğini altı çizilir:  

 

èAvÀm etmez tefevvuú ehl-i èilme bulsa da pÀye 
Mü´ezzinler imÀmı sebúat etmez çıúsa bÀlÀya  
      (G. 84 b. 1)  
 

 m. İlim İle İlgili Unsurlar:  

 

 Divan şiiri pek çok kaynaktan beslenir. Bu beslendiği kaynakların arasında 

pozitif ve hurafeye dayalı bilimler başlığı altında incelenen uzun soluklu bir kısım 

vardır. Bu noktadan hareketle ilim ve ilimle ilgili hemen hemen akla gelebilecek olan 

her şey divan şiirinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir.175 

 

 Ebubekir Celalî lmiye sınıfına mensup şairlerimizin içerisinde yer alır. Bu 

noktada günlük hayatının içerisinde olan bazı ilmî meseleler ve tekliflerle birlikte  

sıklıkla baş vurulan ilmî eserler de şiirinde zaman zaman boy gösterir. Biz 

çalışmamızın edebiyat ve dil ile ilgili unsurlar kısmında Divan’da geçen kitapları 

tanıtıp incelediğimiz için bu kısmında sadece Divan’da yer alan ilim ile ilgili 

unsurları incelemeye çalışacağız:  

 

 

 

 

                                                
175 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Güfta, H., (2004), Divan Şiirinde İlim, Akçağ Yayınları, 
Ankara.  
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  m1. İlim-İrfan:  

 

Etdi ãít-i mahÀsinin maèlÿm  
èİlm ü irfÀnıyla olup èÀmil 
   (T. 165 b. 2)  

 
  m2. Marifet:  
 

ÚumÀş-ı maèrifet  vabestedir tamàa-yı taósíne 
N’ola kÀlÀ-yı naômım èarø olınsa ãadr-ı vÀlÀya  
     (G. 84 b. 7)  
 

  m3. Allâme:  
 

CenÀb-ı úudsí-i èallÀmeden cuya-ı taósínim  
Ki õÀt-ı kadr-dÀnı rif´at-i naôma müóeccetdir 
      (G. 43 b. 8)  

 
  m4. Batinî-Zahirî İlimler:  
 

Mükemmel bÀtıní hem ôÀhirí èirfÀn ü dÀnişle  
Edíb-i pür-hüner èallÀme-i bí-miål ü bí-hemtÀ  
      (G. 65 b. 5)  

 

 n. Gemicilik İle İlgili Unsurlar:  

 

 Kendine özgü terimleri ve deyimleriyle tam bir jargon görünümünde olan 

gemici dilinin Ebubekir Celalî Divanı’nda özel bir yeri vardır. Şiirlerinde kısmen 

gemi ve gemideki aksamlarla ilgili terimleri kullanan şair kimi zaman da bu mesleğin 

özel anlamlı kelimelerine şiirinde yer verir.176 

 

 Ebubekir Celalî’nin şiirinde yer verdiği gemicilik terimlerini şöyle 

sıralamamız mümkündür:  

 

 

 

                                                
176 Gemici diliyle şiirler yazan şairler içerisinde kuşkusuz Âgehî’nin önemli bir yeri vardır. Şairin 
Kaside-i Keştî ismiyle ünlenmiş şiiri bu tip gemici diliyle yazılan şiirler içerisinde en ünlü olanıdır. 
Sözü edilen kasidenin metni için bkz.: İpekten, H.-İsen, M.-Akkuş, M.-Karabey, T., (2004),  “Agehî”, 
Büyük Türk Klâsikleri, C: 4, Ötüken Neşriyât-Söğüt Yayıncılık, İstanbul, s. 19-21.  
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 n1. Dümen Suyu:  

 

Düşdüm hevÀ-yı èaşk ile bir seydí ardına  
Girdim miåÀl-i fülke dümen ãuyına yine  
     (G: 92 b. 6)  

 
 n2. Dümen:  

 

Pes-i úÀfa olmuş dümen úÀf-ı taèlíú 
Keşíde sütÿn u seren úÀf-ı taèlíú 
    (G. 63 b. 1)  

 
 n3. Miço:  

 

Saht iken dil ne mülÀyim idi çeşm ol míçoda  
Mey içüb şimdi o nerm oldı velí bu cadoloz  
     (G. 49 b. 3)  

 
 n4. Yelken-Baştankara:  

 

Zevraú-ı dil èaúla yelkenle gider başdan úara  
Cünbiş etse úıcda mÀnend-i èalem dil-keş boyı  
      (G. 100 b. 4)  

 
 n5. Kalyon:  

 

Temkín ile vaúÀrı murÀd iz-diyÀr ise 
Verme HevÀyí geşt ü güõÀra iúÀmeti 
Úalyon ki yelken üzre de heybetlidir velí 
Teymÿr üzre ùurmaúda çoúdur mehÀbeti  
      (Kt. 4)  

 

 n6. Donanma:  

 

ŞehinşÀh etdi fetó-i Mıãr içün deryÀ donanması  
Ki cÿd-ı Nil eder ziynet-fezÀ ol şehri her-demde  
      (T: 24 b. 1)  
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 n7. Üç Anbarlı-Kızak:  

 

Üc anbarlı tamÀm olduúda eyyÀm-ı laùífinde  
Úızaàıñ üstüne üstÀdlar ãanèatla bindirdi  
      (T: 26 b. 2)  

 
 n8. Olta:  

 

Fransız oltasın çok urdı ammÀ etmedi çÀre  
èİlÀc-ı ehven ol murdÀra tebdíl-i hevÀ geldi  
      (T. 56 b. 2)  

 
 n9. Kayıkçı:  

 

Müşterisin kim úayıúçı bir meh-i tÀbÀn bula  
Ebleh-i bed-baòtdır kim çaàır İstanbul’a 

     (Mfrd. 76)  

 n10. Kürek:  

 

Alınca deste ider çünki lÀf lÀf kürek  
èAcep mi kÀfcılar  ekåer olsa lÀf kürek  
     (Mfrd. 88)  

 
 n11. Sefine-Gemi:  

 

Büyük sefíne ile seyr-i bahre ol ùÀlib 
Küçüklere oluyor  ekåerí hevÀ àÀlib  
     (Mfrd. 81)  

 
 n12. Sandal:  

 

BezirgÀn-ı cihÀna àıbùa etmez merd-i deryÀ-dil  
Ki keştí àarú olur ekåer úalur sandal selÀmetde 
       (Mfrd. 40)  
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 n13. Kalafat: 
 

Der-kÀr-ı viãÀle ne gerek Àh-ı nesímí 
Keştí úalafÀt üzre iken yelken açılmaz  
     (Mfrd. 44)  
 
 n14. Kaşkaval:  

 

Seyl ile  rengi ãarardı úıldı deyden incimÀd 
ÚaşúavÀl-ı saóta döndü Àb-ı bÀb-ı Südlüce  
     (T. 180 b. 2)  

 
 n15. Liva:  

 

Aúındıburnı gibi geldi kÿşe úollıàına  
CelÀlíyÀ çekelim zevrÀú-ı sebÿyı li´vÀ  
     (G. 6 b. 5)  

 
 n16. Tayfa:  

 

Ùayfasın çünki miyÀnıñdaki piştovları da  
Ardına ãoúmalı  kim úıcda gerekdir çaúoloz 

     (G. 49 b. 2)  

 n17. Liman-Lenger-Sefain:  

 

SitÀnbul úÀlèasında ùaşra çıúmaú iútiøÀ etse  
Úoparmaú güc gelür teymurı yüz biñ dürlü èilletle  
Ezelden baór olup limÀn olaydı bu maóall farza 
SefÀín lenger atsaydı alurdı bunca zaómetle 

      (Kt. 42) 

 o. Savaş ve Savaş Aletleri  

 

Savaş, sadece Türklük bilimiyle uğraşan, ona gönül vermiş kişilerin değil, 

aynı zamanda dünya tarihini geçmiş asırlardan günümüze, bir silsile hâlinde görmeye 

çalışan araştırmacıların da ilgilendiği evrensel bir kavramdır. Savaş kavramı insanlık 

tarihine paralel gelişmiştir denilebilir. Taş devrine ait mağaralardaki resimler bize 

insanların avcılık için de olsa bazı ilkel savaş ve savunma araç-gereçlerini 
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kullandıklarını göstermektedir. Destan çağından günümüze savaş ve savaş araç 

gereçleri edebiyatımızın çeşitli kuşaklarına ait sanatçılar tarafından eserlerinde 

kullanılmıştır. Divân şiiri, elindeki malzemeyi özümseyip her türlü hayâle malzeme 

yapabilen yapısıyla birebir savaşla iç içe olan Osmanlı toplumunun yaşadıklarından 

faydalanmış ve çeşitli Divân şairleri savaş imgelerini kullanmak yoluna gitmişlerdir. 

 

Divan şiirinde özellikle sevgilinin silahlarla donanmış bir asker olarak 

düşünülmesi silahların şiirde kullanılmasını ve okuyanın gözünde bir savaş 

tablosunun oluşmasını etkiler. Bu konuda şairler âdeta sınırları zorlamışlardır.  

 

Ebubekir Celalî Divanı’nda geçen savaş aletleri ve savaş ile ilgili diğer 

unsurlar şunlardır: 177 

 

o1. Asker: Savaşın vazgeçilmez unsuru olan asker Ebubekir Celalî Divanı’nda 

bir kaç beyitte kullanılır. Divan şiirinin temel sevgili tipi burada da karşımıza çıkar. 

Hükümdar olarak sevgili askerlerini şairnin gönül ülkesine göndermiş her şehri 

kuşatarak kendisine tabî kılmaktadır: 

 

Leşker pòayÀl-i òaùıñ èÀlem-i dile  
Kişver-be-kişver emriñe rÀm eylemekdedir  
     (G. 36 b. 3)  

 
 Şair, bir beytinde Cemşid’in şehrin etrafına şarap içenler için asker 

koydurmasına telmihte bulunur:  

 

Úomuş eùrÀf-ı şehre óıfô-ı mey-òºÀrÀn içün èasker   
äufÿf-ı tÀk ile her baàı bir ùabur edüp Cemşíd  
     (G. 20 b. 2)  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda asker asıl anlatım unsuru olarak görevini tarih 

manzumelerinde bulur. Bu tip manzumelerinde gerçek savaş sahnelerini anlatırken 

bu unsuru kullanır:  

                                                
177 Divanın savaş aletleri açısından değerlendirilmesinde şu kaynaklar esas alınmıştır: İlhan, S., 
(1999),  Türk Askerî Kültürünün Gelişmesi ‘Kutsal Ocak’, Ötüken Neşriyat, İstanbul; Yücel, 
Ü.,(1999), Türk Okçuluğu, AKM Yayını, Ankara; Eralp, T. N., (1993), Tarih Boyunca Türk 
Toplumunda Silâh Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Silâhlar, AKM Yayını, Ankara.  
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Kimi şemşír ü níze kimisi ùop u tüfenk ile 
SüvÀri ü piyÀde òÿn-feşÀn ü cÀn-sitÀn oldı  
     (T. 1 b. 11)  

 
 Zaman zaman hikmetli söyleyişlere de yer veren şair doğru sözün önemini 

vurgulamak amaçlı yazdığı bir müfredin de asker-tımar ilişkisinden yararlandığı 

görülür.  

 

Níze-i iúrÀr bihdir òırmen-i inkÀrdan 
äaà söz yegdir sipÀhíye çürük timÀrdan  
     (Mfrd. 4)  

 
 Kendi şiirinin unsurlarını silahlı askerere benzetmesi ise ilginçtir:  

 

èÜnvÀn ederse leşker-i naômım CelÀlíyÀ 
Degmez ker ü ferr-i cüyÿş-ı kılavına 
     (G. 88 b. 6)  

 
 o2. Çakaloz: Osmanlı ordusunda kullanılan ve 30 okka ağırlığında olan bu 

top Saklos topu olarak da bilinirdi. Mermi olarak gülle ancak tercihen çakıl taşı 

atardı. Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir beyitte gerekli bir silah olarak anılır:  

 

Ùayfasın çünki miyÀnıñdaki piştovları da  
Ardına ãoúmalı  kim úıcda gerekdir çaúoloz  
    (G: 49 b. 2) 

 
 o3. Düşman-Galip: Savaşın tarafları doğal olarak canlı bir savaş sahnesinin 

okuyucuunun hayâl dünyasında canlanması için şiirde kullanılacaktır:  

 

Olub àÀlib èadÿ-yı tíre-rÿya fetó edüp mülkin  
Şeh-i  kişver-sitÀn ü Òusrev-i ãÀóib-úırÀn oldı  
      (T. 1 b. 3)  

 
 o4. Gülle: Bir top mermisi olan gülle Ebubekir Celalî Divanı’nda bilinen terim 

anlamında kullanılır. Bunun dışında kendi şiirini gülleye benzettiği bir beyti daha 

vardır. 3. Selim’in topçu kışlasını yenilemesi için düzenlemiş olduğu bu 

manzumesinde şair, şiirin tam yerine gülle gibi düştüğünü söyler:  
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Bu mıãrÀèa CelÀlí rÀst geldi gülle-veş tÀríò  
Mücedded úıldı ùopçı úışlasın SulùÀn Selím evsaè 
      (T. 18 b. 20)  
 

 o5. Hançer: Hançer adı verilen silâh daha önce değindiğimiz balta gibi kesici 

silâhlardandır. 

 

 “Eski kaynaklardan, minyatürlü el yazmalarından ve Batılılar 

tarafından çizilen gravürlerden edindiğimiz bilgilere göre ergenlik 

çağını aşmış Osmanlı toplumunun her erkek kişisi hattâ Batılı 

seyyahların çizgilerine göre, sarayda yüksek mevkideki haseki 

sultan ve kadın efendiler kuşaklarında mutlaka bir hançerle 

gezmektedirler. Bu hançer, savaşta bir silâh, barışta ise şahsın 

karşılaşabileceği hayatî tehlikeler için bir koruyucu niteliği 

taşımaktadır.” 178  

 

 Sosyal hayata sirâyet eden bu unsuru Divân şairlerimiz hiç çekinmeden 

şiirlerine bir anlatım unsuru olarak katmışlardır. 

 

 “Divân şiirinde sevgilinin kaşı eğriliği yönünden, göz, gamze ve 

kirpiği de aşıkta açtığı yara nedeniyle hançere benzetilmiştir. 

Savaş aleti olarak da anılır. Baktığı kimseyi hemen öldürecek 

kadar keskin gözlü bir hayvana da hançer denilirmiş. Aristo bir 

ayna yapıp bu hayvana karşı tutmuş ve hayvan kendini görünce 

ölmüş. Bir tane olduğu için de türeyememiş.” 179 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda hançer savaşan gazilerin bellerinde taşıdığı 

silahlardan bir tanesidir.  

 

áÀziyÀn destinde tíà-ı òançer-i düşmen-şikÀr  
Beñzer ol şÀhine kim bí-úayd-ı üsküfdür yine  
      (T. 62 b. 7)  

 

                                                
178 Eralp, (1993), s. 72.  
179 Pala, (2007), s. 172.  
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 Ayrıca geleneğin belirlediği çizgide sevgilinc can alıcı güzellik unsurlarından 

bir tanesi olarak kullanılır:  

 

Òancer-i àamze-i ebrÿdan edüb úaùè-ı naôar  
Beste-i mÿy-miyÀn etmege şemşír ister 
     (G. 33 b. 5)  

 

 o6. Humbara: Bir tür havan topu olup aynı zamanda Osmanlı ordusu 

içerisinde yer alan bir bölüğün de ismidir. Humbara, Ebubekir Celalî divanında yine 

gerçek savaş sahnelerinin anlatıldığı beyitlerde kullanılır. Osmanlı ordusunun attığı 

humbara toplarıyla düman serseme dönmüştür:  

 

Baúiyye derme çatma èaskeri bí-hÿş olup úaçdı 
äadÀ-yı òumbarÀyla ãayóa-ı ùop eyleyüp ser-sÀm 

      (T. 2 b. 21)  

 

 o7. İstikamet: Okçuluk sporu içerisinde okun atılış yönüne verilen isimdir. 

Divanda yine bu anlamında kullanılır:  

 

Meh-i tíriñ me´Àl-i iótivÀsı istiúÀmetdür  
Sipihr etmez óilÀl-i òurrem èadlinde kec-rÀyí   
      (T. 76 b. 6)  

 
 o8. Kabza: Bir savaş aleti olmaktan  çok ok üzerinde yer alan bir bölümün 

terim adıdır:  

 

Úabøa aldı yümn ile şÀhinşeh-i bí-dÀr-ı baòt  
Remyini saèd eylesün minbaèd Óayy-ı lÀ-yenÀm 
      (T. 11 b. 1)  

 
 o9. Keman: Yine kabza gibi bir savaş aleti olmaktan çok ok üzerindeki bir 

bölümün terim adı olan keman Ebubekir Celalî Divanı’nda sıklıkla anılmaz:  

 

Destine alup kemÀn-ı muókemin  
Şaãta bürrÀn etdi bir tír-i metín  
     (T. 13 b. 5)  
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 o10. Kılıç: Türklüğün en eski çağlarından beri kullanıldığı bilinen kılıç kesici 

silâhlar sınıfına girmektedir. (Esliha-i Câriha) Türk ordusunda çok önemli bir yere 

sahiptir. Yapımından görünüşüne büyük önem verilmesi bunu kanıtlar. Savaş 

zamanında hayatî önem taşıyan bir silâh olan kılıç gündelik hayatta ise bir güç, bir 

azamet göstergesi olarak kullanılmıştır. 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda kılıç, islam ordularının kelleler kesip kaleler 

almak için kullandığı savaş aletlerinden birtanesidir:  

 

PiyÀde ile süvÀri díller aldı kelleler kesdi  
Úılıclar raòşlar aldı o dem-i nÀ-rÀm u bí-ÀrÀm  
     (T. 2 b. 12)  

 
 Yine diğer savaş aletleri gibi sevgilin can alıcı güzellik unsurlarından bir 

tanesi olarak da düşünülür:  

 
Òancer-i àamze-i ebrÿdan edüb úaùè-ı naôar  
Beste-i mÿy-miyÀn etmege şemşír ister  
     (G. 33 b. 5)  
 

 o11. Nîze: Osmanlı ordusunda kullanılan silâhlardan birtanesi olan mızrak 

eslihâ-i nâfize denilen delici silâhlardandır. “Delici silâhlar tek elle kullanılan ve 

hedefin hayatî noktalarını delip parçalayarak yok etmeyi sağlayan silâhlardır.” 180  

 

 Mızraklar Türklüğün en eski zamanlarından beri orduda kullanılan 

silâhlardandır.“Savaşta süvariler tarafından kullanılan mızrak ya hedefe fırlatılmak 

veya hedefe süratle at sürülerek hedefi delmek üzere kullanılır.” 181  

 

 Ebubekir Celalî, bu savaş aletini yine savaş temalı şiirlerinde gerçek 

anlamında ve hücüm anını anlatmak amaçlı kullanır. İslam askerlerinin kimisi kılıç 

kimisi top ve tüfek ile kimisi de elindeki mızrakla saldırarak can alıcı ve kan dökücü 

olmuşlardır.  

 

 

                                                
180 Eralp, (1993), s. 50.  
181 Eralp, (1993), s. 51.  
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Kimi şemşír ü níze kimisi ùop u tüfenk ile 
SüvÀri ü piyÀde òÿn-feşÀn ü cÀn-sitÀn oldı  
     (T. 1 b. 11)  

 
 o12. Ok: Ok, eslihâ-i râmie diye de anılan atıcı silâhlar grubuna dahildir. 

Atıcı silâhlar, “düşmanı veya dümana ait, kale, burç ve siperleri uzaktan tahrip ve 

imha etmek için kullanılan silâhlardır.”  182  

 

 Ok, Türklüğün en eski zamanlarından itibaren Türk ordusunda kullanılmıştır. 

Hatta ilk çağda  tarih sahnesinde varlığını gösteren ilk kavimlerden kalan buluntular 

bize ordularında okçuların olduğunu göstermektedir.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda ok hem savaş meydanlarında kan döken, canlar 

alan bir savaş aletidir hem de sevgilinin güzellik unsurlarından birtanesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca şair bir beytinde devrin okçuluk sporlarına dikkat 

çeker ve sultan 3. Selim’in ok atışına dair düşürdüğü tarih manzumesinde bu savaş 

aletini kullanır:  

 

Kim işte  OúmeydÀnı’na teşríf edüp seyrÀnına  
Bir tír atup idmÀnına taósín eder ins ü behím 
     (T. 12 b. 4)  

 

 o13. Top: Uzun mesafeli atışlarda kullanılan ve tahrip gücü yüksek silah olan 

top Ebubekir Celalî Divanı’nda savaş ile ilgili yazılmış manzumelerde kullanılan ve 

canlı savaş tablolarının okuyucunun gözünde canlanmasını sağlayan dipğer bir savaş 

aletidir:  

 

O meydÀn içre úonmuş nÀm-ver ùoplar ãÀf-ender-ãÀf  
MiåÀl-i àÀzíyÀn kim naúd-i cÀn-ı düşmene aùmaè 
      (T: 18 b. 12)  

 

Ayrıca belirli durumlarda top atılması ritüelini de bir manzumesinde kullanır:  

 

 

 
                                                
182 Eralp, (1993), s. 77.  
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Píş-gÀh-ı óisÀr-ı Rÿmiliden  
PÀdişÀh-ı cihÀn edince güõÀr  
Nefy olındı ùop atmadıúlarıçün  
Gitdi ùop yolına ÀàÀ-yı óisÀr  
       (Kt. 34) 

 

 o14. Tüfek: Divanda diğer patlayıcı siahlarla birlikte bir anlam ilişkisi 

içerisinde anılır:  

 

Tüfenk-endÀz ü tír-endÀz ü ùop-endÀza èadÀnıñ  
ÚafÀsı sínesi esbi bütün bir bir nişÀn oldı  
     (T. 1 b. 15) 

 
o15. Şast: Okçuların parmaklarına taktıkları yüzüktür:  

 
Şaãtıdır úıldım CelÀlí óarf-i melfÿôın óesÀb  
Úabøa-i SulùÀn Selími lafôıdır tÀríò-i tÀm 

     (T: 11 b. 2)  

 

 o16. Lağımcılar: Osmanlı ordusu içerisinde özellikle kale kuşatmaları 

sırasında toprak altından tünel kazarak hedefi dinamitle patlatmakta kullanılırdı. Bir 

askerî ocak olarak Divan’da kendisine yer bulmuştur:  

 

Üçüncü ehl-i laàım vü òumbara úıldı donanmayı  
Olup anlar da dÀòil böyle kÿt-À-kÿt èÀôamda 
      (T. 24 b. 7)  

 
 o17. Zırh: Eski çağlardaki savaş sanatı içerisinde askerin vücudunu düşmanın 

tahrip edici etkilerinden korumak amacıyla hazırlanmış  özel giysidir. Ebubekir 

Celalî Divanı’nda Davud kıssasına telmih yapılarak anılır:  

 

YÀhÿd anda temekkün zıró-ı  DÀvÿd’ı telebbüsdür 
áam etmez hamle èaczinden mübÀrek eylesün MevlÀ  
       (T. 163 b. 7)  
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 o18. Piştov: Bir tür tabancadır.  
 

Ùayfasın çünki miyÀnıñdaki piştovları da  
Ardına ãoúmalı  kim úıcda gerekdir çaúoloz  
      (G. 49 b. 2)  

 
 o19. Teber: Balta da özellikle parçalayıcılık özelliğiyle bir savaş aleti olarak 

kullanılmıştır. Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir beyitte kullanılır:  

 

èAbeãdir pÀy-ı óarf-endÀza óıddetle teber-zenlik  
Daòi çÀpük yürür fersÿde olmuş óÀme kesdirsem  
      (G. 71 b. 5)  
 

 ö. Madenler:  

 

  ö1. Altın:  

Pula almaz felegi  muşu úaçırmış gürbe 
Muşa ammÀ ki biñ altuna berÀber sÿrÀò  
     (G. 18 b. 7)  

 
  ö2: Demir:  
 

Temkín ile vaúÀrı murÀd iz-diyÀr ise 
Verme HevÀyí geşt ü güõÀra iúÀmeti 
Úalyon ki yelken üzre de heybetlidir velí 
Teymÿr üzre ùurmaúda çoúdur mehÀbeti  
      (Kt. 4)  

 
  ö3. Elmas/ La’l/ Gümüş:  

 

KÀnıdır elmÀs ü laèliñ maèdeni sím ü zeriñ  
áıbùa-gÀh olsa n’ola gencíne-i ÚÀrÿn’a ùaà  
      (G. 61 b. 3)  

 
  ö4. Mermer :  

 

Varın verüp dil o meh-i dükkÀn-ı berbere   
Döndi o tíà-ı sÀdeye kim ãapla mermere   
      (G. 85 b. 1)  
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  ö5. Zümrüd/ Akik:  
 

Der ü dívÀrı cevÀhirle muraããaè gÿyÀ 
Sebzí-i naúşı zümürrüd görünür surò-ı èaúíú  
      (T. 100 b. 3)  

  

 p. Ölçü Birimleri ve Aletleri  

 

  p1. Ölçü Birimleri:  

 

       p1.1. Dirhem: Okkanın dörtyüzde biri.  

 

Raúíbe óÀãılından vermeyüp bir dirhem ü dÀne 
Bilüp úadrin idÀre eylesünler hÿş-mend-Àne 
Biraz da óisse çıúsun faølasından ehl-i èirfÀna 
Taãarruf eylesünler óaù gelince rÿ-yı òÿbÀna 
Dil-i vírÀnı vaúf etdim õukÿr evlÀdıñ olsun  hep  

     (Thms. 4 bnd. 4)  
 
 
 

p1.2. Endaze:  

 

ÚumÀş-ı naômımı CelÀlí rehinde ferş edelim 
Anıñ ki himmeti etmez úabÿl endÀze  
     (T. 95 b. 5)  
 
 

p1.3. Miskal:  

 

Nukre-i şehvet bahÀdır vaãla istibdÀlle  
Dostluú úanùÀrla alış veriş miåúÀlle  
     (Mfrd. 118)  
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p2. Ölçü Aletleri:  

 

p2.1. Kantar:  

 

Hem sümÿùıñ  yazar eşkÀlini hem úanùaranıñ   
Zülf ü ebrÿsı olub fenn-i sütÿrlaba  kitÀb  
     (G. 8 b. 5)  

 
p2.2. Terazi:  

 
Taãríf ile åülÀåí lÀkin ãaóíó ü sÀlim  
Tencím ile terÀøÿ mízÀn-ı çaròa hem-pÀ  
     (T. 144 b. 6)  

 

 r. Yazma ve Hat Sanatı İle İlgili Unsurlar:  

 

r1. Şîrâze-Nüsha:  

 

MedÀr-ı nüsóa-ı õÀtın úılub ÒudÀ åÀbit  
O nüsóaya ola tÀr-ı ebedle şírÀze  
     (G. 95 b. 7)  

 

  r2. Kırtas-ı Âbâdî:  

 

Varaú ãanma ùutub resm-i edeble eydí-i eşçÀrı  
Müşeyyed vaãfına aòøÀr eder úırùÀs-ı ÀbÀdı  
     (T. 4 b. 2)  

 
  r3. Hatt:  

äÀóibinde cem è eder óüsn-i óasen  
Óüsn-i naàme óüsn-i òaùù óüsn-i suóan  
     (Mfrd. 5)  

 
  r4. Tesvid:  
 

Tesvíd-i òaùùı gezlik-i  tíz-i  tırÀş ile    
Óakk eyledik yeter ãalıver de beyÀøa çek  

       (Mfrd. 26)  
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s. Renkler:  

 

  s1. Beyaz-Kırmızı:  

 

Óumret-i ÀèlÀm-ı keştí óalúa óalúa dÿd-ı top 
Ùabla-ı deryÀyı itdi pür-gül-i surò u sefíd  
      (T. 41 b. 10)  

 
  s2. Siyah:  
 

Siyeh-pÿş idi rÿy-ı ehl-i İslÀm iftirÀúıyla  
Giyüb envÀè-ı díbÀ lÀle-zÀr ü gülsitÀn oldı  
      (T. 53 b. 6)  

 
  s3. Hakî:  
 

Nesím-i nev-bahÀrí esdigince lÀle-zÀrında  
äadÀ-yı pÀy-ı lÀle óÀkí olmaz mı hemsiyye 
      (T. 97 b. 4)  

 
  s4. Yeşil:  
 

Yeşil pÿşídeli bir muãóaf-ı miórÀb olur ş’ol dem  
ŞerÀfetle şeríèat  maófilinde óükm-pírÀdır 
      (T. 153 b. 8)  

 

 ş. Boya ve Boya Yapımıyla İlgili Unsurlar  

 

  Divanın sonunda yer alan ve bizce hem şairin tarihî kişiliğine hem de 

sanatkâr kişiliğine dair önemli ayrıntılar barındıran boya yapımı ile ilgili manzumede 

çok sayıda  malzeme ismi geçmektedir. Tek manzumenin bütününe yayılan bu 

kullanım için manzumeyi örnek olarak almayı ve gerekli yerleri işaretlemeyi uygun 

gördük:  

BeyÀn-ı ElvÀn-ı Mücessem 
 

1. Ey eden saùó-ı ãaóÀ´ifde mücessem resmin  
Boyalardan boyadı reng ile ver óüsn ü bahÀ  

 
2. Dude lahuri çivid istiviç aşu zirnih  

Pute lamba  ãarısı hem daòi laèl-i  zíbÀ 
 



 171 

3. Ezmek ister ãuyla seng-i  evvelkileri  
Pute lambÀ ãarısın  fÿrice  nerm eyler mÀ 

 
4. Laèli ezdir ãatana soñra biraz içlerine  

Vaøè-ı øamà eyle velí úıl üçini müstesna   
 

5. Biri lÀhÿrí çividdir pute lamba  birisi  
Laèle òod úoydı ãatan bunlara øamà olmaz hÀ  

 
6. Ya ki øamàıñ yirine beyøa beyÀôın ayırub  

Şöyle kesdirmeli kim úalmaya àılôet aãlÀ  
 

7. Øamàa muótÀc olan eşyÀya anı vaøè eyle  
Ola óaúúınca nümÀyende òuãÿãÀ deryÀ  

 
8. Pute lÀmba ile çivídden yeşili terkíb it  

Resm-i eşçÀr ile taãvír-i feøÀya ammÀ  
 

9. áayrıdan farúa sögüt ıòlÀmur eşçÀrından  
Pute lambayla gerek Bec cividinden óaêrÀ 

 
10. Lík ãalkım ãöàüd olmaz bu söàüd de dÀòil  

O da lÀhÿrí çivíd le  olur ey naòl-i vefÀ  
 

11. Daòi bayırla çayır aòøarına katmalıdır   
İútiøÀsınca  sefídÀç ki süsti òoş ola  

 
12. Altıdır maddesi biri buluù birisi ùaà  

Biri yÀr biri deñiz taúımıdır biri binÀ  
 

13. Biri eşçÀr ki bu altıda üstÀd olanıñ  
ÚÀmet-i ùabèı olur óilèat-i taósíne sezÀ  

 
14. Yapdırup istedigiñ úıùèada çÀr çÿpesini   

Gerüp  asdÀrı çiriş birle yapışdır ÀlÀ  
 

15. Çerçeve kağıdı  kim ola beyÀø-ı Ceneviz  
äu ile ıãladup ahar ile ilsak et añÀ  

 
16. Úıl o úaàıdlara ammÀ úurudukdan soñra  

SÀde begenmeze niçe böyle boya derlerse ùılÀ  
 

17. Resm ü naúş et nice etdi ise RÿmÀníler   
Reh-i Efrence sülÿk etme ki yoú anda ãafÀ  
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 t. Para İle İlgili Unsurlar  

 

  Gümüşten yapılan ve Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan temel para 

birimi olan akçe Ebubekir Celalî Divanı’nda bir kıtada kendisine yer bulur:  

 
Hele bir aúçeye degmez dime kÀlÀ-yı suóÀn 
Úalsa da bí-åemen óürre-metÀè-ı eşèÀr  
CÀ´ize vermedigi şière kibÀrıñ şÀyed 
Bí-bahÀ oldıàını itmek içindir işèÀr  
     (Kt. 11)  

 

 u. Evlilik İle İlgili Unsurlar:  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda ciddî anlamda evlilikle ilgili meselelere 

rastlanmaz. Şair daha çok mizahî veya şuh bir üslûpla kaleme aldığı manzumelerinde 

evlilikle ilgili kavramlardan sadece gerdek gecesini şiirinde malzeme olarak kullanır:  

 

Ol muàbeççe kim çoúça içer bÀde-i erdek   
Bir duòter ile olmaàa ister gice gerdek  
Bilmez ki bu keyf ile görülmez gece bir iş  
YÀ òºaba varır yÀòÿd añÀ duòter ider dek  
     (Kt. 25)  

 
ü. Temizlikle İlgili Unsurlar:  

 

 Temizlenmek ile ilgili unsurlardan hamam ve hamamın esas kişisi tellak 

Ebubekir Celalî Divanı’nda sıklıkla kullanılır.  

 

Etmege meclÀ CelÀlí òalvet-i germ-Àbeyi  
Böyle bir dellÀk-ı sím-endÀm-ı meh-símÀ gerek  
      (G. 67 b. 5)  

 
 Bu malzemeyi kullandığı şiirlerinde şairin şuh yeri geldikçe de erotizmi 

andıran bir üslûpla şiirlerini kaleme aldığı görülmektedir:  
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Kimi der dögmege óammÀma girdi kimimiz çimdik  
Tenin gördük o şÿò-ı zen-perestiñ cümleten çimdik  
       (Mfrd. 72) 

 

v. Hurafeye Dayalı İlim Dalları ve Bunlarla İlgili Unsurlar:  

 

 Osmanlı İmparatoruğu’nda bugün bizim hurafe olarak gördüğümüz pek çok 

bilim dalı vardır ve bunlar toplum hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle fal 

ve falcılık bu tip hurafeye dayalı ilimlerin başında gelir: 183 

 

v1. Remil: Kum falı demektir. Kum taneleriyle belirli ritüellere göre 

bakılır:  

GÀhí suòan-perdÀz olup gÀhí tüfenk-endÀz olup  
Geh remíle mümtÀz olup olmuş şehinşÀh-ı fehím  
      (T. 12 b. 3)  

 
  v2. Tefe’ül: Kitap falı demektir. Başta Kuran-ı Kerîm olmak üzere 

İslam medeniyetinde önemli yer etmiş kitaplardan bakılır:  

 

Bu fetòiñ maôhar-ı tebşíri olmışdı bi’óamdil-lÀh 
Tefe´ül úaãd edüp her kimki KurÀn-ı Kerím açdı 

      (T. 19 b. 4)  

v3. Simya: Bakır, çinko gibi maddeleri gümüşe, gümüşü ise altına 

dönüştürme ilmidir:  

 

Gelüp símin-zer etmek Àrzÿsıyla èadÿ Mıãra  
MiåÀl-i kimyÀger zer verüp òulyÀ-yı sím aldı  
      (T. 22 b. 19)  

 

 y. Yönetim Birimleriyle İlgili Unsurlar :  

 

  Köy ile kasaba arasında yer alan yerleşim birimi olan belde, Osmanlı 

idarî yapılanmasında köy yerine kullanılan karye ve diğer yerleşim merkezleri olan 

kale ile mezra Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir kıtada kullanılmıştır:  
                                                
183 Divanın hurafeye dayalı ilimler açısından incelenmesinde şu eserler temel alınmıştır: Sezer, S., 
(1998), Osmanlıda Fal ve Falnameler, Milliyet Yayınları, İstanbul; Kıran, Y. S., (2008), İnsanlığın 
Bitmeyen Merakı: Fal ve Falcılık, Işık Yayınları, İstanbul.  
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ZamÀnında zemíniñ bir yeri òÀlí degil her yer 
Ya bir belde ya bir úalèa ya bir úarye ya bir mezraè  
      (T. 18 b. 4)  
 

 z. Tıbbî Malzeme: 

 

 Tedavi amaçlı kullanılan malzemelerin tamamına verilen isim olan ilaç ile 

birlikte eski devirlerde tedavi amaçlı kullaılan zambakgillerden bir çiçek olan 

saparna Ebubekir Celalî Divanı’nda sıklıkla olmazsa da kendisine yer bulur:  

 

Saparna-ı firengistÀna cÀn atdı müdavÀta  
Yebÿset defiène çÀre büzÿrÀt-ı heşím aldı  
     (T. 22 b. 16) 
 
Fransız oltasın çok urdı ammÀ etmedi çÀre  
èİlÀc-ı ehven ol murdÀra tebdíl-i hevÀ geldi  
     (T. 57 b. 6)  

 

 aa. Musiki Makamları ve Musiki Aletleri 184 

 

  aa1. Musiki Aletleri: Ney/Tanbur/Keman: Bir çeşit budaklı kamıştan 

içi ateşle oyularak  yapılan musikî aleti olan ney; 42-48 perdeli bir müzik aleti olan 

tanbur ve bir yaylı çalgı olan keman Ebubekir Celalî Divanı’nda kendisine bir kaç 

beyitte yer bulmuştur:  

 

Naère-i mestÀn ü ãıyt ü muùribÀn-ı òoş-edÀ  
NÀy ü ùanbÿr ü kemÀne her úafÀdan bir ãadÀ 
      (G. 4 b. 1)  

 
  aa2. Musiki Makamları:  
 
   aa2.1. Dügah:  
 

BahÀr-ı vaãfı şevúiyle èaceb mi òÀme bülbül-veş  
Olursa naàme-perdÀz-ı dü-gÀh-ı Rÿmili óÀlÀ  
      (T. 102 b. 3)  

 
                                                
184 Divanın musiki bahsinde incelenmesi için şu eser temel alınmıştır: Tanrıkorur, Ç., (2005), Osmanlı 
Dönemi Türk Musikisi, 2. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul.  
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   aa2.2. Segah-Cargah:  
 

Egerçi cümlesi mÀnend-i cÀr-gÀh ammÀ  
İki birÀderi birle segÀhdır áalaùa 
     (T. 152 b.5)  

 
 bb. Saraylar:  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda özellikle tarih manzumelerinde şairin yapılan 

saraylar için müstakil tarihler düşürdüğü görülür. Bu tip manzumelerinde yine 

yapılan sarayı bir başka sarayla kıyasladığı görülür. 

 

TÀríòidir CelÀlí bu mıãraè-ı müferreó  
Yapıldı Şeh Selím’e Úaãr-ı Cedíd-i saórÀ  
      (T. 25 b. 17)  
 
Úıldı zírÀ ittiãÀlinde Çıraàan Yalısın  
Zíver-i mülk-i cenÀb-ı mehd-i èulyÀ sÀbıúÀ  
      (T. 27 b. 10)  
 
Görmedi úaãr-ı Òavernaú böyle bir zíb ü ziyneti  
Görse çeşm-baòtın eylerdi SinimmÀr’ıñ úarír  
      (T. 57 b. 3)  
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2. 4. AŞK İLİŞKİSİ ve KAHRAMANLARI 
 

 2. 4. 1. Divan Şiirinin Aşk Anlayışı ve Değişim Rüzgarları 
 
 Tabiatta var olan en kadim duygulardan olan aşk, divan şiirinin temel 

konuları arasında yer alır. 

 

 “Divan şiirinde ‘mecaz yahut istiare yoluyla’ ‘Sevgili’ kelimesini 

karşılayan 100’den fazla kelime, ifade ve terkip vardır. Bunlara aşk, 

âşık ve ağyârla ilgili olanları ifade ederseniz, neredeyse günümüz orta 

direğinin kelime hazinesine eşit bir sayı ortaya çıkar. Bu durum, 

eskilerin yalnızca aşkla ilgilendiklerini değil, klasik edebiyatımızın 

aşka verdiği değeri gösterir.”185 

 
 

 Çağlar boyunca ‘aşk’ kavramının kaynağı araştırılmış hemen ilk etapta bu 

kavramla ilgili konular ve kavramlar belirlenmeye çalışılmış, insanlarda bu duygunun 

oluşturduğu hâller ve kimyasal değişmeler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu konuda 

yazılmış eserlerin belki de en önemlisi M. 1292-1350 yıllarında yaşamış olan Arap 

düşünür İmam İbnü’l-Kayyim El-Cezviyye’nin kaleme aldığı ve dilimize ‘Sevenlerin 

Bahçesi: Aşka ve Âşıklara Dair’ ismiyle çevrilen eserdir.186 El-Cezviyye eserinde 

aşkın ve âşıklığın tüm hâllerini sorgulamış ve aşk ile ilgili türlü problemlere cevap 

aramıştır.  

 

 Divan şiiri daha önce belirttiğimiz gibi aşkı bir konu olarak türlü yönleriyle 

işler. Bu noktada kendisine özgü bir âşık-mâşuk tipolojisi belirlediği gibi diğer 

karakterlerle birlikte aşk  kavramı içerisindeki ilişkiler yumağının özelliklerini de 

çizer. Divan şiirinin aşk anlayışıyla birlikte bu anlayışın şekillendirdiği âşık ve sevgili 

tipi için Cumhuriyet dönemi yazar ve araştırmacılarımızdan olan Ahmet Hamdi 

Tanpınar ile son dönem edebiyat tarihcilerimizden Ömer Faruk Akün iki farklı 

merkezden iki farklı anlayış geliştirmişlerdir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Tanzimat 

                                                
185 Pala, İ., (1999),  Ah mine’l-Aşk, Ötüken Neşriyât, İstanbul, s. 285.  
186 Cezviyye, İ.K.E., (2005), Sevenlerin Bahçesi: Aşka ve Âşıklara Dair, 2. Baskı, Ahsen Yayınları, 
İstanbul.  
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dönemi edebî hayatını derinlemesine irdelediği ‘edebî edebiyat tarihi’ çalışması olan 

‘19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’ adlı kitabında ‘Saray İstiaresi’ üst başlığı altında 

şekillenen bir anlayış geliştirir.187 Tanpınar’a göre divan şiirinde aşağıdan yukarıya 

dünyevîden uhrevîye doğru yürüyen bir seviş vardır. Hükümdar nasıl saray hayatının 

merkezi konumundaysa şiirde de sevgili hayatın merkezi konumundadır. Bu 

yüzdendir ki divan şiirinde sevgili hükümdar olarak çizilir. Bu görüşün karşısında 

olan Akün’e göre ise divan şiirindeki sevgili tipi Abbasi saraylarındaki Türk 

gulamlarından gelmektedir.188 Aslında sevgilin öldürücü silahlarla donatılmış bir 

asker olarak çizilmesi antikiteden gelen bir tasavvurdur.189 

 

Divan şiirinde aşk, “âşık ile maşûk (seven ile sevilen) arasında daha çok âşıkı 

ilgilendiren bir durumdur. Buna üçüncü kişi olarak bazen rakib (Ağyar) de 

müdahildir.”190 Aslında tek seven taraf olan âşık, aşkı tek taraflı yaşar. Sevgilisine 

kavuşmak için türlü zorluklara, acı ve meşakkate dayanırsa da sevgiliden beklediği 

ilgiyi görmez. Bu sırada araya giren ve âşıkın sevgiliyle görüşmesini engelleyen rakib 

ise âşıka göre sevgiliden sürekli iltifat görür. Āşıka göre sevgilinin kapısında bekler, 

âşıkı sevgilinin kapısına yaklaştırmaz, taş yürekli ve nadândır, fitnecidir ve çeşitli 

özellikleriyle âşıkın sevgiliye ulaşmasındaki en büyük engeldir.191 

 

Divan şiirinde sevgilinin en  önemli özelliklerinden birtanesi ulaşılmaz 

oluşudur kuşkusuz. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki divan şiirindeki sevgili tipinin 

ulaşılmazlığının iki boyutu vardır. İlk olarak portre özellikleri bakımından en ince 

ayrıntısına kadar fizikî özellikleri açısından ise belirli özellikleriyle ama hep kusursuz 

ve en uçta olarak şiirde kendisine yer bulur ve bu noktada gerçek hayatta benzeriyle 

karşılaşılamayacak hissi verir. Bu yüzden ulaşılmaz bir özellik kazanmıştır. İkinci 

olarak da toplum yapısı bakımından sevgiliye ulaşmak gereçek mânâda zor hatta 

imkansızdır. Geleneğin temelinde sevgilinin bu ulaşılmazlığı yıllar boyu değişik 

açılardan işlenir. Ancak 18. yüzyılda değişimin eşiğindeki divan şiiri için aynı şey söz 

konusu değildir. Özellikle mahallîleşme akımı sanatkârlarında belirginleşen bu eğilim 

Nedîm ile zirve noktasına taşınır ve artık tüm özellikleriyle gerçek yolda yürürken 
                                                
187 Tanpınar, (1997),  s. 11-30.  
188 Akün, Ö. F., (1994), “Divan Edebiyatı”, DİA, İstanbul, C: 9, s. 389-427.  
189 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Okuyucu, (2004),  s. 216-218.  
190 Pala, (1999),  s. 289.  
191 Divan şiirinde rakibin türlü özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Şentürk, A. A., (1995), 
Klâsik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Rakîb’e Dair, Enderun Kitabevi, İstanbul.  
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görebilecek hissi uyandıran sevgililer şiirlerde konu olmaya başlar. Bu noktada artık 

vuslat da türlü yönleriyle şiire girer.  

 2. 4. 2. Ebubekir Celalî Divanı’nda Sevgili  
 
 Divan şiirinin şahıs kadrosu içerisinde  merkezî bir yere sahip olan sevgili 

türlü özellikleriyle şiirde boy gösterir:  

 

“Sevgilinin özellikleri içinde acı ve ızdırap verici oluşu başta gelir. 

Cevr oku atar, cana kasdeder, zulüm ve eziyette sınırları zorlar. 

Kimse ona hesap soramaz. Hatta bunlar günah bile olsa melekler 

ona günah yazmaz. Gönlü taştır, âşıka yar olmaz, ele geçmez, 

vuslatı yoktur, söz verir ama sözünde durmaz, ağlayıp inlemek ona 

tesir etmez, merhametsizdir. Âşıkın ağlaması ona zevk verir. Âşık 

ne kadar çok ağlarsa o kadar makbul olur. Sebepsiz yere cevr ü 

cefâ eder.(...) Âşıkın âh ve feryâdlarını duymazdan gelir. Bütün bu 

hâller sevgilinin kendine has sıfatları olup yadırganmaz, 

ayıplanmaz. Çünkü o günül mülkünün sultanıdır. Sevgilinin 

eziyetten vaz geçmesi âşıktan yüz çevirmesi gibi telakki edilir. 

Gerçek âşık sevgiliden şikâyetçi olmaz. Kısacası o, dert ve belâ, 

cevr ü cefânın yegâne temsilcisidir.” 192 

  
Ebubekir Celalî Divanı’nda sevgili kimi zaman yukarıda belirtildiği üzere 

geleneğin belirlediği çizgide kimi zaman ise değişimin getirdiği yeni şekliyle 

karşımıza çıkar.  

 

Ebubekir Celalî geleneğe bağlı olarak sevgiliyi anlattığı şiirlerinde sevgilisini 

vefasız olarak nitelendirir:  

 

ÁşinÀdan ictinÀb eyler gezersin yÀd ile  
Bí-vefÀsın hey büt-i bígÀne-maórem bí-vefÀ 
      (G. 3 b. 4)  

 
 Sevgilin boyunu hayâl ederek şair çöle baktığında çöle bir tazelik bir yenilik 

gelir:  

 
                                                
192 Pala, (2007),  s. 402.  
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ÒayÀl-i úaddiñ ile òoş-nümÀ olur ãaóra  
Ki serv-i òÿb-òıram-ı nigÀhım olmuşdur 
      (G. 30 b. 3)  

 
 Bu tip şiirlerinde sevgilin dudakları ve yanağındaki beni şair için önemli birer 

ilham kaynağıdır:  

 

Ruò-ı rengíni üzre kÀkül-i pür-çíni  sevsinler 
Leb-i laèlini üzre nev òaù-ı müşgíni sevsinler 
      (G. 32 b. 1)  
 

 Bezm meclisindeki kadehin rengi ancak sevgilin yanağı kendisine aks 

ettiğinde renk alır ve böyle bir işret meclis bambaşka bir hâl alır:  

 
Áks-i rÿyından o şÿòıñ cÀm-ı mey ziynet bulur 
Bezm-i nÿş-À-nÿş-ı èişret başúa bir ãÿret bulur 
      (G. 35 b. 1)  
 

 Naz, sevgilinin en önemli özelliğidir:  

 

Úaddiyle zülfi etmege baòs-ı ùavíl-i nÀz  
Yazmış kitÀb-ı óüsnine óaùt úÀl ü úíl ü nÀz  
     (G. 52 b. 1)  

 
 Bu tip geleneğe bağlı sevgili tipinin anlatıldığı şiirlerinde sevgili kara gözlü,  

kara kaşlı, gözleri sihirbaz olarak tasvir edilmiştir:  

 

äaldı sevdÀlar o cÀdÿları sehhÀre güzel  
Perçemi úÀra úÀşı úara gözi úara güzel  
      (G. 69 b. 1)  

 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda sevgili tipinin geleneğe bağlı bu kullanımlarının 

dışında ki kullanımları ise dikkat çekicidir. Şair bu beyitlerinde şuhâne bir üslûp 

kullanır. Şair, geleneğin temel problemi olan vuslat konusunda Nedîm çizgisindedir. 

Bir murabbaında Boğaziçi sefalarının zamanının geldiğini sevgilisine hatırlatır ve 

onunla Boğaziçi sefasına çıkmak istediğini söyler:  
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Geldi Boàazici’niñ vaút-ı ãafÀsı cÀnÀ 
Gel seninle edelim iskele  õevúin aòşÀm 
N’ola bir úaç gün edersek de SitÀnbulı fedÀ  
Gel seniñle edelim iskele õevúin aòşÀm 
     (Msmt. 2)  

 
 Hatta sevgilisinin bağrını Südlüce’nin denizine benzetir:  
 

Südlüce baórı gibi geldi baña síne-i yÀr 
äıà nişÀní memeler uàruma ey Àşıú-ı zÀr  
     (T. F. S. 3)  

  
 Sevgilisi sanki her şeyi ile gül bahçesinden çıkmıştır. Bunu dile getirirken şair 

olabildiğine şuh bir üslûp kullanır:  

 

Gül-beden gül-penbe pírÀhen laùíf-ender-latíf  
Pirehen gül-àonce pírÀmen laùíf-ender-laùíf  
     (G. 62 b. 1)  

 
 Zaman zaman kimi beyitlerinde şairin vuslat isteği tensel bir istek hâlinde 

görülür:  

Berberlige tevbe dedirince çalışırdım  
Bir kerre gögüs gögüse geleydim o güzelle 

     (Mfrd. 20)  

 

 Bazı beyitlerde ise sevgili hoş güzel bir bayandan çok kadınlara karşı hissî 

istek ve arzu duyan bir erkek görüntüsü ile karşımıza çıkar:  

 

Kimi der dögmege óammÀma girdi kimimiz çimdik  
Tenin gördük o şÿò-ı zen-perestiñ cümleten çimdik  
       (Mfrd. 72)  

 

 2. 4. 3. Ebubekir Celalî Divanı’nda Âşık  
 
 Divan şiirinin aşk anlayışı içerisinde sevgiliden daha çok aşkın içinde olan 

âşık bizatihi şairin kendisi olarak karşımıza çıkar:  
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“Sevgiliye ait bir özellik, bir bakış, bir söz vs. âşık için sarhoşluk 

nedenidir. Āşık bunları düşündükçe kendinden geçer. Canını 

sevgilisine verecek kadar cömerttir. Sözünde durur ve sâdıktır. 

Sevgiliden gelen her türlü eziyete katlanır. Buna rağmen sevgili en 

son olarak onu  hatırlar. Herkese iyi davrandığı hâlde âşıkı hep 

ihmal eder. Bu iki taraflı bir tutkudur. Yüz vermedikçe âşıkın aşkı 

artar.”193  

 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda yine sevgili bahsinde anlattığımız gibi şair değişik 

âşık portreleriyle karşımıza çıkar. Klâsik bir âşık tipi olarak Ebubekir Celalî bazı 

şiirlerinde sevgilisinin sadık bir kölesi durumundadır. Her şeyi ile kendisini sevgilinin 

yolunda harcamıştır:  

 

Ey pÀy-mÀl-i cünbiş-i yekrÀnıñ olduàum 
MeydÀn-ı türk ü tÀzda àalùÀnın olduàum 
Aòşamdır a bende-i fermÀnıñ olduàum 
Gel ey esír-i zülf-i períşÀnıñ olduàum 
Bilmez misin rübÿde-i çevgÀnıñ olduàum  
     (Thms. 4 bnd. 1) 

 
 Gözlerinde yaşlar vardır:  

 

Gözden eşkim silemez naúş-ı óayÀl-i zülfüñ  
æÀbitü’l-óaùù olıcaú düşse n’ola Àba kitÀb  
      (G. 7 b. 2)  

 
 Sevgilinin saçlarının dolandığı gönlü sevgilinin aşkından dolayı  fitil misali 

ateşler içerisindedir.  

 
Göñül gísÿ-yı pür-píçin òayÀl eylerken ol mÀhın  
Bu şeb oldı fitíl-i şemè-i pür-envÀr píç-À-píç 

      (G. 15 b. 4)  

 Âşık ne kadar sevgilinin eziyetlerine, cefalarına maruz kalsa da dilinden ümid 

hiç bir zaman  eksik olmaz:  

 

 

                                                
193 Pala, (2007),  s. 37.  
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èÁşıú ol èişve-geriñ az mı cefÀsın çekdi  
Hic dilinden nice ümmíd ü vefÀsın çıúarır 

      (G. 31 b. 4)  

 Sevgili ne kadar cevr ü cefâ ederse etsin elbet bir sevgili her âşık için bir gün 

gerekli olacaktır:  

 
Cevr ü cefÀ ederse yıllarca ey göñül  
YÀr-ı úadím Àdeme bir gün gereklidür 

     (G. 34 b. 4)  

 

 Kendisini Mecnûn ve Ferhad gibi efsanevî âşıklarla karşılaştıran Ebubekir 

Celalî, ömrünü ne Mecnûn gibi gam vadisinde geçireceğini ne de Ferhad gibi boş bir 

uğraşla harcıyacağını söyler. Sadece sevgilisinin kendisiyle birlikte olması onun için 

yeterlidir. Sevgili eğer O’nun olursa dünyanın bütün dağları ve çöllerinin Mecnûn ve 

Ferhad’ın olmasında bir sakınca yoktur:  

 

Geçirmem èömrümi Mecnÿn miåÀli vÀdí-i àamda 
Vücÿdum Kÿhken-veş etmem ifnÀ kÿh-ı mÀtemde 
Raúíbiñ kÀ´ilim güftÀr-ı telòin gÿş edersem de 
Benim bir leylí-i şírín-lebim olsun da èÀlemde 
CihÀnıñ deşt ü kÿhı Úays ile FerhÀdıñ olsun heb  
     (Thms. 2 bnd. 2)  
 

Ebubekir Celalî sevgiliyle vuslat makamına erişmiştir. Ancak bu vuslat 

buluşup konuşmak ya da sadece yüzünü görmekle sınırlı kalmaz. Zaman zaman 

sevgilisiyle uyuduğunu da açıkça söyler:  

 

Dil-rübÀ Südlice-i sínede vardıú òºÀba  
Úaymaú ÀmÀde CelÀlí o şeker-òÀba ãabÀó  
     (G. 16 b. 7) 

 
 Şair, âşıkın sevgilinin dudaklarına kavuşması gerektiğini düşünür:  

 

Áh-ı serd etdikce èÀşıú söyle öpsüñ lebleriñ  
Mevsim-i sermÀda ãoóbet òÿb olur óelvÀ ile  
      (G. 91 b. 4)  
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 2. 4. 4. Ebubekir Celalî Divanı’nda Rakib  
 
 Divan şiirinin şahıs kadrosu alabildiğine zengin bir özellik taşır. Şiirin 

figüratif tapısı içerisinde belirli misyonlar yüklenen bu şahısların belirli fonksiyonları 

vardır. Bir kahramanlık sembolü olan Alp tipi ve bu tipin yanında benzerî özellikler  

göstererek gelişen Gazi ve Eren tipleri ile birlikte Türklüğün İslamı kabulünden 

sonra insanın dış dünyadan iç dünyaya dönüşünü temsil eden veli, derviş, abdal ve 

ışık tiplerinin yanı sıra divan şiirinin iki uç ve zıt tipi olan rind ve zahid de bu şahıs 

kadrosunun içerisinde yer alırlar.194 

 

 Rakib divan şiirinde daha çok aşk ilişkisi içerisinde ele alınan şahıslardandır. 

Osmanlı şiiri kültürü içerisinde âşıkın sevgiliye ulaşmasını engelleyen bir tip olarak 

kabul edilir.195  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda rakib, geleneğin belirlediği çizginin dışında 

kullanılmaz. Aşk ilişkisi içerisinde sürekli şair ve sevgili arasında varlığı görülür. 

Şair klâsik olarak rakibin âşıklara benzeyemeyeceğini söyler ve rakibi köpek suratlı 

olarak nitelendirir:  

 

èUşşÀú-ı şír-dil gibi olmaz raúíb-i seg  
Beñzer mi òÀk-i Farsa Efrence Paris’i   
     (G. 101 b. 6)  

 
 Ona zaman zaman beddua etmekten kendini alamaz:  
 

Rakíbe Àteş olup eyle kül kömür yüzini  
Beyim kömür neye lÀzım kül olmadan àayrı 
      (Mfrd. 13)  

 

 Ancak, şair rakibi anarken kimi zaman karşısına sevgiliyi alır. Sevgilinin 

şuhluğundan ve hafif meşrepliğinden yakınır. Bu durumda rakip-sevgili-âşık 

üçgeninin sınırlarını genişleterek kendisini ayrı bir yere koyar. Sevgili aşk işinde 

gerçeği yalandan ayırmayacak kadar hafif meşreptir:  

 
                                                
194 Bu tiplerin divan şiirindeki kullanım özellikleri için bkz: Mengi, M., (2000), “Eski 
Edebiyatımızdaki Bazı İnsan Tipleri”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 203-220; 
Çavuşoğlu, M., (1998), Divanlar Arasında, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 69-74.  
195 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şentürk, (1995),  s. 1-25.  
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Raúíbi de seni de èÀşıúı bilür ey dil 
ZamÀne yÀrı mecÀz ü óaúíúati aramaz 
    (G. 51 b. 3)  

 
 Geleneğin temel eğilimlerinden olan sevgiliyi rakibden kıskanma ve sevgiliyi 

her şekilde kuşatarak rakibten koruyup saklama anlayışı genel olarak Ebubekir 

Celalî’de yoktur. Bazı beyitlerinde rakibten kurtulmak istese de;  

 

Seyriñ òiùÀm-ı õevúi efendim boàulmaza  
Bir kere şu Balaù’da raúíbi baùırmadır  
     (G. 42 b. 7)  

 
şair, rakibin sevgili tarafından iltifat görmesinden rahatsız değildir. Hatta rakibin 

sevgilinin daha fazla yakında olmasını, sevgiliye dokunup öpmesini çok rahat bir 

dille anlatır:  

 

Óüsn-i òaùù iki gül ü mül nüsóasın öpmüş raúíb  
Her biri mÀnende-i cevher nefíã-ender-nefíã  
      (G. 53 b. 5)  

 

 2. 4. 5. Ebubekir Celalî Divanı’nda Rindlik ve Bunun Karşısında 
Sûfî ya da Zâhid  
 

Birbirine iki zıt kutup olarak görülen rindlik ile zahidlik divan şiirinde iki zıt 

kavramın daha doğru bir ifade ile iki zıt insan tipinin çekişmesi olarak şiirlerde 

kendisine yer bulur. Divan şairi, kuralları boş vermişliğin  ötesinde samimiyete ve 

hoş görüye dayalı hayat anlayışıyla karşımıza çıkan rindlerin tarafında olur ve 

  

 “zahirde dindar geçinip kendisini her fırsatta tenkit eden, ardı arkası 

gelmez vaaz ve nazihatlarda bulunan, halkı aleyhine kışkırtarak 

rahatını kaçıran, ancak fırsatını bulunca kendi de nefsine uymayı 

ihmâl etmeyen sözde dindarları da daha çok ‘zâhid’ ve ‘sûfî’ adı 

altında hedef alır.”196 

 
 Sahip olduğu hoş görüyle her zaman beğenilen ve yüceltilen rind tipi Ebubekir 

Celalî Divanı’nda genel kalıplarında dışında bir çizgide  kullanılmaz:  
                                                
196 Şentürk, A. A., (1996), Klasik Osmanlı Edebityatı Tiplerinden Sûfî yahut Zâhid Hakkında, Enderun 
Kitabevi, İstanbul, s. 1.  
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Rind-i úÀdeó-keşíde ãÀóib-elem degildir 
Pír-i muàÀn resíde maórÿm-ı emm degildir  
      (G. 23 b. 1)  

 

Divan şiirinde şairlerin genelde katı ve taş yürekli, kendini beğenmiş, soğuk, 

cahil, riyâkar, fitne ve nifak saçan bir kişi olarak tasvir ettikleri sûfî yahut zâhid tipleri 

aynı zamanda bir o kadar geçimsiz ve soğuk tiplerdir. Bu soğukluk ve 

geçimsizliklerinden dolayı her zaman rindlerin karşı tarfında yer alırlar. Ebubekir 

Celalî bu tiplerin geçimsizliğine ve her güzel olayın karşısına engel olarak 

çıkmalarına gönderme yapar. Bir şair olarak Ebubekir Celalî rindlerin saflarında yer 

almaktadır. Gönül, akarsu misâli güzellerin peşinden koşarken, zâhid hemen şairin 

karşısına çıkmış ve onu engellemeye çalışmıştır. Ebubekir Celalî bu yüzden zâhidi 

uyarır ve bu yaptığının dünyanın geçerli âdeti olduğunu söyler. Zirâ dünyanın 

yaratılış serüvenin başında da İslam inancı ve tasavvuf düşüncesine göre aşk vardır:  

 

Olma sedd zÀhid ki her dil-cÿya dil-cÿ-veş aúar  
Bu cihÀnıñ böyle cÀrídir bozulmaz èÀdeti  
      (G. 96 b. 4)  

 
 Zâhid hainlik dolu bakışlarıyla etrafı izler. Bu davranışı insanlara sıkıntı verir. 

Ayrıca zâhid ne zaman bir meclise gelse o meclisin keyfi ve huzuru kaçar:  

 

ZÀhid gelicek õevúi gider èÀlem-i Àbıñ  
Baóríleri bí-rÀóat eder çıúsa cavarna 
     (G. 83 b.2)  

 
 Zâhid meclise geldiğinde herkes kadehlerini eline alır:  

 

ZÀhid gelicek sÀàarı dÀmÀna cekerler 
Serd olsa hevÀ keştiyi límÀna çekerler 

     (Mfrd. 10)  

 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda zâhidin kullanılması hakkında dikkat çekici bir 

özellik ise zâhidin meslekî durumuna yapılan ve bir beyitte geçen göndermedir. 

Şiirlerde genel olarak imam, vaiz, fakîh, nâsıh gibi kelimelerle anılan zâhid Ebubekir 

Celalî Divanı’nda bir beyitte gemici olarak karşımıza çıkar:  
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ZÀhidÀ etmez misin Bahr-ı SiyÀh’a bir sefer 
Verseler tenhÀ saña şol Aúdeñizli miçoyu  
     (G. 100 b. 3)  
 

2. 5. DOĞA 
 

 2. 5. 1. Felek  
 

 Osmanlı gökyüzü bilgisi temelini bilindiği üzere Batlamyus nazariyesinden 

alır. Dünyayı merkez olarak beul eden bu görüşe göre diğer gezegen ve yıldızlar 

dünyanın çevresi etrafında dönmektedirler. İç içe geçmiş sarmal daireler olmaları, 

dönmeleri ve insanlığın hareketeri üzerinde etkilerinin olduğu düşünülmesinden yola 

çıkarak divan şairleri feleği bir şikayet merkezi durumuna getirmişlerdir.197 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda felek kavramının belirgin bir kullanım özelliği 

yoktur. Şair değişik manzumelerinde felek unsurunu bir naltım figürü olarak kullanır. 

Gök olaylarının meydana gelmesi, yıldızların orada olması, insanların yaptığı 

hareketlere etkileri hatta insanların hareketlerinden yer yer etkilenmesi dolayısıyla 

ele alınır.  

 

 Şair için memduhunu överken yüksekliği dolayısıyla bir anlatım 

malzemesidir:  

 

O hem-nÀm-ı meh-i KenèÀn o düstÿr-ı felek-èünvÀn  
Vezír-i òÀtem-iósÀn müşír-i Bermekí inèÀm 
      (T. 2 b. 7)  

 
 Felekler yeni hükümdarın tahta çıkışını gördüklerinde şimşekler ve 

gürültürlerle insanların bu sevincine ortak olurlar:  

 

PÀdişÀh-ı nev cülÿsa eyleyüp sÿr-ı sürÿr 
Raèd u berúiyle felek atdı fişekler çaldı kÿs  
      (T. 32 b. 11)  

                                                
197 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Pala, (2007),  s. 149-150.  
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2. 5. 2. Yıldızlar  
 

 a. Mirrih: Mars gezegeninin eski astroloji ilmindeki ismidir. Neşe, kızgınlık, 

kuvvet ve savaş gibi özellikler bu gezegen ile ilgili görülür.  

 

Bu yıl saèÀdet ile  zühre sÀèatinde girüp  
Güm oldı şiddet ü àılôet  meøír olub Mirríò 
      (T. 9 b. 1)  

 

 b. Nahid/Zühre: Venüs gezegenini karşılar. Zariflik, zevk, sanatkâr ruhlu 

olanlar bu gezegenin tesiri altında olurlar. Salı ve Perşembe geceleri bu gezegenin 

etkisinde olur.  

 

Gelüp bir duòter-i zí-şÀní ziynet-gÀh-ı dünyÀya  
Úudÿmı oldı reşk-i Zühre-i çarò-ı siyeh-kÀse  
      (T. 34 b. 5)  

 
   

 c. Utarid: Merkür gezegenidir. Pazar günü ve Çarşamba gündüzünde etkili 

olur. Bu gezegenin etkisinde olan kişiler anlayışlı, zeki ve kurnaz olurlar.  

 

èUùÀríd’dir úalem destinde eyler iktisÀb anda  
Suèÿd-ı maèdelet erbÀb-ı óÀcet ehl-i istiftÀ  
      (T. 65 b. 4) 

 
d. Zühâl: Satürn gezegenidir. Gök ile yerin oğlu olarak bilinir. Bu gezegenin 

etkisinde olanlar pinti, ahmak ve yalancı olurlar:  

 

Õüóal-kevkeb óabÀået-meşreb ol küffÀr-ı menóÿsı  
Tüketdi dÀl úılıclar gösterüp òÿn-başí-i BehrÀm  
      (T. 2 b. 20)  

 

 e. Güneş: Divan şiirinde daha çok parlaklığı, büyüklüğü ve hayat vericiliği 

yönlerinden değişik beyitlerde kullanılan güneş aynı zaman da Tanpınar’ın Saray 

İstiaresi olarak şeklillendirdiği divan şiirinin sevgili anlayışında da önemli bir yere 

sahiptir. Güneş nasıl dünyevî hayatın kaynağıysa sevgili de aşk ilişkisi içerisinde âşık 

için hayatın kaynağıdır. Ebubekir Celalî güneşi memduhunu överken yüksekliği, 
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erişilmezliği noktasında alır. Övgü amaçlı beyitlerinde bir benzetme ya da kıyas 

unsuru olarak kullanır:  

 

TÀríòi ùoàdı àÀ´ib olup medd-i ÀfitÀb  
SulùÀn Muóammed etdi meh-ÀsÀ ùulÿè-ı şeb  
      (T. 8 b. 3)  

 

Yine bir duòter-i saèd-aòteri oldı øiyÀ-ver kim  
Cebín ü vechi faòr etse meh ü òÿrşíde ãÀliódir 

      (T. 5 b. 5)  

 2. 5. 3. Gökyüzü İle İlgili Unsurlar  
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda gökyüzü ile ilgili bulut, mehtab, şimşek gibi 

unsurlar da kendisine yer bulur. Bu unsurların kullanım özellikleri herhangi bir 

hususiyet arz etmez. Daha önce belirttiğimiz gibi bu unsurlar da ya yükseklikleri ve 

ulaşılmazlıkları bakımından memduhun övgüsünde kıyas/benzetme malzemesi 

olurlar  ya da sevgili anlatılırken parlaklık gibi renk ile ilgili bir özelliğinden dolayı 

benzetme ilişkisi içerisinde kullanılırlar. Bu nedenle bu unsurları herhangi bir ayrıma 

ve sınıflandırmaya gitmeksizin örnekler şeklinde sıralayıp geçmeyi uygun bulduk:  

 

Edüb re´is şeyÀùín-i èadÿya Àteş-efşÀnı  
SihÀm-ı rÀmiyÀn el-Óaúú şihÀb-ı ÀsumÀn oldı  
     (T. 1 b. 14)  
 
PÀdişÀh-ı nev cülÿsa eyleyüp sÿr-ı sürÿr 
Raèd u berúiyle felek atdı fişekler çaldı kÿs  
     (T. 32 b. 11)  
 
MuèallÀ cÀhını tebrík içün ebr ü hevÀ resmen  
Meh-i ÀõÀre óÀøır ferve-i semmÿr ü ãÿf oldı  
     (T. 63 b. 13)  
 
Söyle tÀríòin CelÀlí mevlidi mehtÀbınıñ  
Óín-i şeb nÿrunalanÿr oldı SulùÀn BÀyezíd  

       (T. 41 b. 17) 
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 2. 5. 4. Yönler  
 
  Coğrafya ilminin varlığını bize bildirdiği dört ana yön ile birlikte sağ 

ve sol kelimeleri de Ebubekir Celalî Divanı’nda yön bildirecek şekilde kullanılmıştır:  

 

 a. Şimal ve Cenub:  

 

GÀhi şimÀli gÀhi eflÀkde cenÿbı  
Etdikce mihr ü mÀha úudret muãíb ü meştÀ 
     (T. 25 b. 15)  

 
 b. Şark ve Garb:  

 

Hemíşe ism-i şÀhí óuùbe-i zíb-i şarú ü àarb olsun  
DuèÀya ka´ím olduúça yedi mínÀ ile yüsrÀ  
     (T. 28 b. 13)  

 
 c. Sağ ve Sol:  

 

Soldaki vírÀneyi úatmaúdan ehven òÀneye  
Saàdaki maèmÿreyi almaúdır ehven òÀneye  
     (Mfrd. 136)  

 

 2. 5. 5. Zaman İle İlgili Unsurlar  
 
  a. Gün: Ebubekir Celalî Divanı’nda gün kavramı yirmi dört saatlik 

zaman dilimi anlamında kullanılır. Kimi zaman ise şairin anlattığı olay ile ile bir 

olaya gönderme yapılırken ‘gün’ kelimesi kullanılır ve okuyucunun zihninde zaman 

kavramının belirginleşmesi sağlanır:  

 

Yevm-i cülÿsudur o gün kim ehl-i ímÀna bütün  
Her hefte bayrÀm oldı çün her hefteye re´sü’r-rü´ÿs  
       (T. 30 b. 6)  
 

 Divanda gün başlığı altında incelenebilecek diğer unsurları ise kısaca şöyle 

sıralayıp örneklendirebiliriz:    
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a1. Gündüz: Divanda bu kavram daha çok tan yerinin ağarmasından güneş 

batımına kadar olan zaman dilimi için kullanılır:  

 

Hem civÀrında iki revzen küşÀd etdirdi kim  
Ola gündüzler daòi rÿşen dü-bÀlÀ ol maúÀm  
      (T. 89 b. 9)  

 

a2. Akşam-Gece: Divanda daha çok sabahtan akşama kadar kalıp ifadesi 

içerisinde bir devamlılığı bildirmek amacıyla kullanılır.   

 

äÀ´ir èalÀmetler aña òiõmet-güõer ãubó u mesÀ  
Bu anlara ser-tÀ-be-pÀ naãb oldı serdÀr-ı èaôím  
      (T. 12 b. 6)  

 
 Bunun yanı sıra gün batımından gün doğumuna kadar geçen süreyi anlatmak 

amaçlı kullanıldığı gibi;  

 

O mehtÀb-ı münevverler şebin rÿz itdi dünyÀnıñ  
O şebler òºÀhiş-i mehtÀba óÀcet úor mı Àdemde  
      (T. 24 b. 12)  

 
sahip olduğu karanlık yönünden de ele alınır:  

 

Şeb-ÀsÀ èarø-ı òÀli tíre-fÀm etdikçe taórírÀt  
Eder mehtÀb-ı enver ãaóóıdır zírÀ münevver mÀh  
      (T. 88 b. 7)  

 
a3. Şafak: Divanda güneşin doğmaya başladığı an için kullanılır:  

 
Ùÿluèından şeref-yÀb oldı ferverdín ile nisan  
Şafaú fer virdi her biri úaùre-i zíbÀ-yı emùÀre 
      (T. 35 b. 9)  

 
a4. Gün İsimleri: 

  a4.1. Cuma:  

 
Ne peyàÀm oldı rÿz-ı cumèa vÀãıl dergeh-i èadle 
Cemíè-i ehl-i ímÀn etdi bir günde iki bayrÀm 
      (T. 2 b. 3)  
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  a4.2. Dü şenbe:  

 

Minnet ÒudÀ-yı ekreme òalú irdi vaút-i òurreme 
ŞÀdí sarÀy-ı èÀleme ùoldı dü-şenbih gecesi  
      (T. 40 b. 1)  

 
  a4.3. Se şenbe:  

 

DÀder-i èÀlísi  gelmişdi şeb-i isneyde  
Bu se-şenbih leyli åümmel óamdülillÀh el-óamíd  
      (T. 41 b. 16)  

 
  a4.4. Yek-şenbe:  

 

Yine dünyÀya bir şehzÀde şahinşÀh-ı vÀlÀdan 
Şeb-i yek-şenbede mÀnend-i mÀh-ı ÀsumÀn geldi 
      (T. 52 b. 1)  

 
 
 b. Hafta: Yedi günlük zaman dilimi anlamında kullanılır:  

 

Ceyş-i òaùù her hefte şÀh-ı òüsne baş eyler fedÀ  
KÀr-zÀr-ı dehre böyle bir seriyye gelmemiş 

      (G. 54 b. 4)    

 c. Aylar:  

  c1. Hicrî Takvimde Yer Alan  İsimleri:  

 

   c1.1. Muharrem:  

 

Evvel-i mÀh-ı muóÀrrem yevm-i iåneyn olduàı  
MÀèní-i saèdü’s-suèÿd-ı tÀlièiñ maóãÿlüdür  
      (T. 119 b. 5) 

 
   c1.2. Safer:  

 

CelÀlí ol mehiñ ùÀliè meserret birle tÀríòi  
Ùulÿè-ı äÀlióa SulùÀn ãaferde èıyde ãÀliódir 
      (T. 5 b. 9)  
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   c1.3. Rebiü’l-evvel: 
 

Rebièü’l-evvel ayında bahÀr-ı òoş dem Àyende  
Bu mevlÿd işte esbÀb-ı mübÀhÀt oldı ezhÀre  
      (T. 35 b. 8)  

 
   c1.4. Recep:  
 

Receble rÿz-ı kÀsım ittifÀú-ı ibtidÀ etdi  
èAded biñ iki yüz onaltı olmuşdı muóarremde  
      (T. 24 b. 5)  

 
   c.1.5. Şa’ban:  

 

İşit vilÀdete tÀríòini CelÀlí’niñ 
Ùulÿè-ı RÀbièa SulùÀn’a ay da şaèbÀndır  
     (T. 7 b. 7)  

 
   c.1.6. Şevval:  

 

Alındı mÀh-ı şevvÀl evsatında Úara Yorgi’den 
Dem-i feròunde-i eyyÀm-ı beyø ol vaúte şÀn oldı 

      (T. 53 b. 4)  

   c.1.7. Zilkâde:  

 

Şebinde yevm-i isneynin müşerref úıldı dünyÀyı  
Meh-i zi’l-úaèdeye ol şeb nühümdür öyle yÀd oldı  
      (T. 37 b. 9)  

 
 c2. Rûmî takvimde Yer Alan Ay İsimleri:  

 

  c2.1. Nisan:  

 

Meh-i nisÀn gibi kÀnÿn-ı åÀní oldı zíb-Àver  
Ki mehd-i nÀza úonduúça ãadefde dürr-i yektÀdır  
      (T. 33 b. 6)  
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  c2.2. Haziran:  
 

ÓazírÀn evvelinde oldı çarò ÀmÀde-i şÀdí  
Ki işte cünbiş-i taóvíl-i òÿrşíde müheyyÀdır  
      (T. 36 b. 4)  

 
  c2.3. Temmuz:  

 

TÀ ki tÀb-ı temmuz ile èÀlem  
Bula nÿş eyleyüp óalÀvet-i Àb  
    (T. 134 b. 14)  

 
  c2.4. Eylül:  

 

Eylül edüp feyø-i èamím ezhÀr açıldı gül gibi  
Esdi çemenlerde nesím muràÀn olup bülbül gibi  
       (T. 61 b. 1)  

 
  c2.5. Teşrîn-i Evvel:  
 

Gelüb fermÀn-ı naãb-ı àurre-i teşrín-i evvelde  
Ôuhÿr-ı iètidÀl-i èahdi ber-hükm-i lüzÿm oldı  
      (T. 108 b. 4)  

 
c2.6. Kasım:  

 

Receble rÿz-ı kÀsım ittifÀú-ı ibtidÀ etdi  
èAded biñ iki yüz onaltı olmuşdı muóarremde  
      (T. 24 b. 5)  

 
  c2.7. Kanûn-ı Sânî:  
 

Meh-i nisÀn gibi kÀnÿn-ı åÀní oldı zíb-Àver  
Ki mehd-i nÀza úonduúça ãadefde dürr-i yektÀdır 
      (T. 33 b. 6)  

 
  c2.8. Şubat:  

 

MÀh-ı Àõer bu meserretle úılar şevúin ziyÀd  
Kim tahassürle şubaù itmişdi eyyÀmın mezíd  

      (T. 41 b. 6)  
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 c3. Fars Takviminde Yer Alan Ay İsimleri:  

 

  c3.1. Ferverdîn:  

 

Ùÿluèından şeref-yÀb oldı ferverdín ile nisan  
Şafaú fer verdi her biri úaùre-i zíbÀ-yı emùÀre 
      (T. 35 b. 9)  

 
  c3.2. Âzer:  

 

MÀh-ı Àõer bu meserretle úılar şevúin ziyÀd  
Kim tahassürle şubaù etmişdi eyyÀmın mezíd  
      (T. 41 b. 6)  

 

 2. 5. 4. Mevsimler  
 

  a. Kış:  

 

Oùur kÀşÀnede inme begim Àhura  úışdır bu  
N’olur óÀlin ÓÀcı Manãÿr eger dirse ãıúıştır bu  
      (Mfrd. 64)  

 
  b. Bahar:  
 

Zülfüdür beñleri üstünde seóÀb-beçe bÀr  
O gülün óüsn-i baharıyla èiõÀr oldı kemÀò   
     (G. 18 b. 3)  

 
  c. Yaz:  

 

Yüzüm güldür gözüm giryÀn olunca èÀlemiñ zirÀ  
Ki bir semti úış olsa yaz eder bir semtini òÿrşíd  
     (G. 20 b. 3)  

 
  d. Sonbahar/Güz:  
 

Yaz güni òurrem burundur  ey HevÀyí úışda koy   
Nev-bahÀr u  güzde şübhem var burun mu  koy mu şÀd  
       (G. 21 b. 8)  
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  e. Mevsimlerle İlgili Diğer Unsurlar:  

 

   e.1. Nevruz:  

 

Mesned-i iftÀyı teşríf eyledi nevrÿzda  
CÀh-ı vÀlÀ-rÿzını fírÿz ede Rabbü’l-muèín 
      (T. 64 b. 2)  

 
   e.2. Cemre:  

 

èIyd ber-bÀlÀ-yı èıyd itti meh-i şevvÀlde  
Hem şubaùın cemre tezyín ettiği eånÀdadır  
      (T. 122 b. 4) 
   

 

 2. 5. 7. Rüzgarlar  
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nda rüzgarlar yeri geldiğince bir anlatım unsuru 

olarak kullanılmıştır:  

 

a. Bâd-ı Yemen:  

 

Esdigince ol óavÀliden nesím  
Şurùa vü bÀd-ı Yemen’dir dÀ´ima 
     (T. 143 b. 9)  

 
 b. Bâd-ı Sabâ:  

 
Her diyÀra bu beşÀretle vezÀn olsa  deger  
Baèdezín bÀd-ı ãabÀ ister úaríb ister baèíd  
     (T. 41 b. 7)  

 
 c. Lodos:  

 

GÿyÀ semen-zÀr-ı çemen oldı çemen-zÀr-ı èAden  
Her yÀsemen lü´lü åemen bÀd-ı ãabÀ geh geh lodos 
       (T. 30 b. 2)  
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 d. Nesîm:  

 

Hezímet ôulmeti min bèad çökdi kÀfirÀn üzre 
Nesím-i fetó-i BÀrí ehl-i İslÀma vezÀn oldı  
      (T. 1 b. 24)  

 
 e. Poyraz:  

 

Yaz güni ....cedir  gerçi bedel poyrÀza  
Hele bir dürlü yaúışmaz yalıda yelpÀze  
     (Mfrd. 123)  

 

 2. 5. 8. Bitkiler  
 
 Çiçekler ve bitkiler Türk kültürünün en önemli parçalarındandır. İlk dönem 

metinlerimizde çok sık rastlanmasa da özellikle İslamiyet’in kabulünden sonra 

çiçekçiliğe ve çiçek tezyinatına önem verdikleri bilinmektedir. Fatih’in İstanbul’un 

fethinden sonra şehrin imarına dikkat ettiği ve parklar ve bahçeler yaptırdığı 

bilinmektedir.  

 

 Divan şiiri içerisinde kendisine yer etmiş çiçeklerin sayısı onlarcadır ki 

sadece lâlenin divan şiirine yansıması hakkında Ahmet Kartal tarafından yapılan 

çalışma bize bu etkinin derinliğini göstermeye yeterlidir.198 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda ismen geçen çiçekleri şöyle örneklendirebiliriz:  

 

  a. Çiçekler:  

 

   a1. Gül: Açılması, rengi, kokusu, tazeliği, dikenleri vb.. çeşitli 

özellikleriyle divan şiirine sıklıkla konu olan gül199, aynı zamanda tasavvufî edebiyat 

literatürü içerisinde Hz. Peygamber’in remzidir. 

 

                                                
198 Kartal, A., (1998), Klâsik Türk Şiirinde Lâle, Akçağ Yayınları, Ankara.  
199 Pala, (2007), s. 171-172.  
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 Ebubekir Celalî Divanı’nda gül çeşitli yönleriyle ele alınır. Devrin büyükleri 

için ismi anılabilecek en güzel çiçektir. Ayrıca sevgili için de diğer divanlarda 

görülebilecek zarif benzetmelere de şair divanında yer verir:  

 

Ben saña derdim efendim bende-i efgendeyim  
İşte gerçekdir sözüm úavlimde ãÀdık bendeyim  
Sen gülersen ben daòi cümbiş-nümÀ-yı òandeyim  
Hem gülüm hem bülbülüm hem gül-sitÀnımsın benim  

        (Thms. 1 bnd. 2)  

 

   a2. Nergis: Varlığı hakkında efsanevî rivâyetlerin olduğu 

nergis200 Ebubekir Celalî Divanı’nda sevgilinin güzellik unsurlarından birtanesinin 

benzetmeliğidir:  

 

Bulmuş çemen-i òaùù-ı cemÀlinde ùarÀvet  
äaç sünbül ü göz nergis ü  ruò verd-i ùarídür  
      (G. 25 b. 4)  

 

   a3. Lâle: Rengi, ortasındaki siyahlık, tek tohumluluğu gibi 

özellikleriyle divan şiirinde çokça kullanılan lâle,201 Ebubekir Celalî Divanı’nda 

anılan bir devir çiçeğidir. Sevgilin yanağı için benzetme unsur olarak da kullanılan 

lâle, şairin bir kasır için söylediği tarih manzumesinde orjinal bir ifâdeyle kendine 

yer bulur:  

Dedi úaãr-ı lÀleye ùaró etdigimle işte bu  
Biri lÀle biri gül yaèní pey-À-pey müjdedir  
      (T. 94 b. 10)  

 
   a4. Sünbül: Şekli ve kokusuyla daha çok Divan şiirinde 

sevgilin saçına benzetmelik olarak kullanılır.202 Ebubekir Celalî Divan’ında da buna 

benzer kullanımlar söz konusudur:  

 

Bulmuş çemen-i òaùù-ı cemÀlinde ùarÀvet  
äaç sünbül ü göz nergis ü  ruò verd-i ùarídür  
      (G. 25 b. 4)  

 
                                                
200 Pala, (2007),  s. 356.  
201 Pala, (2007),  s. 284.  
202 Pala, (2007), s. 414-415.  
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Bunun yanı sıra sünbül  güzel kokusula da ele alınır:  

 
Destinde mühr-i maèdelet baòş etdi bÿy-ı mesèadet 
BÀà-ı cihÀna her cihet  verdi feraò sünbül gibi 

      (T. 61 b. 4)  

 

   a5. Yasemin: Güzel kokusu ve narinliğiyle divan şiirinde daha 

çok sevgilin benzetmeliği olarak kullanılır.203 Ebubekir Celalî Divanı’nda ise yine 

zarif bir çiçek olan yasemin, tüm güzelliğini ve zerafetini Halkalı suyunun 

güzelliğinden alır:  

 

ÁèlÀ çubuúları içirir dÿd-i  òalúa-dÀr  
Verdikce naól-i yÀsemine Àb-ı Òalúalı 
     (G. 103 b. 5)  

 
b. Ağaçlar:  

 

  b1. Çınar: Uzun boylu ağaçlardan olan çınar, Ebubekir Celalî 

Divanı’nda sadece bir tabiat öğresidir. Şair herhangi bir başka özelliği bu kavrama 

yüklemez:  

 

Her baàban-ı èaşúa yÀd etdirir nihÀlin  
Bülbüllü naòl-i güller servi çınÀrlı ùaàlar 
      (G. 28 b. 1)  

 
  b2. Serv-Selvi: Uzun boylu olmasından dolayı özellikle sevgili için bir 

benzetmelik olarak kullanılır.204  Ebubekir Celalî Divanı’nında da aynı özellikleriyle 

kullanılmıştır:  

 

Çemenler cÿylar ol şÿó-ı serv-ÀzÀdıñ olsun hep 
HevÀlar bÀdlar ol úÀmeti şimşÀdıñ olsun hep 
ÓumÀr-ı èıyş ü èişret bu dil-i nÀşÀdıñ olsun hep 
äafÀ-yı cÀm-ı mey ol Òusrev-i bí-dÀdıñ olsun hep 
ŞarÀb-ı òÿn-ı dil èuşşÀú-ı àam-muètÀdıñ olsun hep  
       (Thms. 3 bnd. 1) 

                                                
203 Pala, (2007),  s. 480.  
204 Pala, (2007),  s. 400-401.  
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 c. Bahçe İle İlgili Unsurlar:  

 

  c1. Çemen: Gezinti ve mesire yerlerinin vazgeçilmez unsur olan çimen 

Ebubekir Celalî’ye göre insana sefa verir. Ayrıca şairin bu kelimeyi zemin olarak da 

kullandığı görülür.  

 

Ne nÀzik òaùù-ı óurde gülşen-i óüsne çemendir bu 
Ne zíbÀ  safóÀ ùaró-ı lÀle bÀà-ı yÀsemendir bu 
      (G. 82 b. 1)  

 
  c2. Gül-zar ve Lale-zâr: Gül bahçeleri ve lale bahçeleri devrin aynı 

zamanda önemli gezinti alanlarıdır. Şiire tüm güzellikleriyle yansıyan bu iki unsur 

tüm güzellikleriyle şiirde kendisine yer bulur.  

 

Siyeh-pÿş idi rÿy-ı ehl-i İslÀm iftirÀúıyla  
Giyüp envÀè-ı díbÀ lÀle-zÀr ü gülsitÀn oldı  
      (T. 53 b. 6)  
 

  c3. Meyve: Bu kavramı şair, yeni bir ürün anlamında kullanır. Bunu 

yaparken  kendi şiiri için yaptığı benzetmeler ise ilginçtir:  

 

CelÀlí miyve-i maømÿnı memdÿó olmayan şièriñ  
Zemín-i iltizÀm-Àyíni şÀyÀn-ı meõemmetdir  
      (G. 43 b. 7)  
 

 2. 5. 9. Hayvanlar  
 
 
 İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren doğayla ve doğada yaşayan diğer 

canlılarla ilişki kurduğu bilinmektedir. Özellikle tarihin ilk devirlerinde beslenmek 

ya da korunmak amaçlı olarak doğada yaşayan diğer hayvanlara karşı savunma aleti 

geliştiren ya da bir şekilde onları ehlîleştirmeye çalışan insanoğlunun öldürdüğü 

hayvan postlarından kıyafetler yaparak doğanın zor koşullarında yaşamaya 

çalışmasını göstermektedir. Ayrıca ilk çağda tabiat tanrısı Diyosinos için düzenlenen 

törenlerde  insanların çeşitli hayvanların kılıklarına girerek tiyatronun ikk örneklerini 

verdiği bilinmektedir.  
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 Divan şiirinin anlatım dünyası içerisinde de hayvanların özel bir yeri vardır 

kuşkusuz. Özellikle benzetmeler ve istiarelerde  çeşitli hayavnların anıldığını 

görüyoruz. Hele hele âşıkın kendini sürekli bir kuş olan bülbülle özdeşleştirmesi bu 

noktada dikkat çekicidir. Ebubekir Celalî Divanı’nda yer alan hayvanları ve bu 

hayvanların kullanım özelliklerini ise şöyle özetleyebiliriz:  

 

 a. At: Tek tırnaklılar takımının, atgiller familyasından bir memeli hayvan olan 

at, Türk folklorundan efsanelerine kadar kültür değerlerinin pek çoğunda kendine 

özel bir yer edinmiştir. Divan şiirinde özellikle savaş ve savaş aletleri ile ilgili olan 

beyitlerde kendisine sıklıkla yer bulur. Ebubekir Celalî Divanı’nda at yine daha çok 

savaş ile ilgili beyitlerde geçer ve savaşın bir unsuru olarak karşımıza çıkar:  

 

èAcep mi dönse de àırbÀl içinde esb-i cündi kim  
Boàaz-ı teng meydÀn-ı ferÀò-ı fÀrisÀn oldı  
      (T. 1 b. 13)  
 

 Diğer bir beyitte ise Ebubekir Celalî atların yaratılışına dikkat çekiyor:  

 

Elbette çeker ãahibi  insÀn ise zaómet  
Her esb-ùabíèat ki  be-àayet òaşarídür  
     (T. 25 b. 6)  

 
 At, Ebubekir Celalî için sanatını överken de kullanacağı malzemelerin 

arasında yer almaktadır:  

 

Dem-i seyrin CelÀlí beñzedürler ùurfetü’l-èayna    
Ùaríú-i naômı esb-i òÀme-i nÀ-rÀma kesdirsem  
       (T. 71 b. 7)  

 

 Tabiatını atların yaratılışına benzeten Celalî bu yaratılışta olduğu için 

İstanbul’da sıkıntılandığını ama Mirahor çayırlarında ferahladığını söyler:  

 

Esb-i ùabèa ne úadar gelse Sitanbul’da fütÿr 
Cüst eder nüzhet-i cÿy-ı çemen-i MírÀòor 
     (Mfrd. 68)  
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 b. Ankebut: Divan şiirinin anlam dünyasında fizyolojik özellikleri bakımından 

olduğu kadar Kuran-ı Kerîm’de yer alan sûreden dolayı da göndermelerle karşımıza 

çıkan ankebut, Ebubekir Celalî Divanı’nda  yine adı geçen sûreye manen iktibas 

yapılarak anılır:  

 

Büyÿt-ı óileyi terk eylesün aãóÀbı devrinde  
Belí mÀnend-i beyt-i èankebut ol evler evhendir 
      (T. 131 b. 4)  
 

 c. Balıklar ve Diğer Deniz Hayvanları:  

 

  c1. Hamsi: Karadenizin sahillerinde yaşayan insanların yaşamıyla 

özdeşleşen balığı olan hamsi Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir beyitte geçer. 

Küçüklüğü ve yassılığından dolayı beyitte malzeme olarak kullanılır:  

 

Girse bir òamsi èaôímü’l-cüsse  bir mÀhí olur 
Yine teng olmaz bu mÀhíye o òavø-ı dil-güşÀ 

      (T. 27 b. 20)  

 

  c2. Uskumru: Vücudu iğ şeklinde olan ve adını kendi türünden gelen 

balıklara aile ismi olarak vermiş olan uskumru, Ebubekir Celalî Divanı’nda adı geçen 

balıklardan diğeridir. Tek bir beyitte anılır:  

 

Úumrı-yı bÀmı ile usúumrı-yı deryÀsı hep  
Óüsn-i ãavt ü òÿb ãÿretle olur cünbiş-nümÀ  
      (T. 27 b. 17)  

 
  c3. Midye: Yumuşakçalardan olan midye birbirine kenetlenmiş iki sert 

kabuktan oluşur. Mutfak zevki az çok dinî ritüellerle belirginleşen Osmanlı’da midye 

bugün de olduğu pek tercih edilen ve tüketilen bir deniz canlısı değildir. Deniz 

suyunu süzerek büyümesi ve yaşamını devam ettirmesi noktasında pis sayılan Hanefî 

mezhebine mensup kişilerce ise mekruh görülen midye, Ebubekir Celalî Divanı’nda 

tek bir beyitte pis olması dolayısıya anılır:  
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Ùablasın midyeyle lebríz eyleyüb mÀhí-firÿş  
Hem muúaúak hem müseddek hem müsemmek gösterür   
       (Mfrd. 62)  

 
 d. Eşek: Atgiller familyasında mensup ancak evcilleştirilmiş bir hayvan olan 

eşek tek bir kıtada kendisine yer bulur:  

 

Yolda gördüm bir kişi bir merkeb üzre seyr eder  
Başúa merkeb üzre ol merkeb daòi binmiş gider  
Hem o başúa  merkeb Àòir merkeb üzre cilve-ger 
Dört olur dirler yine bir atlıdır eyler güõer  
      (Kt. 49)  

 

 e. İnek: Memeli hayvanlardan olan inek, Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir 

beyitte anılır:  

Óaùùıñda gelse àam yeme  èÀşıú-firíbsinin 
Bilmez misin cihÀnda èalefle inek ãaàar  
     (G. 45 b. 4)  

 
 f. Kedi: Felidae ailesinden memeli, evcil, etçil bir hayvan olan kedi Ebubekir 

Celalî Divanı’nda korkup kaçması, fare ile olan ilişkisi, günlük hayatta pisi pisi diye 

çağrılması gibi özellikleriyle ele alınır:  

 
Ol avcı şÿòı gürbeye derse pisi pisi  
äaórÀlarıñ giyÀhı olur büsbütün pisi 
     (G. 101 b. 1)  
 

 g. Köpek: Kendine ait ırkında 350’den fazla türü olan köpek Ebubekir Celalî 

Divanı’nda düşman ve rakib için bir benzetme unsurudur. Ayrıca evcil ve insana 

yakın bir hayvan olmasından dolayı menfaatçiler içinde bir benzetme unsurudur:  

 

Köpek ne dilenci ne zengín arar  
Kimiñ aàzı oynarsa úuyruú ãalar  
     (Mfrd. 112)  

 
 Şair, bir beytinde ise daha çok koşu ve av köpeği olarak kullanılan tazı ve 

zagarı anar:  
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Ol avcı şÿòınıñ iki şehbÀzı var iken 
Úayd olmaú istemez añÀ ùazı ile zaàÀr  
                  (G. 45 b. 3)  

 

 h. Kirpi: Çalılık ormanlarda yaşayan böceklerle beslenen bir memeli türü olan 

kirpi Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir beyitte benzetmelik olarak kullanılmıştır:  

 

Kirpi dürzí nÀm gebriñ úalpaàında igneler  
Dürzi başı olmalı kirpi deyü telmíò eder  
      (Mfrd. 134)  

 
 ı. Kelebek: Pul kanatlı bir böcek türü olan Kelebek, Ebubekir Celalî 

Divanı’nda tek bir beyitte anılır:  

 

Çiftleşüp uçdı berÀber kelebek 
Düşdiler var ise oldı inzÀl  
    (Mfrd. 101)  
 

 i. Manda: Sığırlar familyasından bir hayvan olan manda, hortumlular 

takımında yer alan fil Ebubekir Celalî Divanı’nda daha çok büyüklükleri noktasında 

ele alınırlar:  

 

Gelmez ten-i semínine nisbetle mÀnda fil  
Ol şÿò-ı Rÿma dinse èaceb mi terandafil 

      (Mfrd. 34)  

 j. Kuşlar:  Türk kültür tarihinde önemli bir yeri olan kuşlar, eski Türk 

boyarının ongunlarından, askerî armalara kadar yer edinmiş olan kuşlar aynı 

zamanda destanlar çağından günümüze edebî eserlerimizde çeşitli özelliklerinden 

dolayı kullanılmıştır.205 

 

  j1. Akbaba: Leşle beslenen memeli hayvanları avlayan  akbabalar, 

yırtıcı kuşlardandır. Leşle beslenmesinden dolayı pek çok mikrop türüne bağışıklık 

kazanmıştır. 206 

 

                                                
205 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ceylan, Ö., (2007), Kuşlar Dîvânı: Osmanlı Şiir Kuşları, 2. Baskı, Kapı 
Yayınları, İstanbul, s. 1-24. 
206 Ceylan, (2007),  s. 27-30.  
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 Ebubekir Celalî Divanı’nda akbabalar temel özelliği yırtıcı ve 

saldırganlığından dolayı anılırlar:  

 

èAcep kerkeslenürdi isperÀn-ı Nemçe evvelden 
Görüp pervÀz-ı şeh-bÀzi  miåÀl-i mÀkiyÀn oldı  
      (T. 1 b. 7)  

 
  j2. Ankâ: Kaf dağının tepesinde asırlarca yaşadığına inanılan efsanevî 

bir kuş olan anka hakkında çeşitli inanışlar ortaya çıkmış ve bu inanışlar edebî 

metinlere de yansımıştır.207 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda şair çeşitli benzetme ilgileriyle şiire konu olur. 

Yüksekten uçuşu, gölgesinin olmayışı, uzun yıllar yaşaması, heybetli olan görünüşyle 

şair için bir ilham kaynağı olmuştur:  

 

HümÀ himmetli bir èanúa-ùabíèatdır zamÀnında  
Olur úutlu o yerler kim ezel me´vÀ-yı kÿf  oldı  
      (T. 63 b. 6)  

 
  j3. Bülbül: Küçük görünüşleri ve tatlı sesleriyle özellikle tabiattan 

kopmamış olan insanoğlu için biz zevk vesilesi olan bülbül kültür tarihimizde yer 

etmiş önemli kuşlardandır. Divan şiirinde güle olan aşkı beyitllerden gazellere, 

gazellerden hacimli mesnevilere kadar konu olmuş ve alegorik tarzda eserler kaleme 

alınmıştır.208 

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda bülbül adı en sık geçen kuştur. Çoğu zaman şair 

bülbül ile âşıkı bir olarak düşünür. Sevgiliye karşı âşıkın hayranlığı ile  bülbülün güle 

olan hayranlığını birlikte ele alır:  

 

Lebin úılmaúla surò ol nev-nigÀrı eylemiş gül-fem 
Olup óayrÀnı bülbül dir ki fem gülde ya gül femde  
       (T. 24 b. 22)  

 
 Geceler bülbül için önemlidir. Gece boyunca sevdiği gülün başında bekler:  

 
                                                
207 Ceylan, (2007),  s. 31-44.  
208 Ceylan, (2007),  s. 61-75; Pala, (2007),  s. 77-78.  
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Ùabèa eyler gececi bülbül gibi baòş-ı ãafÀ  
Lafô-ı şeble etdiginden her biri güft ü şiníd  
      (T. 42 b. 2)  
 

 Doğal olarak rakibi kimi zaman gülün üzerindeki dikenler olarak alır:  

 

Gül-şÀd olamam çehre-i aàyÀrı görince  
Şol bülbülüm ÀrÀm edemem òÀrı görince  
      (G. 87 b. 1)  

 
 
  j4. Doğan-Şahin: Avcı kuşlardan olan doğan aynı zamanda yırtıcı 

kuşlardandır.209 Şahin de yine aynı kategoride yer alır.  Doğanlardan biraz daha 

küçük bir kuş çeşitidir.210 Yırtıcı özelliklerinden dolayı çoğu kez karıştırılmaları, 

özellikle Osmanlıca kelime repertuarı içerisinde bu kuşları karşılayan kelimelerin 

birbiri yerine kullanılması dikkat çeker.  

 

 Ebubekir Celalî Divanı’nda yırtıcılıklarından dolayı ele alındıkları gibi 

avcılık özelliklerinin ön plana çıkartıldığı beyitler de vardır. Bu tip beyitlerde 

özellikle sevgiliyle ilintili olarak ele alınırlar:  

 

äayyÀd idigi  belli nigÀhından o bÀzıñ  
Der-dest edelim de gidelim ãaydÀ ne mÀniè  
     (G. 59 b.4)  

 
  j5. Keklik: Yuvarlak gövdeli, küçük, av kuşlarından olan keklik 

ötüşünden, yırtıcı hayvanlarla olan mücadelesine kadar değişik şekillerde şiire konu 

olur.211 Ebubekir Celalî Divanı’nda ise sevgili için bir benzetmeliktir:  

 

äayyÀd o kebg-i nÀzı men pür-niyÀzı gör  
Bir himmet eyle ùıfl-ı dil-i zÀrım avına 
     (G. 88 b. 4) 
 

                                                
209 Ceylan, (2007),  s. 84-95.  
210 Ceylan, (2007),  s. 223-226.  
211 Ceylan, (2007), s. 160-166.  
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  j6. Kumru: Güvercine benzeyen ancak ondan daha küçük bir kuş olan 

kumru hızlı uçan ve yerdeki tohumlarla beslenen bir kuştur.212 Ebubekir Celalî 

Divanı’nda sadece bir beyitte ve tarih manuzmesi içerisinde yer alır:  

 

Úumrı-yı bÀmı ile usúumrı-yı deryÀsı heb  
Óüsn-i ãavt ü òÿb ãÿretle olur cünbiş-nümÀ  
     (T. 27 b. 17)  

 
  j7. Karga: Ağaçlarda ve kaya kovuklarında yaşayan kargalar, hemen 

hemen bütün özellikleriyle ve daha çok kötü çağrışımlar içerisinde kullanılır.213 

Ebubekir Celalî Divanı’nda karga yine olumsuz çağrışımlar içerisinde alınır:  

 

Raúíbiñ àamzı maènen sÀde nÀdÀn oldıàın söyler  
Ki naúş-ı óarf olınmaz òÀne-i  zÀà-ı elif bÀya   
      (G. 84 b. 4)  

 
  j8. Leylek-Ördek: Uzun bacaklı göçmen kuşlardan olan leylek, kültür 

dünyamızın da önemli kuşlarındandır.214 Ebubekir Celalî Divanında tek bir kıtada 

ismi anılır.  Küçük su kuşlarından olan ördekler ise daha çok halk şiirinde ismi anılan 

kuşlardandır.215 Ördek, Ebubekir Celalî Divanı’nda yine leyleklerle birlikte aynı 

kıtada anılır:  

FeryÀdı bülbül etdi uzun çarşu laúlaúı 
GÿyÀ tenÀvül eyledi maècÿn şaúşaúı  
Ördek zemín ãÀóibi leylek hevÀyídir  
Birisi vaúvaúídır anıñ bir ùaúùaúı  
     (Kt. 3)  

 
  j9. Papağan: Değişik özelliklerinde dolayı şiirimizde kendisine 

sıklıkla yer bulan papağan hakkında değişik benzetmeler ve mecazlar üretilmiştir.216 

Ebubekir Celalî Divanı’nda şekerle beslenmesi dolasıyla anılır:  

 

BülbülÀnıñ şimdi aólÀdır kelÀmı gÿyiyÀ  
Ùÿùí-i gÿyÀdır anlar bu meserretdir şeker  
     (T. 46 b. 4) 

                                                
212 Ceylan, (2007), s. 171-176.  
213 Ceylan, (2007), s. 141-149.  
214 Ceylan, (2007), s. 183-185.  
215 Ceylan, (2007), s. 191-193.  
216 Ceylan, (2007),  s. 194-105.  
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  j10. Tavuk: Kısa kanatlı ve kısa gagalı kuşlardan olan tavuk özellikle 

divan şiirinde bir yiyecek maddesi olarak ele alınır.217 Ebubekir Celalî Divanı’nda ise 

daha çok çelimsizliği yönünden ele alınmıştır:  

 

èAcep kerkeslenürdi isperÀn-ı Nemçe evvelden 
Görüb pervÀz-ı şeh-bÀzi  miåÀl-i mÀkiyÀn oldı  
      (T. 1 b. 7)  
 

k. Sinek: Böceklerin Diptera familyasında yer alan bir böcek türüdür. 

Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir beyitte kullanılır:  

 

HevÀ-dÀr öyle kim anda meges pervÀza óırã itmez  
Eder luùf-ı hevÀ zírÀ zübÀb-ı ahrÀsı eúnaè 
      (T. 18 b. 8) 

 

l. Sülük: Halkalı solucanlardan olan sülüğün çeşitli türlernin varlığı 

bilinmektedir.  Ebubekir Celalî daha çok tıbbî sülük olarak adlandırlan ve kan 

emmesiyle meşhur olan sülük çeşidini anar:  

 

Sülük ùutundı raúibiñ kesilmedi òÿnı  
Sülüklü çeşmeye döndi bi-èÀynih kÿnı   
     (Mfrd. 36) 

 

 m. Öküz: Yine memeli hayvanlar ve sıgırgiller familyasından olan öküz, 

Ebubekir Celalî Divanı’nda tek bir beyitte anılır:  

 
Ey HevÀyí yetişür böyle zemíne bu esÀs  
Öküze etme resíde temeli n’eylemeli 
     (G. 102 b. 5)  

 
 n. Tavşan: Memeli hayvanlar ailesinden olan tavşan, Ebubekir Celalî 

Divanı’nda sıklıkla anılmayan hayvanlardandır. Bir beyitte sevgilinin yerine mecaz 

yollu kullanılır:  

 
                                                
217 Ceylan, (2007),  s. 110-115.  
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ÒayÀl edince ol ùavşÀnı ala dídelerim  
Per-i müjeyle olur murg-ı ale dídelerim  
     (G. 76 b. 1)  
 

 o. Yılan: Sürüngenler içerisinde yer alan yılan Ebubekir Celalî Divanı’nda 

daha çok Kaf dağı efsanesindeki yerleriyle anılırlar:  

 

MÀrlardır ùaraf-ı fesde bulub ebr-ÀsÀ 
ÚÀf-ı  ebrÿya çeker şÀne períşan perçem  
     (G. 73 b. 11)  
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİVANIN METNİ  

 

1. Divan Nüshalarının Tanıtılması 
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nın İstanbul ve Dünya kütüphanelerinin 

kataloglarından yaptığımız araştırmalara göre sadece iki nüshasını tespit edebildik.218 

Fatih Millet Kütüphanesi Reşid Efendi Bölümün’de 747 numarada kayıtlı bir nüsha 

ile yine aynı kütüphanenin Ali Emiri Manzum  79 numarada kayıtlı diğer bir nüshası 

bulunan divan hakkında araştırmalarımız sonucunda bu iki nüshayı temel alan ve 

1950’li yıllarda istinsah ettirilmiş diğer bir nüshasının varlığını da tespit ettik. 

 

 Karşılaştırmalı Metne Esas Olan Nüshalar:  

 

 a. (RE) Fatih Millet Kütüphanesi, Reşid Efendi Bölümü,  No: 747: 

 

 Fatih Millet Kütüphanesi kataloglarına kayıtlı bu nüsha tez çalışmamızın 

başlarında Süleymaniye Kütüphanesi kataloglarında çıkmaktaydı. Süleymaniye 

Kütüphanesi’nin yayın yararlandırma koşullarından dolayı bu nüshayı göremedik. Bu 

nedenle bu nüsha hakkındaki bilgiyi katalog bilgilerinden aktararak veriyoruz:  

 

 Bu nüshanın tamamı 169 varaktır. Arada boş ya da yarı dolu varaklar da göze 

çarpar. Kapağı sert mukavvadan, boz renkte, müzehheb bezle kaplıdır. Okunaklı 

ta’lik yazıyla yazılmıştır. Kullanılan kağıtlar farklı renklerdedir. İstinsah ve 

müstensih kaydı yoktur. Boy 23.4 cm, en 16 cm, derinlik 1.8 cm’dir. Baş sayfada iki 

eski harfli iki yeni harfli mühür bulunmaktadır. Eski harfli mühürlerden bir tanesi 

bugün hiç, diğeri ise eksiksiz okunamamaktadır. Yeni harfli mühürler ise Millet 

Kütüphanesi’ne aittir. Son sayfada ise yine Millet kütüphanesine ait yeni harfli bir 

mühür bulunmaktadır.  

                                                
218 Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslam Kültür Tarihi İle İlgili Eserler Ansiklopedisi, Haz: Ali Rıza 
Karabulut, Ahmet Tufan Karabulut, C: 1-6, Kişisel Yayınlar, Kayseri.  
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Baş:  
 

BióamdillÀh cenÀb-ı Óaøret-i èÁbdü’l-óamíd òÀnıñ  
ZamÀn-ı devletinde òalú-ı èÀlem şÀdımÀn oldu 

 

Son:  

 

Resm ü naúş it nice itdi ise RÿmÀníler   
Reh-i Efrence sülÿk itme ki yoú anda ãafÀ  

  

 

 

 b. (AE), Ali Emiri Manzum Bölümü, No: 79:  

 

 Çalışmamızın başında Bayezid Devlet Kütüphanesi içerisinde hizmet 

vermeye çalışan bugün ise kendi binasına taşınmış olan Fatih Millet 

Kütüphanesi’nde giderek bizzat gördüğümüz bu nüshanın tamamı 19 varaktır. Öteki 

nüshaya göre daha okunaksız bir talik yazıyla yazılmıştır. Siyah bezle kaplı sert 

mukavvadan bir kapağı vardır. Müstensih ve istinsah kaydından yoksundur.  

 

Baş:  

 

BióamdillÀh cenÀb-ı Óaøret-i èÁbdü’l-óamíd òÀnıñ  
ZamÀn-ı devletinde òalú-ı èÀlem şÀdımÀn oldu 

 

Son:  

 

Resm ü naúş it nice itdi ise RÿmÀníler   
Reh-i Efrence sülÿk itme ki yoú anda ãafÀ  
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 Karşılaştırmalı Metne Esas Alınmayan Nüsha: Ali Alptekin Nüshası, İstanbul 

Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminer Kütüphanesi, No: 156.  

 

 1956-1957 akademik yılı içerisinde Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından Ali 

Alptekin’e Ebubekir Celalî Divanı traway çalışması olarak istinsah ettirilmiştir. Cilt 

ve kağıt özellikleri açısından sıradan bir tez görünümündedir. Yazısı gayet 

okunaklıdır. Nüsha olarak değeri, Ali Alptekin’in Ebubekir Celalî Divanı’nın var 

olan iki nüshasını görüp karşılaştırmalı olarak divanı istinsah etmesinden 

gelmektedir. Ancak bu karşılaştırmalı istinsah içerisinde fark olarak gördüğümüz 

bazı durumlar belirtilmemiştir. Fark olmayan bazı kullanım özelliklerinin ise fark 

olarak kayda geçmesi dikkat çeker. Ayrıca bazı müstehcen ifadelerin (...) olarak 

geçildiği de görülür. Ali Alptekin nüshasının diğer bir özelliği ise yazısının 

okunaklılığıdır. Biz nüsha ailesi olarak bağlı bulunduğu esas nüshalar belli olduğu 

için bu nüshayı çalışmamıza dahil etmedik. Ancak istinsah farklarının var olup 

olmadığı ya da şahsî bir tercihin metne yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda her 

zaman bu nüshayı da çalışmamız sırasında el altında bulundurduk. 

2. Divan Nüshalarının Soy Ağacı 
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nın elimizdeki nüshaları bir soy ağacı  çıkartmaya ve 

bu aile içerisindeki esas nüshaları tespit etmeye elverişli değildir. Ancak şunu 

belirtmeliyiz ki elimizdeki nüshalar, özellikle imlâ hatalarında birleşmektedirler. 

Örneğin, aslî imlâsında hı ile (Œ) yazılan bir kelimenin ha ile (Õ) yazıldığı durumlarla 

karşılaşırız. Aynı şekilde aynı sesin az çok farklı hâllerini yazı dilinde gösteren 

harflerde de aynı karışıklığın olduğu görülür:  

 

Köhen efsÀne-i ZÀlı unutsun àayrı meddÀòÀn  
SezÀ dilden dile gezse bu bir nev-dÀsitÀn oldı  
     (T. 1 b. 22)  
 

Bunun yanı sıra her iki nüshada da yanlış yazılan kelimeler ortaktır:   

 

Bu yıl saèÀdet ile  zühre sÀèatinde girüb  
Güm oldı şiddet ü àılôet  meøír olub Mirríò  
     (T. 9 b. 1)  
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 Her iki nüshada da özellikle Eski Anadolu Türkçesi döneminde imlâsı 

belirginlemiş ve daha çok nazal nun ile („) ile yazılan kelimelerin nun ile yazıldıkları 

görülür:  

 

Geldi bahÀr-ı fírÿz açıldı úarlı ùaàlar 
Esdi nesim-i nev-rÿz coşdı pınarlı ùaàlar  
     (G. 28 b.1)  

  

 Nüshaların hatalarda ortaklık göstermesi nedeniyle biz Ebubekir Celalî 

Divanı’na ait elimizdeki bu iki nüshanın aynı nüsha ilesinden geldiğini ve bugün 

elimizde olmayan katologlara geçmemiş ya da tatamıyla kaybolmuş başka 

nüshalarında var olduğu kanaatindeyiz.  

 

3. Karşılaştırmalı Metnin Oluşturulmasında Takip Edilen Yol  
 
 Ebubekir Celalî Divanı’nın karşılaştırmalı metnini hazırlaken izlediğimiz 

yolu maddeler hâlinde şöyle sıralayabiliriz:  

 
a) Metni günümüz harflerine aktarırken kelimeleri doğru okuyup 

anlamlandırabilmek amacıyla pek çok lugatten yararlandık.219 Bununla 

birlikte yazım birliği sağlamak amacıyla İsmail Ünver’in çeviri yazı 

çalışmalarındaki yazım birliği üzerine tespitlerinden oluşan hacimli 

makalesinden de faydalandık.220  

b) Metinde dönemin argosunda yer aldığını düşündüğümüz ve sözlüklerden 

anlamına ulaşamadığımız kelimeler de yer almaktadır. Bu kelimelerin 

okunmasında daha çok vezin ve ses uyumuna bakarak hareket ettik. Bu 

                                                
219 Divanın metnini latin harflerine aktarırken kullandığımız sözlükler şunlardır: Devellioğlu, F., 
(2006), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat Eski ve Yeni Harflerle, 23. Baskı, Aydın Kitabevi 
Yayınları, Ankara; Redhouse, S. J. W., Turkish And English Lexicon, 3. Baskı, Çağrı Yayınları, 
İstanbul; Naci, M., (2006), Lugat-i Naci, (Tıpkıbasım), 5. Baskı, Çağrı Yayınları, İstanbul; Steingass, 
F., (2005), A Comprehensive Persian-English Dictionary, (Tıpkıbasım), Çağrı Yayınları, İstanbul; 
Asım Efendi, M., (Ths.), El-Okyanusü’l-Basit fi Tercümetü’l-Kamusü’l-Basit, (Tıpkıbasım), Asitane 
Kitabevi, İstanbul; Remzi, H., (1305), Lugat-i Remzi, C: 1-2, Matbaa-i Hüseyin Remzi, İstanbul;  Yeni 
Tarama Sözlüğü, (1983), Haz.: Cem Dilçin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara; Sami, Ş., (1998), 
Kâmus-ı Türkî, (Tıpkıbasım), Alfa Kitabevi,  İstanbul; Kestelli, R. N., (2004), Resimli Türkçe Kamus, 
Haz: Recep Toparlı, Bilge Tezcan Aksu, Canan Selvi Kanoğlu, Seyfullah Türkmen, TDK Yayınları, 
Ankara; Aktunç, H., (2008), Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), 5. Baskı, YKY, İstanbul.  
220 Ünver, İ., (1993), “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, AÜDTCF Türkoloji Dergisi 11, 
s. 51-89.  
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nedenle  sözlüklerde bulamadığımız bu tip kelimelerin okunuşundan emin 

değiliz.   

c) {-Up}partisip ekinin son sesi eski yazılı metinde istisnasız olarak (») harfiyle 

yazılmıştır. Ancak biz yeni harflere aktarırken bu eki günümüz Türkçesine 

yaklaştırarak /p/ harfiyle bitecek şekilde yazdık.  

d) Kapalı /e/ olarak kabul edilen ve yazıda ye ile gösterilen /e/ vokallerini  

günümüz Türkçesine yaklaştırılarak yazdık: it->et-  

e) Vezne uymayan, anlam uyumsuzluğu yüzünden doğru okuduğumuzdan emin 

olmadığımız kelimelerin yanına [?] işareti koyduk. Değişik sebeplerle 

okuyamadğımız kelimelerin yerine ise (...) işaretini tercih ettik. Beytin 

tamamında bir vezin problemi olduğu durumlarda ise beytin sonuna [?] 

işaretini koymayı uygun gördük.  

f) Vezin gereği düşen vokaller yerine “ ‘ “ işareti kondu:  ne ola> n’ola.  

g) Bildirme eki olan {+dUr} vokal uyumuna dikkat  edilerek okundu.  

h) Metin içerisinde zamanla okunamaz duruma gelmiş olan kelimeler 

konusunda yaptığımız müdahalelerde metne eklediğimiz kelimeyi [ ]işareti 

içerisinde yazıp metne dahil ettik.  

i) Metnin tamamında bir bütünlük olması açısından kelimeler ve ekler orijinal 

imlâlarına sadık kalınarak latin harflerine aktarılmıştır. Ancak redif ve kafiye 

durumlarında günümüz Türkçesine yaklaştırılmıştır.  
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4. Divanın Karşılaştırmalı Metni  
 
 

DívÀn-ı Meróÿm Es-Seyyid Ebÿ-Bekr CelÀlü’d-dín Efendi 
 
 

BismillÀóirrÀómaniraóím  

Ziynet-i ser-levóÀ-yı Naôm-ı Kerím  
 
 

TARİHLER 
 

1  
 

TÀríò-i Fetó-i Boàaz-ı MehÀdiye vü ÓuãenÀteş 
 

mefÀílün/ mefÀílün/ mefÀílün/ mefÀílün  
 

1. Bi’óamdil-lÀh cenÀb-ı Óaøret-i èÁbdü’l-óamíd òÀnıñ  
ZamÀn-ı devletinde òalú-ı èÀlem şÀdımÀn oldı  
 

2. ŞehinşÀh-ı tevekkül-píşe òayr-endíşe olmaúla  
Muèini nÀãır-ı  teèyíd-i  Rabb-ı müsteèÀn oldı  

 
3. Olup àÀlib èadÿ-yı tíre-rÿya fetó edüp mülkün  

Şeh-i  kişver-sitÀn ü Òusrev-i ãÀóib-úırÀn oldı 
 
4. Yine nuãret peyÀmı geldi bayrÀma teãÀdüfle 

Olup èıyd-ı dü-bÀlÀ õevú ü şÀdí rÀygÀn oldı  
 

5. Me´Àli ol peyÀm-ı dil-güşÀnıñ böyle kim Nemçe  
Úaçup óıãn-ı MehÀdíye  naãíb-i àÀziyÀn oldı 
 

6. İçüp cÀm-ı àurÿrı atlanup kibr-i cehÀletle  
èAdÿnuñ her biri zuèmınca Yanúo Madyan oldı 

   
7. èAcep kerkeslenürdi isperÀn-ı Nemçe evvelden 

Görüp pervÀz-ı şeh-bÀzi  miåÀl-i mÀkiyÀn oldı  
 

                                                
1: RE, 2a; AE, 2a. DívÀn-ı Meróÿm Es-Seyid Ebÿ-Bekr CelÀlü’d-dín Efendi: RE’de yok.  
7a. isperÀn: siperÀn, RE.  
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8. MehÀdiye boàazın mülkine sedd eyleyüp gÿyÀ  
ÒayÀl-i bÀùılınca mÀniè-i İslÀmiyÀn oldı 

 
9. Edüp serdÀr-ı ekrem sevú ordu-yı hümÀyÿnı  

HemÀn píş-i boàaza emr-i naãb-ı sÀye-bÀn oldı 
 

10. Görüp her segleriyle der-kemín aèdÀ-yı rÿbÀhı 
Girüp meydÀna merdÀn-ı veàÀ şír-i jiyÀn oldı 
 

11. Kimi şemşír ü níze kimisi ùop u tüfenk ile 
SüvÀri vü piyÀde òÿn-feşÀn ü cÀn-sitÀn oldı 
 

12. Eder zehri óelÀk Àníde küffÀr-ı tebeh-kârı  
Tüfenk ü ùop cümle ejder-i Àteş-feşÀn oldı 
 

13. èAcep mi dönse de àırbÀl içinde esb-i cündi kim  
Boàaz-ı teng meydÀn-ı ferÀò-ı fÀrisÀn oldı 
 

14. Edüp re´s-i şeyÀùín-i èadÿya Àteş-efşÀnı  
SihÀm-ı rÀmiyÀn el-Óaú şihÀb-ı ÀsumÀn oldı 

 
15. Tüfenk-endÀz ü tír-endÀz ü ùop-endÀza aèdÀnıñ  

ÚafÀsı sínesi esbi bütün bir bir nişÀn oldı 
 

16. Ne úuvvet úudret-i Óaúú’la cüyÿş-ı ehl-i İslÀmıñ  
ZamÀn-ı cengde eñ nÀtüvÀnı ÚahramÀn oldı 

 
17. Bütün úırdı geçürdi leşker-i küffÀrı àÀzíler  

HirÀsından úaçup cÀn úurtaranlar ním-cÀn oldı 
 

18. N’ola vehm-i hücÿm-ı èasker etse ehl-i Bohemya 
Bu ceng-i müslimín óayret-dih-i CermÀniyÀn oldı 

 
19. Bakup neôôÀre-i diúúatle taóúíú etdi kim àayrı  

İş işden geçdi óÀli àayetü’l-àÀye yamÀn oldı 
 

20. Bıraúdı úalèayı Àòir åebÀtıñ sÿdı yoú gördi 
Netíce óÀãılı ıãrÀr-ı küffÀrıñ ziyÀn oldı 

 
21. Bu ceng-i evvel işte åÀní-i peygÀr-ı Rüstem’dir 

Ne åÀní belki münşí-i neberd-i Heft-òºÀn oldı 
 

22. Köhen efsÀne-i ZÀl’ı unutsun àayrı meddÀòÀn  
SezÀ dilden dile gezse bu bir nev-dÀstÀn oldı 
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23. DuèÀ-yı ber-devÀmí-i şeh-i devrÀn ile èÀlem  

Bütün şükrÀne-gÿy-ı ÒÀliú-i kevn ü mekÀn oldı 
 

24. Hezímet ôulmeti min-bèad çökdi kÀfirÀn üzre 
Nesím-i fetó-i BÀrí ehl-i İslÀma vezÀn oldı 

 
25. Teşekkür birle bu fetó-i cedíd-i pÀdişÀhíniñ 

EdÀ-yı òiõmet-i tÀríò àayr-ı şÀèirÀn oldı 
 

26. MuèammÀ-àÿne  bir maùlaè yazup kilk-i hüner-pírÀ 
CelÀlí naômıma ziynet-dih-i óüsn-i beyÀn oldı 

 
27. Boàaza dÀòilin ancaú cünÿd-ı müslümÀn oldı 

İçinden Nemçe çıúdı sÀl-i tÀríòi èıyÀn oldı 
 

        [1202] 
 

2 
 

TÀríò-i İnhizÀm-ı TÀbÿr-ı Nemçe 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
  

1. CenÀb-ı KibriyÀ’ya ãad-hezerÀn óamd ü minnet kim 
Vürÿd etdi nüvíd-i fetó ile feròunde bir peyàÀm  

 
2. Ne peyàÀm evvel-i mÀh-ı muóarremde gelüp úıldı 

Bu fÀl-ı òayr ile sÀl-ı cedídi fÀ´iúü´l-aèvÀm  
 

3. Ne peyàÀm oldı rÿz-ı cumèa vÀãıl dergeh-i èadle 
Cemíè-i ehl-i ímÀn etdi bir günde iki bayrÀm  

 
4. O cumèa evvel-i Àõíne-i nev-sÀl idi el-óaúú  

Bu nuãret müjdesiyle oldı òayr-ı cümle-i eyyÀm  
 

5. Ki yaèní dÀver-i Rüstem-ôafer òÀúÀn-ı DÀrÀ’dır 
CihÀndÀr-ı Ferídÿn-çÀker ü şÀh KeyÀn-òuddÀm 

 
6. ŞehinşÀh-ı yegÀne óaøret-i èAbdü’l-óamíd ÒÀn’ıñ  
 SipehsÀlÀr-ı ceyş-i bí-şümÀrı ãadr-ı níkÿ-nÀm  

                                                
2: RE, 2b; AE, 2a. 
4a. el-óaúú: ancaú, AE.  
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7. O hem-nÀm-ı meh-i KenèÀn o düstÿr-ı felek-èünvÀn  
 Vezír-i òÀtem-iósÀn müşír-i Bermekí inèÀm  
 
8. Alup iõn-i  hümÀyÿn ile ordÿ-yı ôafer bÿyı  
 LivÀ-yı faòr-ı kevneyni edüp tÀc-ı ser-i aèlÀm   
 
9. Cünÿdı evvelÀ cÿdıyla  maèmÿrü’l-vücÿd etdi  
 EsÀs-ı ceng-i óarbe ibtidÀdan verdi istiókÀm  
 
10. Óudÿd-ı mülk-i òaãma dÀòil oldu fetó ü nuãretle 

Velí girdi derÿn-ı düşmene bí-óadd àam u ÀlÀm  
 
11. Olup bir ceng-i uômÀ Nemçe’yi berbÀd úılmışdı 
   MehÀdiyye boàazında muúaddem èasker-i İslÀm 
 
12. Bu defèa ol boàazıñ mÀverÀsında bi’óamdil-lÀh  

Bozup ùabÿr-ı maúhÿrun èadÿyı etdiler bed-nÀm  
 

13. N’ola at ãalsa òaãma síó ü míóiñ cekmeyüp fikrin   
Geçer çarò-i felekden fÀrisÀn-ı dest-der-i ãÀmãÀm  

 
14. PiyÀde ile süvÀri díller aldı kelleler kesdi  

Úılıclar raòşlar aldı o dem-i nÀ-rÀm u bí-ÀrÀm  
 

15. Zihí rengin bahÀr etdi òazÀn faãlında àÀzíler  
Döküp òÿn-ı èadÿyı rÿ-yı èarøı úıldılar gül-fÀm  

 
16. Süyÿf-ı müslimín olmuşdı teşne şerbet-i òÿna     

Hele nÿş etdi úandı deşneler de oldı şírín-kÀm  
 

17. Ne óÀlet küştelerden yer yer oldı püşteler peydÀ 
Degildi püşte belki kÿh-ı Elbürz idi yÀ EhrÀm  

 
18. Edüp üç gün bu ceng-i bí-direngi ittiãÀl üzre  

èAdÿ-yı bí-èadedle ãubó-demden tÀ-be-şeb hengam  
 

19. Neberd-i ÚahramÀní dest-bürd-i pehlÀvaniyle 
Şikest ü pest úıldı kÀfiri iúdÀm edüp aúdÀm  

 
20. Õüóal-kevkeb óabÀået-meşreb ol küffÀr-ı menóÿsı  

Tüketdi dÀl úılıclar gösterüp òÿn-başí-i BehrÀm  

                                                
 14a. piyÀde: piyÀd, RE. // kelleler: kelle, RE.  
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  21. Baúiyye derme çatma èaskeri bí-hÿş olub úaçdı 

äadÀ-yı òumbarÀyla ãayóa-ı ùob eyleyüp ser-sÀm  
 

22. èAceb mi etse reh-gír-i güríz [?] èadÀ-yı rÿbÀhı  
Ki oldı àÀzíyÀnıñ her biri øıràÀm-ı òÿn-ÀşÀm  

 
23. FirÀr etse n’ola èüryÀn ü hem büryÀn ki küffÀrıñ 

Bu sÿzişle olur úalbi miåÀl-i külhen-i óammÀm  
 

24. Oúunsun emr-i şÀhí birle àÀzí nÀm-ı sulùÀní  
Bu óükmi neşr-i  mülk-i pÀdişÀhí eylesün aókÀm  

 
25. Úırılsun hem úaçup ölsün o şÀh-ı èÀlemiñ böyle  

èAdÿ-yı díni hep nÀ-bÿd ü òaãm-ı devleti güm-nÀm  
 

26. İki şehzÀdelerle Óaú òidív-i rubè-ı meskÿnı  
Mü´eyyed eylesün ùurduúça bu eflÀk-i heft-ecrÀm 

 
27. Nice böyle àazÀya eylesün tevfíú hem õÀtın  

ÓaùÀdan ãaúlasun Rabb-i èalím ü aèlem ü èallÀm  
 

28. Hemíşe õevú ü şevúi muóteví eùrÀf-ı èÀlemden  
Olunsun dergeh-i vÀlÀsına fetó ü ôafer ièlÀm  

 
29. Yine bu nièmet-i nuãretle cümle ehl-i İslÀm’a  

èİnÀyet eyledi çün ÒÀliú-i õü’l-lütfu ve’l-kirÀm  
 

30. CelÀlí kilk-i èaczi zíver-i dest-i úusÿr ile  
Keşíde úılmaàa silk-i óesÀba gevher-i erkÀm  

 
31. Ki bir  mıãrÀè úılsun derc iki maènÀ-yı rengíni  

Olup hem tÀm tÀríò eylesün àıbùa Ebÿ TemmÀm  
 
  32. Egerçi sÀl-i sÀbıúda ôuhÿr etdi bu fetó ammÀ  

Velí vaút-i şü´unın sÀl-i nev terúím eder aúlÀm  
 

33. Dil-i küffÀrı muóriúdir bu nuãret naôm-ı tÀríò et  
Cehennem oldu úalb-i Nemçe ùabÿrın bozup İslÀm  
 

        [1203] 
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3 
 

TÀríò-i BerÀy-ı äuló u VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet  
 

mefÀílün/ mefÀílün/ feÿlün  
 

1. Ser-efrÀz-ı mülÿk-ı Àl-i èOåmÀn  
CenÀb-ı Óaøret-i èAbdü’l-óamíd ÒÀn 

 
2. ŞehinşÀh-ı mü´eyyed sÀye-i Óaú  

CihÀndÀr-ı mü´eyyed ôıll-ı YezdÀn  
 

3. Şeref-baòşende-i taót-ı òilÀfet  
Serír-ÀrÀ-yı devlet şÀh-ı devrÀn  

 
4. YegÀne gevher-i kÀn-ı èadÀlet  

Dürr-i şeh-dÀne-i deryÀ-yı iósÀn  
 

5. Odur neår-i selÀùíniñ mefÀdı  
Odur maømÿn-ı naôm-ı şehr-i yÀrÀn 

 
6. MezÀyÀ-yı óadíå-i òayr ü  esmÀ  

Degil illÀ ki nÀm-ı şÀh-ı õí-şÀn 
 

7. Vücÿdun Óaú metÀè-ı òalú edelden  
èAdem-gÀh oldı cÀy-ı ehl-i ùuàyÀn  

 
8. Olaldan óükm-fermÀ-yı memÀlik  

Niçe òayr eyledi ez-cümle el´Àn  
 

9. Verüp Mosúov’la sulóa iõn-i èÀlí  
èİbÀdu´l-lÀhı úıldı şÀd u òandÀn  

 
10. Olup bir suló-ı mefvÿrü’l-menÀfíè 

İãÀbet etdi rÀ-yı ník-òºÀhÀn  
 

11. Çü etdi Àyet-i Silm’e teşebbüå  
ÒaùÀdan ãÀlim etsün Rabb-ı RaómÀn 

 
12. Bu gÿne óall-i èaúd-i müşkilÀtı  

Ede èahd-i hümÀyÿnunda ÀsÀn  

                                                
 3: RE, 3b; AE, 2a. TÀríò-i BerÀy-ı äuló u VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet: TÀríò-i BerÀy-ı äuló  VilÀdet-i BÀ-
SaèÀdet, RE.  
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13. SaèÀdetle bu eånÀda cihÀna  

Úadem-pÀş oldı ŞehzÀde SüleymÀn  
 

14. Zihí şehzÀde kim bu òayr-i èuômÀ  
ŞümÀr-ı yümn-i mílÀdına şÀyÀn  

 
15. ÒalÀyıú èıyd-ber-èıyd etdi cümle 

Meger kim etmeyen olmaya insÀn  
 

16. KemÀl-i ãıdú ile o şÀh-ı dehriñ  
DuèÀsın úıldılar maèruø-ı sübóÀn  

 
17. BerÀy-ı øabù-ı sÀl-i meymenet-fÀl  

Düşünce fikr-i naôma nükte-sencÀn  
 

18. Bu ãuló u mevlid-i firÿze bir bir  
CelÀlí iki tÀríò etdim ièlÀn  

 
19. Hele ey ãuló-ı òayr-encÀm óaúúÀ  

[1193] 
 Zihí ãÀlió eåer SulùÀn SüleymÀn 

         [1193] 
 

4 
 

Târíò-i VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. ŞehinşÀh-ı mü´eyyed óaøret-i Abdü´l-òamíd ÒÀnıñ  
ZamÀnında müşÀhed èavn-i tevfíú-i ÒudÀ-dÀdı  

 
2. Varaú ãanma ùutub resm-i edeble eydí-i eşçÀrı  

Müşeyyed vaãfına aòøÀr eder úırùÀs-ı ÀbÀdı  
 

3. èAceb mi èadl ü dÀdı bí-diríà olsa berÀyÀ 
RièÀyetdir murÀdı èÀdet-i ÀbÀ vü ecdÀdı 

 
4. Sürÿr-ı nev-be-nevle ol òidív-i rubè-i meskÿnı  

Feraó-yÀb eyledi ãad óamd ü minnet óaøret-i HÀdí  
 

                                                
 4: RE, 4a; AE, 2a. 



 221 

5. Yine bir duòter-i saèd-aòterin yümn-i úudÿmiyle  
Şeref buldı sarÀy-ı devlet-i pÀyende-bünyÀdı  

 
6. Şeh-i devrÀn sulùÀn-ı zamÀnıñ Nÿó-veş yÀ Rab  

Mezíd-i èömr ola õÀt-ı hümÀyÿnıyla evlÀdı  
 

7. Suòan-sencÀn-ı èÀlem olmaàa gÿyende-i tÀríò  
Alınca dest-i ùabè-ı müstaúíme kilk-i inşÀdı  

 
8. Bu sÿr-ı pür-sürÿruñ çünki èÀlem oldı mesrÿrı  

CelÀlí-i kemíne  böyle øabù etdi o mílÀdı  
 

9. Meserret bÀèíå-i ícÀd-ı naôm olmaz mı bÀ-tÀríò  
Úudÿm-ı Rabièa SulùÀn’la dehreyledi şÀdı  
 

        [1193] 
 

5 
 

TÀríò-i VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. ŞehinşÀh-ı muèallÀ  úadr ü şÀn-ı èAbdü’l-òamíd ÓÀn’ıñ  
ZamÀnında cihÀnıñ her güni bir èıyda ãÀliódir   

 
2. NiôÀm-ı Mülk’ine reşk etse lÀyıúdır o NÿşirevÀn  

äafÀ-yı devr-i èadli àıbùa-yı Cemşíd’e ãÀliódir  
 

3. CihÀndÀr-ı ãÀlÀó-Àyínedir her ne duèÀ etse  
BilÀ şübhe úabÿle dergeh-i BÀrí’de ãÀliódir  

 
4. Şeh-i ãÀóib-kerÀmetdir ki luùf  ü èavn-i MevlÀ’dan 

Óuãÿl-i maùlab ile dÀ´imÀ te´yíde sÀliódir  
 

5. Yine bir duòter-i saèd-aòteri oldı øiyÀ-ver kim  
Cebín ü vechi faòr etse meh ü òÿrşíde ãÀliódir  

 
6. Gelüp bir dÀye-i pespÀyesi olmaú ümídiyle  

Ser-i kehvÀresinde òiõmet-i NÀhide ãÀliódir  
                                                
 6b. Ola: İle, RE.  
 7b. Tabè: Yok, AE.  
 5: RE, 4b; AE, 2b. 
4a. èAvn-i MevlÀ: èAvn ü MevlÀ, RE.  
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7. Bu rütbe óÀãıl-ı şÀdí-i nev-mílad ile èÀlem  

LibÀs-ı èıyd-ı  köhne etmedin tecdíde ãÀliódir 
 

8. Hemíşe şÀd ola diller ôuhÿr-ı nesl-i pÀkiyle 
Ki feyø-i luùf-ı Óaúú’dan bu emel ümmíde ãÀliódir  

 
9. CelÀlí ol mehiñ ùÀliè meserret birle tÀríòi  

Ùulÿè-ı äÀlióa SulùÀn ãaferde èıyde ãÀliódir 
 

        [1201]  
 

6  
 

TÀriò-i VilÀdet-i BÀ-SÀèÀdet 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. CenÀb-ı Rabb-i eróam òaøret-i èAbdü’l-òamíd ÒÀn’a 
Yine şehzÀde iósÀnıyla luùf  etdi ièbÀd üzre  

 
2. CelÀlí nuùú eder èÀlem-behÀ tÀríò-i mílÀdın  

Úudÿmın úıldı Óaú SulùÀn Maómÿd’uñ murÀd üzre  
 

        [1199] 
 

7 
 

TÀríò-i VilÀdet 
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün 
 

1. CenÀb-ı òaøret-i Abdü’l-òamíd ÒÀn ki cihÀn  
NiôÀm-ı èadli ile reşk-i BÀà-ı RıêvÀn’dır  

 
2. ÒıãÀl-i devleti ol pÀdişÀh-ı õí-şÀnıñ 

İèbÀda şefúat ü inãÀf ü cÿd-ı iósÀndır  
 

3. Hemíşe èÀleme devletle sÀye-baòş olsun  
Anıñ vücÿd-ı hümÀyÿnı ôıll-ı yezdÀn’dır   

 

                                                
 6: RE, 5a; AE, 2b. 
 7: RE, 5a; AE, 2b. 
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4. Zihí şeref yine bir duòter-i bülend-aòter   
CihÀna ziynet-i luùf-ı ÒudÀ-yı raómÀndır  

 
5. èAcep mi eyleseler àıbùa aòterÀn-ı felek  

Ki mÀh-peykeri àÀyet münír ü raòşÀndır 
 

6. Egerçi èÀşıú-ı óüsn-i ùulÿèıdur òÿrşíd  
Velík ãanma ki ancaú hemÀn o òayrÀndır  

 
7. İşit vilÀdete tÀríòini CelÀlí’niñ 

Ùulÿè-ı RÀbièa SulùÀn’a ay da şaèbÀndır  
     

        [1195]  
 

8 
 

TÀríò-i VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün 
 

1. èAbdü’l-òamíd ÒÀn o şehenşÀh -ı èÀleme  
Bir şÀhzÀde úıldı èinÀyet cenÀb-ı Rab  

 
2. MÀh-ı Receb’de oldı şeref-güster-i úudÿm  

Geldi ôuhÿra sırr-ı kelÀm-ı tera’l-èaceb  
 

3. TÀríòi ùoàdı àÀ´ib olub medd-i ÀfitÀb  
SulùÀn Muóammed etdi meh-ÀsÀ ùulÿè-ı şeb  

 
          [1190]  

9 
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün  
 

1. Bu yıl saèÀdet ile  zühre sÀèatinde girüp  
Güm oldı şiddet ü àılôet  meøír olup Mirríò  

 
2. Úuruldu meclis-i èişret gel ey debír-i felek 

ÓesÀb eyle bezm-gehde èıyşdan tÀríò  
                                                
8: RE, 5a; AE, 2b. TÀríò-i VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet: RE’de yok. 
 9: RE, 5b; AE, 2b. 
1b. mezír: meríz, AE. 
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[1190] 

 
10  

 
TÀríò-i Culÿs-ı HumÀyÿn-ı Òaøret-i PÀdişÀh-ı Rubè-ı Meskÿn (lÀ-zÀlet Salùanata hÿ  

Ma-DÀmet Es-SemavÀt-ı Ve’l-arzÿn) 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. BÀrekallÀh pertev-i envÀr bismillÀh ile  
Giydi tÀc-ı devleti ol ôıll-ı raóman-ı raóím  

 
2. ÓamdülillÀh hem taóiyyÀt-ı ResÿllallÀh ile  

Etdi taót üzre culÿs ol sÀye-i óayy-ı úadím  
 

3. Öyle sulùÀn ibni sulùÀn kim ne óükm etse aña  
VÀcib oldı iútidÀ bÀ-naãã-ı ÚurÀn-ı Kerím  

 
4. Óaøret-i SulùÀn Selím ÒÀn ibni SulùÀn Muãùafa  

ÓÀris-i dín-i Muóammed óÀmí-i şerè-i úavím  
 

5. ŞehriyÀr-ı dÀd-ger ki dergeh-i iósÀnıdır  
KÀn-ı iksír-i èinÀyet maèden-i luùf-ı èamím  

 
6. TÀc-dÀr-ı maèdelet-güster ki her fermÀnıdır  

èÁlemiñ cÀrí eúÀliminde mÀnend-i nesím  
 

7. ÕÀtı taòtın zeyn edüp olduúda gÿyÀ dem-be-dem  
Zíver-i silk-i beyÀn úıldı hemÀn dürr-i naôím  

 
8. Geh yemíne geh yesÀra ittikÀ etdikce hem  

Oldı ÀrÀyíş-dih-i bÀlin-i  zerrín-ibrişim  
 

9. Dergeh-i Óaúú’a n’ola şükr etseler ez-cÀn u dil  
Òalúı dil-sír-i sürÿr etdi bu tebşír-i èaôím  

 
10. Bu meserretle görünse çeşm-i cÀna çoú degil  

èÁlemiñ her úÿşesi bir mevkiè-i  DÀrü’l-Na´im  
 
 
 

                                                
 10: RE, 6a; AE, 2b.  
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11. Óaú TeèalÀ eylesün pÀyende èahd-i şevketin  
TÀ ebed úılsun muèallÀ taót-ı devletde muúím  

 
12. Ser-firÀz etsün müdÀm ÀèlÀm-ı fetó ü nuãretin  

PÀymÀl-i úahr ü tedmíri olub òaãm-ı le´ím  
 

13. Ey CelÀlí söyle bir mıãrÀè-ı rengín kim ola  
Nükhet-i óüsn-i edÀsı gül gibi èanber-şemím 

 
14. Zíver-i  TÀcü’t-TevÀríò olsa tÀríòi n’ola  

ŞehriyÀr oldı cihÀna mecd ile SulùÀn Selím  
 

          [1203] 
 

11 
 

PÀdişÀh-ı Rÿy-ı Zemín (Òullidet ÒilÀfetehü İla yevmü’d-dín) Efendimiz Óaøretleri 
Úabøa Aldıúlarına Úıùèa-i TÀríòdir 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Úabøa aldı yümn ile şÀhinşeh-i bí-dÀr-ı baòt  

Remyini saèd eylesün minbaèd Óayy-ı lÀ-yenÀm 
 

2. Şaãtıdır úıldım CelÀlí óarf-i melfÿôın óesÀb  
Úabøa-i SulùÀn Selími lafôıdır tÀríò-i tÀm  

 
          [1203] 
 

12 
 

müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 
 

1. ŞÀhinşeh-i ãÀóib-hüner ü Keyòüsrev-i bÀlÀ-eåer  
EfrÀsiyÀb-ı baór ü ber Rüstem-níşÀn SulùÀn Selím  

 
2. ÒÀúÀn-ı iúlím-i suòan dÀnÀ-yı úadr-ı èilm ü fenn  

èAúl-ı selím ile eben anced şeh-i vÀlÀ nedím  
 
 

                                                
11a.  pÀyende: pÀyındır, RE.  
 11: RE, 6b; AE, 2b.   
 12: RE, 6b; AE, 2b.  
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3. GÀhí suòan-perdÀz olup gÀhí tüfenk-endÀz olub  
Geh remíle mümtÀz olup olmuş şehinşÀh-ı fehím  

 
4. Kim işte  OúmeydÀnı’na teşríf edüp seyrÀnına  

Bir tír atup idmÀnına taósín eder ins ü behím  
 

5. Oú saèd ile düşdigi yer olmaúla cÀyı nev-eser 
Seng-i ÀlÀmet vaøè eder mesèÿd eder Rabb-ı Raóím  

 
6. äÀ´ir èalÀmetler aña òiõmet-güõer ãubó u mesÀ  

Bu anlara ser-tÀ-be-pÀ naãb oldı serdÀr-ı èaôím  
 

7. Taúdíme eylerken òayÀl bir mıãraèı-ı rengín-maúÀl  
Kilk-i CelÀlí òoş-me´Àl etdi bu maømÿnı raúím  

 
8. Sehmü’s-saèÀdet remyinüñ tÀríòidir bÀlÀ-nişÀn  

MeydÀnda seng-i nÀvekiñ baş dikdi óÀlÀ Şeh Selím  
 

        [1207] 
(Mıãraèı-ı TÀríò Müníb Efendi’niñdir) 

 
 

13 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 
1. DÀver-i dÀd-Àver-i devr-i zamÀn  

Maèdelet-güster şeh-i rÿ-yı zemín  
 

2.  ÁfitÀb-ı salùanat SulùÀn Selím 
 ŞÀh-ı devrÀn ôıll-ı Rabbü’l-èÀlemín 
 
3. Niyyeti èÀlemde dÀ´im etmedir  
 Vaøè-ı ÀåÀr ile aèmÀl-i behím  
 
4.  İşte OúmeydÀnı’nı teşríf edüp  

Ol òidív-i devlet-i dünyÀ vü dín  
 
5. Destine alup kemÀn-ı muókemin  
 Şaãta bürrÀn etdi bir tír-i metín  
 
 

                                                
 13: RE, 6b; AE, 2b.  
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6. Kim anı görseydi ger EfrÀsiyÀb  
 Zaòm açardı dilde reşkinden hemín  
 
7. Çekse farøa yÀyını zírÀ olur  
 ÚÀmet-i Rüstem kemÀn ammÀ kemín  
 
8. Gördi èÀlem menzil-i bihbÿdesin 
 Biñ adımdan dÿrdır èayne’l-yaúín  
 
9. Eyledi fermÀn kim ol menzile  
 Bir nişÀn vaøè eylesinler dil-nişín  
 
10. Naãb olundu úıymetí bir ùaş kim  
  Ùaşkendiyle  Buhara’dan åemín  
 
11. YÀyını çekdikce tÀ úÀvs-ı úuzaò  
  Hem şihÀb atdıúca tírin baèdezín  

 
12. Her hünerde ber-kemÀl etsün ÒudÀ 

Taót-ı devletde ebed úılsun mekín  
 
13. Oldı cemèiyetli tÀríò-i metín  
  ŞÀh Selím ùaş dikdi biñ kez Àferín 
 

         [1207] 
 

14 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 
1. Òusrev-i bídÀr-baòt ü dÀver-i ãÀóib-ãÀlÀó  
 Nÿr-baòş-ı tÀc u taòt u ôıll-ı óayy-ı lÀ-yenÀm 
 
2. Óaøret-i SulùÀn Selím ÒÀn ibni SulùÀn MuãtafÀ  
 ŞÀh-ı vÀlÀ-mesned ü şÀhinşeh-i èÀlí-maúÀm  
 
3. MasdÀr-ı luùf-ı èamím etmiş anı Rabb-ı kerím  
 Maôhar-ı iósÀn-ı gÿn-À-gÿnı kevni olmuş òÀs ü èÀm  
 
4. İşte tertibÀt-ı devr-i èadlidir ez-cümle kim  
 Buldı biñ úÀt iki yüzden altı heb çeròiñ niôÀm  
 

                                                
 14: RE, 7a; AE, 2b.  
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5. Yaèní taèyín-i ricÀl-i ník-rÀyÀn eyleyüp 
 EvvelÀ Nemçe ile úıldı èaúd-ı ãulóı ber-devÀm  
 
6. æÀniyyen Mosúov’la bir müddet úılup terk-i cedel 
 Silm ile mes´ÿlüne verdi anıñ da iòtitÀm  

 
7. Maúãadı èumrÀn-ı èÀlem hem òuøÿr-ı òalúdır 
 MüstedÀm olsun serír-i salùanatla müstedÀm  
 
8. èAhd-i emn ü èadline reşk eylesün NÿşírevÀn  
 Baòt ü devlet ber-devÀm olsun ilÀ yevmi’l-úıyÀm  
 
9. Erdi nÀhid-i felekden ey CelÀlí gÿşuma  
 Bezme tebdíl eyleyince rezmi sulùÀnü’l-enÀm  
 
10. Óarbe-i heycÀ düşüp elden dedim tÀríòini  
 Úıldı ãulóı Şeh Selím’ün kevni hep DÀrü’s-SelÀm  
 

        [1206] 
 

15 
 

Diger 
 

müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 
 
1. Defèoldı etèÀb-ı sefer rÀóat-resÀn olsun óaøar  
 Kim işte èaúd-i ãuló eder ÀèdÀ  ile şÀh-ı be-nÀm  
 
2. TÀríò-i tÀm oldı celí silm isteyüp Rusiyeli  
 DünyÀyı úıldı Şeh Selím’iñ ãulóı hep DÀrü’s-SelÀm  

 
 [1206] 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 6b. mes´ÿlüne: mes´ÿlle, AE.  
 15: RE, 7b; AE, 3a.  
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16 
 

ÁóÀr 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün  
 
1. Çünki dídÀr-ı beşÿşun yine gösterdi óaøar  

Çehresin birbirine eylemesün kimse èabÿs 
 

2. İnkıùÀè-ı sefer-i Mosúof’a olsun tÀríò 
ŞÀh-ı İslÀm ile ãuló eyledi Çariçe-i Rus  
 

       [1206]  
 

17 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

1. ŞÀh-ı vÀlÀ-èaôamet Óaøret-i SulùÀn Selím  
 ÁsumÀn úışlası olsa yeri seyyÀre sipÀh  
 
2. Vaãfıdır tÀc-ı òilÀfetle mülÿkuñ meliki 

ÕÀtıdır taòt-geh-i devlet ile şÀhinşÀh  
 
3. Yüz urub sebèa-ı seyyÀre der-i devletine 
 Hefte-ber-hefte olur cümlesi fersÿde cibÀh 
 
4. ÙopcıyÀn úullarınıñ úışlasın etdi tevsíè  
 Vüsèat-i salùanat ü devletine úıldı güvÀh  

 
5.  ÇÀr-deh ü kıyye gelür gülle müheyÀ eyler  

Ùopına her ayıñ ondördi felek ãanma ki mÀh  
 

6.    Ùopı aàız oùunun dÿdına reşk ile seóÀb 
   Girye eyler ki beter şÿre-zemín üzre giyÀh  

 
7.   Úaddi menzil topunuñ şöyle dırÀz olmuş kim  

  KehkeşÀn olsa da óarpüşte gelirdi kÿtÀh  
 
8.   Çarò meyil olmadıàından aña hÀle ile şihÀb  

  ßlüfü hÀ olub eyler ikisi birden Àh 

                                                
 16: RE, 7b; AE, 3a.  
 17: RE, 7b; AE, 3a.  



 230 

 
9.    N’ola eylerse iãÀbet bütün istiórÀcı 

   Ki raãad görmüş idi úÀleb olub kendüye cÀh  
 
10. èAraba üstine ol ùop-ı èaôímü’l-heykel  

O cesÀmetde binüp olsa eger èÀôim-i rÀh  
 
11. Nice ùÀúat getürür åıúletine seng-i ùaríú  

Kÿh-ı ÚÀf olsa da altında eder òurd ü tebÀh  
 
12. Úahr-ı òaãm ile olur şübhesiz in-şÀ’-AllÀh 

Ùopçı eşbehleriniñ her biri faòrü’l-eşbÀh  
 
13. Dedi itmÀma CelÀlí şu iki tÀríòi  

Ki anıñ olsa sezÀ her biri zíb-i efvÀh  
 
14. Resm ile úışla yapıldı yeñi ùopçılar içün 

[1208] 
Oldı ùor ùop bihín úışladı mÀ şÀ-AllÀh  

            [1208] 
 

 
18 

 
mefÀilün/ mefailün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. CenÀb-ı Òusrev-i encüm-sipeh SulùÀn Selím ÒÀn kim  

SezÀ her úışlası olsa felekden evsaè ü erfÀè 
 

2. RevÀdır dense meydÀn-ı ôuhÿra gelmedi böyle 
ÒudÀvend-çeri sulùÀn-ı pür-dil dÀver-i eşcaè 

 
3. èAcep mi olsa èÀlem tÀbiè-i óükm-i hümÀyÿnu  

NiôÀm ü èadl ü dÀdın görse tebaèiyet úılar tebaè 
 

4. ZamÀnında zemíniñ bir yeri òÀlí degil her yer 
Ya bir belde ya bir úalèa ya bir úarye ya bir mezraè  

 
5. Cüyÿş-ı müslimíni maúãadı tekåírdir her dem  

Ki bu emr-i ehemdir díne elzem devlete enfaè 
 
 

                                                
 18: RE, 8a; AE, 3a.  
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6. O da mÿcibdir iódÀå-ı maóall tevsíè-i  me´vÀyı 
Anıñçün úışlalar úıldı binÀ kim óüsn ile mübdaè 

 
7. ÒuãÿãÀ oldu topçu úışlası tanôím vüsèatle 

Naôír ol naôma kim ÀèlÀ mine’l-maùlaèile’l-maútaè 
 
 

8. HevÀ-dÀr öyle kim anda meges pervÀza óırã etmez  
Eder luùf-ı hevÀ zírÀ zübÀb-ı ahrÀsı eúnaè  

 
9. RiyÀhın cümle şarú ü şimal ü úıble ü àarbıñ  

Müferrió úışla òoş mesken bihín mevúi güzel mecmaè 
 

10. Derÿnunda ne zíbÀ su-be-su nev-çeşmeler cÀrí  
Ki anıñ her biri Àb-ı zülÀle maúsim ü menbaè 

 
11. GüşÀde nÀôır-ı meydÀn olan revzenleri gÿyÀ  

Durur úat úat ser-À-pÀ bir ÀlÀy maóbÿbı bí-bürúÀè 
 

12. O meydÀn içre úonmuş nÀm-ver ùoplar ãÀf-ender-ãÀf  
MiåÀl-i àÀzíyÀn kim naúd-i cÀn-ı düşmene aùmaè 

 
13. Biriniñ úurbaàa aàızlı ùopdur nÀm-ı meşhÿrı  

N’ola bu isimle anı işÀret úılsa her aãbaè  
 

14. Belí her ùop bir ejderdir ejder ekl eder àÿkı  
DehÀn-ı ùop mezbÿra sezÀdır nisbet-i êafdaè 

 
15. DuèÀmız ol ki bu ùop-òÀne dünyÀda atdıúca  

Felek sürèatciyÀnı raèd ü berkiñ ùopunı esraè  
 

16. ÒudÀ her-dem nişín-i çÀr-bÀliş ide taótında  
O şÀhı tÀ cihÀn bulduúça istiúrÀr ü bi’l-erbaè  

 
17. ZamÀnında görüp óüsn ü cemÀl-i şÀhed-i fetói  

Ola sükkÀn-ı mülkí şÀd ü pür-àam düşmen-i eşnaè 
 

18. Gelüp dergÀhına dehriñ mülÿkı iltica úılsun  
Karín-i èafv ü luùfından olup mercÿ vü müsteşfaè  

 
19. TevÀríò-i èadíde gerçi úarè-ı semè-i ùabè etdi  

Ùutunca èÀlem-i dilden ãadÀ-yı hÀtife mismaè  
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20. Bu mıãrÀèa CelÀlí rÀst geldi gülle-veş tÀríò  
Mücedded úıldı ùopçı úışlasın SulùÀn Selím evsaè 
 

[1208] 
 

19 
 

El-TevÀríhü’l-MüsemmÀt Bi-fütüóÀti’l-Mıãrıyye  
 

mefÀílün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Zihí raènÀ tesÀdüf kim gül-i èanber-şemím açdı 
Hem oldı cümle òurrem verd-i ruósÀr-ı besím açdı  

 
2. MiåÀl-i baàçe-i ıôhÀr-ı ÀrÀyişle deryÀda  

SefÀin sancaàın mÀnende-i gül-ibrişim açdı   
 

3. Elem-nÀk idi óüccÀc insidÀd-ı Mıãr içün MevlÀ  
Yine züvvÀr-ı beytin etmeyüp her-dem elím açdı  

 
4. Bu fetòiñ maôhar-ı tebşíri olmışdı bi-óamdil-lÀh 

Tefe´ül úaãd edüp her kim ki KurÀn-ı Kerím açdı   
 

5. Úapatdı gÿyiyÀ bir revzeni muódes deyüp kÀõib  
Olub óaúúí yine ãÀóib-taãarruf ber-kadím açdı  

 
6. èİnÀyetli cenÀb-ı òaøret-i SulùÀn Selím òÀn kim  

Cünÿd-ı müslimíne kíse-i luùf-ı èamím açdı  
 

7. ŞecÀèatli şehinşeh kim yed-i tulÀè-ı şemşíri  
DiyÀr-ı Mıãrı fetò etmekle iúlím-i èaôím açdı  

 
8. ÚıttÀl-i müşrikin etdi kitÀbu’l-lÀh úavlince  

Alup fetvÀsın evvel rÀyet-i şerè-i úavím açdı  
 

9. DuèÀ-yı tÿl-ı èömrin şÀd olup òalú eyledi tekrÀr  
İki destin meserret birle eùfÀl-i yetím açdı  

 
10. Hem ol dürr-i duèÀyı naômına derc eyleyen şÀèir  

Suòan-sencÀn úatında dürc-i lü´lü´-i naôím açdı  
 
 

                                                
19: RE, 8b; AE, 3a.  
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11. O naômıñ açdıàı rütbe dil-i  ùabè-ı fehímÀnı  
Ne eşèÀr-ı Nedím açdı ne güftÀr-ı Kelím açdı  

 
12. Şehinşeh müstedÀm olsun havÀdiå-gÀh-ı èÀlemde  

VaúÀèi-nÀmeyi işte bu èabd-ı müstedím açdı  
 

13. FirÀz-ı àÀliyÀdan ùaşdı çirk-Àb-ı hiyel yaèní  
Nişíb-i semt-i Afriúa’ya bir óÀrú-ı vahím açdı  

 
14. AğÀziyyende [?] kÀfirler müzevvir emr edüp ibrÀz  

èArab ôann etdi fermÀndır silaóşor u zaím açdı  
 

15. Girüp òudèa ile Mıãr’a bu ne bu rütbe böyle ve’l-óÀãıl  
O dem kim bÀb-ı ceng ü óarbi mekkÀr-ı eåím açdı  

 
16. Bütün keştílerin İskenderiyye ile Ebu Úayr’a  

Úoyup anlarda şehr-Àyíne ÀèlÀm-ı dü-ním açdı  
 

17. Erüb aòker-mizÀcÀn-ı gürÿh-ı İngiliz pesden 
Verüp kırından [?]  Àteş yemde kÀnÿn-ı fahím açdı 

 
18. Donanması yanup Efrençeliler baóre düşdükçe  

Yemm-i İskenderiyye çÀh-ı girdÀb-ı caóím açdı  
 

19. Ùuùuşmaz andaki Àyíne şimdi münèadim derken 
NiúÀb-ı inèidÀmı ãan o mir´Àt-ı øarím açdı  

 
20. Gelüp hem úalèa-yı èAkka’yı tesóír Àrzÿsıyla 

Egerçi burc u bÀrÿsında şekl-i óa vü mím açdı  
 

21. Velíkin olmayup sióri mü´eååir müslimín üzre  
Yed-i te´yíd ile ol èuúdeyi Rabb-ı èalím açdı  

 
22. Suhÿlet ãÿretin gösterdi fetó-i Mıãr’a ãafvetle  

O şemşír-i Sitanbulí ki şübbÀn-ı vesím açdı  
 

23. áuzÀta vÀlí-i àÀzi de úıldı bí-óesÀb iósÀn  
Çelenk ü sím ü zer baòşında kÀf ü nÿn u cím açdı  

 
24. Heõímetle òurÿc etdikde ol óıãnıñ óudÿdundan  

Yine bÀb-ı duòÿli Mıãr’a maúhÿr-ı le´ím açdı  
 

25. Çeküb åıúlet yerinde kefş-gerlikle birikdirmiş  
O rigístÀn himlin cerr içün vÀfir-i edím açdı  
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26. Sefer úıldıúda òırsızlıúla Mıãr’a istidÀneyle 

DiyÀrında temessükler verüp çeşm-i muúím açdı  
 

27. Açılmışdı gözi sirúatle düzd-i nÀbekÀrıñ hem  
FirengistÀn’da revzen-beste çoú óÀlí óarím açdı  

 
28. Açıldı oldı bí-pÀye o bí-mÀye fürÿ-mÀye  

Ne ãoy sermÀyeli ãarrÀfı çarò etdi àarím açdı  
 

29. Çörekdir kÀrı hep ol üstüòºÀn-òºÀrıñ ki òulyÀda  
DefÀín ôann edüp çoú maózen-i èaôm-i remím açdı  

 
30. Erince àÿşına ÀvÀzesi serdÀr-ı memdÿóıñ  

FirÀr-ı bí-ãadÀya pÀ-yı èazmin ol õemím açdı  
 

31. Telef-kerde sefÀínden bedel ol müflis-i zevrÀú  
Binüp deryÀ kenÀrından biraz köhne cerím açdı  

 
32. Meåeldir fülk-i Mıãr’ıñ yelkeni derler óaãírinden  

Bunuñ da bÀd-bÀnı úalmayub köhne kilím açdı   
 

33. N’ola aèdÀ dögünse vÀdí-i haybetde ùaşlarla  
Bu rÀhı anlara zírÀ ki şeyùÀn-ı racím açdı  

 
34. Netíce leşkerin maútÿl-veş bí-ser úoyup úaçdı  

Ayaàa söz düşüp her serserí úavl-i èaúím açdı  
 

35. Azaldıú bu èabeå àavàa ile ekåer óelÀk olduú 
Demekle biri bir baòå-ı mevcÿd u èadím açdı  

 
36. Vekíli àÿlmÀra döndü gövdesi àamla  

èAlíl olduú muúaddem gerçi dükkÀn-ı óakím açdı 
 

37. Firengiñ úubóıdır maèlÿm-ı èÀlem kim vucÿhından 
Maóasin perdesin óikmetle èallÀm-ı óakím açdı  

 
38. èAsÀkirle vezírin yollayub şÀhinşeh-i èÀlem  

áuzÀt-ı ehl-i islÀma ùaríú-i müstaúím açdı  
 

39. Varup aldı Aríş’i bÀb-ı maèrÿşÀtı  bÀz etdi  
Şehíd-i müslimíne medòal DÀrü’n-Naèím açdı  
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40. Úaçup küffÀr açıldı äalióiyye ol siyeh sisden  
ÒoşÀ bir ismi ãÀlió-büt ãaçın ãaçdı nesím açdı  

 
41. Fransız şemm edüp bÿ-yı hücÿm-ı ehl-i İslÀm’ı  

Serinde gül nişÀnından bedel ãad dÀà-ı bím açdı  
 
 

42. Ceneral birin gönderdi ordÿ-yı humÀyÿna  
Re´isinden edÀ-yı Mıãra dÀ´ir bir raúím açdı 
 

43. Be-feóvÀ-yı utullin bÀdezÀlik döndi úavlinden  
Maúal-i bí-me´Àle naúø-ı èahdi ol zením açdı  

 
44. Biraz müddet geçüp iósÀn-ı nuãretle kerem bÀbın  

Bu eånÀ-yı şerefde cünki fettÀò-ı kerím açdı  
 

45. Düşüp derde recÀ-mend oldı èafv-ı pÀdişÀhíden 
ÚapudÀn ü vezír-i aèôÀma óÀl-i saúím açdı  

 
46. Ùutup dÀmÀn-ı istimÀn iki düstÿr-ı zí-şÀnıñ  

Óuøÿrunda dehÀn-ı el-ÀmÀnı Àn-ãamím açdı  
 

47. Ùopuyla müflisun ÀlÀt-ı óarbin eyleyüp teslím 
BerÀy-ı harc-ı rÀh anlar daòi hemyÀn-ı sím açdı  

 
48. Bu minvÀl-i muóarrer üzre èarø oldı der-i èadle  

Gelen maèrÿz-ı memhÿrı şehinşÀh-ı óalím açdı  
 

49. Úabÿl etdi şeh-i mülk-i diyÀnet Óaú’a minnet kim 
ØalÀm-ı küfri üstünden ol nÿr-ı cesím açdı  

 
50. Firengí-úufl idi ÀsÀn açıldı girdi àÀzíler  

Zihí bÀb-ı suhÿlet kim yed-i iõn-i raóím açdı  
 

51. Celalí fetóine tertíb-i tÀríò etdi ol şehriñ  
İkincidir belí Mıãrı üçünci Şeh Selím açdı  

 
          [1216] 
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20 
 

Diger  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. ëarb-ı şemşíri Firenge etdirüp Àòir amÀn  
Oldı úalb-ı òÀ´ine dehşet-fezÀ SulùÀn Selím  

 
2. Úahr-ı òaãm-ı  şÀha tÀríò oldı cevher tíàdan  

Zÿr ile Mıãr’ı alup úıldı àazÀ SulùÀn Selím  
 

          [1216] 
 

21 
 

Diger  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. ÓamdülillÀh mÀlik-i iklím-i Mıãr oldı yine  
PÀdişÀh-ı kişver-ÀrÀ Òaøret-i SulùÀn Selím  

 
2. Eylemek fetó-i eúÀlím isminüñ óaããíãası  

BÀ-òuãÿs ıùlÀk-ı Mıãr etdikleri mülk-i cesím  
 

3. Âl ile  etmişdi istílÀ fireng ol óıùùaya 
Anıñçün gül-nişÀnın ùaúdı mekkÀr-ı eåím  

 
4. Oldı pej-mürde gül-i ruósÀr-ı ÀmÀli gibi 

Ehl-i küfr olmaz meåeldir müslümÀn-ÀsÀ besím  
 

5. Níl’i rezzÀú eyleyüp cÀrı şimÀle òalú-ı Rÿm  
NÀ´il olmuş nièmet-i semt-i cenÿba ez-úadím  

 
6. äuyına gÿyÀ èadu icrÀsını úıldı murÀd  

Eski mecrÀdan ayırmaz Àb-ı iósÀnın raóím 
 

7. Olmayup tÀb-Àver işte ãavlet-i şírÀneye 
Úaçdı úac defèa miåÀl-i gürbe-i pür-òavf [u] bím  

                                                
 20: RE, 10a; AE, 3b.  
 21: RE, 10a; AE, 3b.  
 7b. òavf u: òavfı, RE; AE.  



 237 

 
8. Úalmayup èöşri gelen kÀfirlerüñ oldı óelÀk  

Úande ceng etdiyse zírÀ èaskeri úalmışdı ním  
 

9. èAvf-ı cürmün úıldı istidèÀ ÀmÀn-gÿyÀ olup  
Eyledi baòş-ı recÀ-mendÀn şehinşÀh-ı kerím  

 
10. GÿyiyÀ úahr olmaàa geldi FirengistÀn’dan  

Bilmez idi Úahire vaãf olduàın Mıãr-ı le´ím  
 

11. Úahúarí ricèatle èazm etdi diyÀr-ı şÿmına 
Òaybet ü òüsrÀn ile oldı õemín-ender-õemín 

 
12. Mıãrıñ olmaúla şeh-i èÀlem ikinci fÀtíòi  

Óamle-i åÀnide inèÀm eyledi Rabb-ı èalím  
 

13. Hem Selím-i åÀliå olmaúla cenÀb-ı devleti  
SÀl-i åÀlíåde èinÀyet úıldı subóÀnü’l-óakím  

 
14. Níl ùuàyÀn eyleyüp geldikçe tÀ SÿdÀn’dan  

Mevc urup Baór-ı Sefíd etdikçe hem ceng-i èaôím  
 

15. Neyl-i nuãretle hemíşe var olup şÀh-ı cihÀn  
Eylesün MevlÀ èadÿsun böyle maúhÿr-ı èadím  

 
16. Beyt-i vÀhidden CelÀlí òÀme óasbe’l-úaèide  

SÀl-i fetóe iki tÀríò-i metín etdi raúím  
 

17. Mıãraè-ı åÀnídeki bi’l-cümle èaşrÀt ü mi´Àt  
Evvel ÀóÀdıyla bir tÀríò olur hem müstaúím  

 
18. İş bu tertíbiñ olub èaksiyle òÀãıl bir daòi  

Dörd olur tÀríòim işte beyt-i èabd-ı müstedím  
 

19. Mıãr ilin aldı firenk oldı naãíb-i mü´mínin 
[1216] 

Aúdı sÿy-ı Mıãr’ı aldı èasker-i  SulùÀn Selím 
[1216]  
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22 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Bi’óamdil-lÀh aúup iúlím-i Mıãr’a nehr-i Níl-ÀsÀ 
Cüyÿş-ı yemn-óurÿş-ı Óaøret-i SulùÀn Selím aldı   
 

2. Odur İskender-i kişver-sitÀn-ı èÀlemiñ şimdi 
BilÀd-ı Mıãrı yekser fetó edüp mülk-i èaôím aldı  

 
3. FaúÀt İskenderiyye aòõı úalmışdı ser-encÀma  

HemÀn sevú-i seriyye eyleyüb şÀh-ı kerím aldı  
 

4. Yed-i ÀèdÀdan ol óıãn-ı óaãíni nezèa himmetle  
Şeh-i èÀlem duèÀ-yı müslimíni Àn-ãamím aldı  

 
5. Olup miskü’l-hitÀm İskenderiyye fetói àÀzíler  

Kef-i tesóíre-i síb-i misket-i èanber-şemím aldı  
 

6. Dü limÀn ile emni åÀbit olmuş şÀh-ı benderdür  
İki şÀhidle gÿyÀ óüccet-i şerè-i úavím aldı  
 

7. Bunuñla bender-i  baóreyn olur mı lÀyıú-ı şirket 
Bu èummÀn-ı  ticÀretden o imdÀd-ı àarím aldı  

 
8. Degil bÀd-ı hevÀ ríó-i ãabÀsı devr edüp ribòin 

Bu benderden sebÀ úarz-ı óasen naúd-i nesím aldı  
 

9. Kilidü’l-baór’e Seddü’l-baór’e hem eyler úıdem daèva  
Ki bend-i óıfô-ı deryÀ nÀm ü şÀnın ez-úadím aldı  

 
10. Sikender anda keştí-sÿz bir Àyíne úoymuşdı  

Anıñla şöhretin gerçi mir´Àt-ı zarím aldı  
 

11. Şu maèní fehm olur kim rÿ-nümÀ maùlÿb-ı Mıãr anda  
Dil-i Àyíneden bu ãÿreti èaúl-ı fehím aldı  

 
12. Ki Mıãr’ıñ başlar andan nerdübÀn-ı rÀh-ı memdÿhı 

Bu evvel pÀyeden èazm ile efrenc-i zemím aldı  
 

13. Çıúup óileyle pesden almış oldu lík àÀzíler  
Gelüp bÀlÀdan işte ber-ùaríú-i müstaúím aldı  

                                                
 22: RE, 10b; AE, 3b.  
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14. Nemímiyÿn-ı úıbùa cÀmiè-i pÀk òayÀlÀtı  

KenísÀ eylemek fikriyle murdÀr-ı zením aldı  
 

15. N’ola fÀsid-òayÀl olsa fesÀd-ı míèdeden müfsid  
Ki perhízin bozup zuèmınca envÀè-ı na´ím aldı  

 
16. Saparna-ı firengistÀna cÀn atdı müdavÀta  

Yebÿset defiène çÀre büzÿrÀt-ı heşím aldı  
 

17. CivÀr-ı berberistÀn oldıàından ol bihín belde 
Meger ôann eyledi berber dükÀnı yÀ hekím aldı  

 
18. Velí Àyíne-i devrÀnda gördi ãÿret-i èaksi  

Le´ímiñ úalbi teşvíşe düşüp levn-i elím aldı  
 

19. Gelüp símin-zer etmek Àrzÿsıyla èadÿ Mıãra  
MiåÀl-i kimyÀger zer verüp òulyÀ-yı sím aldı  

 
20. BecÀ olduúça tÀ sedd-i Sikender úÀf-ı èÀlemde  

Hem ehl-i òayr dendikçe åevÀb-ı óÀ vü cím aldı  
 

21. Mükedder düşmen olsun şÀh-ı èÀlem şÀd olub gülsün  
Desünler ehl-i  İslÀmı gül-i rÿ-yı besím aldı  

 
22. CelÀlí iki mıãraèıñ óurÿf-ı cevherísinden  

Bulub tÀríò-i fetói gÿş eden dürr-i naôím aldı  
 

23. Firenk oldı cüdÀ úurb-ı diyÀr-ı BerbersitÀndan  
Güzel Àyínedür İskenderiyye Şeh Selím aldı  

 
          [1216] 

 
23 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Fetó olubp İskenderiyye mülk-i Mıãrı cümleten  

Aldı İskenderlik etdi óaøret-i SulùÀn Selím  
 

2. İki mıãraè kim dü tÀríò-i mücevherdir úalem  
Her birin ièlÀm-ı sÀl-i fetó içün úıldı raúím  

                                                
 23: RE, 11b; AE, 3b.  
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3. Mıãraèayn içre óurÿf-ı muècemÀtıñ oldı hem  

Mütteóid ÀóÀd ü  èaşrÀt ü mi´Àtı müstaúím  
 

4. Ol vuúÿè-ı ittióad etdi nümÀyÀn şeş vücÿh  
Kim bu fetóiñ oldı bir tÀríòi her vech-i úavím  

 
5. SÀlifü’õ-ôikr ol iki aãlı olan tÀríòle  

Bu fürÿè oldu sekiz tÀríòe müncer bí-saúím 
 

6. İttióÀd-ı úÀfiyeyle maùlaè-ı bercestedir  
İşte ol beyt-i CelÀlí yaèní èabd-ı müstedím 

 
 
 

7. Oldı fetó İskenderiyye cÀn-ı óaãm ola caóím  
[1216] 

İki límÀn aldı himmetle Ücünci ÒÀn Selím  
 [1216] 

 
 
 
ÁóÀd-ı Menúÿù-ı Mıãraè-ı Evvel 6    ÁóÀd-ı Menúÿù-ı Mıãraè-ı æÀní 6 
 
 
èAşrÀt-ı Menúÿù-ı Evvel 12             èAşrÀt-ı Menúÿù-ı æÀní 12 
 
 
Mi´Àt-ı Menúÿù-ı Evvel 100    Mi´Àt-ı Menúÿù-ı æÀní 100 
 

 
  

24 
 

TÀríò-i Donanma 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. ŞehinşÀh etdi fetó-i Mıãr içün deryÀ donanması  
Ki cÿd-ı Nil eder ziynet-fezÀ ol şehri her-demde  

 
                                                
 24: RE, 12a; AE, 3b. TÀríò-i Donanma, RE’de yok.   
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2. èAdÿ ùopıyla teslím eyleyüp oldı bi’óamdil-lÀh  
Donanma píş-gÀh-ı bÀb-ı ùop-ı şÀh-ı mülhemde 

 
3. ZamÀnıñ øabù edüp vaúti ile naúli müferreódir  

Bunıñ gibi meserretler sezÀdır óıfô-ı èÀlemde  
 

4. FerÀmÿş etdirüp işàÀl-i rÿza baèdeõÀn derler 
Bu da èıyd oldıàından şehr-i şevvÀl-i mükerremde  

 
5. Receble rÿz-ı kÀsım ittifÀú-ı ibtidÀ etdi  

èAded biñ iki yüz onaltı olmuşdı muóarremde  
 

6. O şeb cebòÀneli etdi ikinci defèa tersÀne  
Egerçi åÀniyen ùop-òÀne eylermiş muúaddemde  

 
7. Üçünci ehl-i laàım vü òumbara úıldı donanmayı  

Olub anlar da dÀòil böyle kÿt-À-kÿt èÀôamda 
 

8. ÇehÀrüm eyledi ùop-òÀneliyle İngiliz úavmi  
äadÀúat olmaàın ol millet-i èÍsÀ-yı Meryem’de  

 
9. Edüp ãanèatların icrÀ èinÀyet gördüler yaèní  

Olup iósÀna müstaàraú zamÀn-ı şÀh-ı ekremde  
 

10. Zihí ÀèlÀ donanma kim çıúup medd-i şihÀb-ÀsÀ  
Fişekler de temÀşÀ eyledi bu devr-i òürremde  

 
11. O serv-i Àteşíler yandı èaşú-ı úadd-i dilberle 

Degil mi rÀst mÀnend-i dil-i üftÀde dersemde  
 

12. O mehtÀb-ı münevverler şebin rÿz etdi dünyÀnıñ  
O şebler òºÀhiş-i mehtÀba óÀcet úor mı Àdemde  

 
13. Nehengiñ sÿz-ı èaşúı kesr ederdi baóri nev ammÀ  

İõÀbeyle peleng eczÀ-yı cismin olmasa øammda  
 

14. Degil timÿrí úır ayàırdır ister yem çıúub seyre 
Ki fekk-i esfelin bend etmemişler òalúa-ı kemde  

 
15. Zer-i suró-ı fişekler daòme-i EfrÀsiyÀb oldı  

Bu mÀliyetli şÀdí olmadı şÀhÀn aúdemde  
 

16. O baóríler gömüldükce gümülderdi dil-i deryÀ  
Nice baór-ı hezec gürler o ãavl üzre úaãídemde  
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17. ÚanÀdiliñ kemÀl-i ãafveti ùÀbèa safÀ-baòşÀ 

O õevúi bulmamışdır nÿş edenler sÀàar-ı Cem’de  
 

18. Büyük gösterdi naòl-i vaúvaúı  Àyíne-i deryÀ 
Meger fevrí-nümÀ ãÿret vere baór-ı muaèôôamda  

 
19. MünÀsibdir èamudı vaúvaúa üstinde ol laúlaúlar  

ÔarÀfet úılmış üstÀdı eger mební ise èamde  
 

20. Belí mÀnende-i eùfÀl-i mektebdir o ãÿretler 
Yazar vÀv üzre lÀmı ãafóa-ı ùıfl-ı muèallemde  

 
21. Tecessüm etdirüp semt-i piyÀle ehli göstermiş  

EdÀ-yı neş´eyi timåÀl-i maóbÿb-ı mücessemde  
 

22. Lebin úılmaúla surò ol nev-nigÀrı eylemiş gül-fem 
Olup óayrÀnı bülbül der ki fem gülde ya gül femde  

 
23. Hüner merúÀtı dolÀb eylemiş taèlíú-i pÀyeyle  

Ki devrüñ óarfi nÀ-peydÀ iken bürhÀn-ı süllemde [?] 
 

24. Arar dÿşında tiryÀkí-i òam-úaddiñ óumı fare  
äorar tiryÀkíyi cÀdÿ òum üzre ejder-i òamda [?]  

 
25. O úaãr-ı òÿb öñinde şírdür zer simyÀ ejder 

Ùururlar óıfô içün gÿyÀ der-i genc-i muùalsãamda   
 

26. Demez taãvír-i òayvÀnÀtına fíh-i naôar kimse 
Gören óiss-i mahÀret úıldı her şekl-i müsellemde  

 
27. Uçurmuşdu firenk anı ki Àdem ber-hevÀ eyler 

Bu bÀlÀ çıúdı andan medóin etsünler Mütercem’de  
 

28. Mühendis úalèalar cenginde döndü òurde keştíler  
Donanma-yı hümÀyÿna yevm-i Úorfo-yı muókemde  

 
29. Edüp meydÀn-ı sÿr-Àhenk çengi rÿ-yı deryÀyı 

Çelenkílerle zeyn oldı ser-i esvÀú-ı èÀlemde  
 

30. Gülüp rÿyı şehinşÀhıñ ãafÀ òaãma muóal olsun  
Ki tÀ baór olmanıñ imkÀnı var olduúça şebnemde  
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31. CelÀlí ziynet-i límÀn-ı dívÀn eyle  tÀríòin  
Donanma Şeh Selím’iñ oldı neyl-i Mıãr içün yemmde 

 
          [1216] 

 
Temmete’l-Mıãriyye 

 
          [1216] 

 
Ve’l-óamdü lillÀhi ellezí òaleúa’l-insÀne ve èabbere bi’s-sÀn ve’s-salÀtü ve’s-selÀmi 
èalÀ-Muóammedin ellezi òaleúa’n-nÀse min-şerri’l-vesvÀsi’l-hannÀs ve èalÀ-Àlihi ve 

asóÀbihi mÀ-dÀrete’l-eflÀk miåli’l-kÀs fi’l-kÀs. E’l-faúír e’s-Seyyid EbÿBekr 
CelÀlü’d-dín e’l-ÚÀêı bi-Sivas. 

 
25 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilÀtün 

 
1. ŞÀhinşeh-i yegÀne SulùÀn Selím òÀn kim  

BünyÀn-ı devletin Óaú etsün hemíşe aèlÀ  
 

2. Úanàı maóalle verse teşrífi birle ziynet  
Ol Òusrev-i cihÀn-bÀn ol şÀh-ı èÀlem-ÀrÀ  

 
3. EsbÀb-ı yümn ü devlet ÀsÀr-ı èizz ü rifèat 

Olmaz mı anda elbet ÀmÀde vü müheyyÀ  
 

4. Ez-cümle bu mesíre õeylinde çend defèa 
Etmekle seyr-i ãÀóil ol cÿd-ı luùfı deryÀ  

 
5. Ol sÀóile bu bÀàıñ olmaúla intisÀbı  

Buldı bu úaãr-ı nÿrdan şÀn-ı refíè ü bÀlÀ  
 

6. Bu nev-binÀya muóyí olduúda iõn-i şÀhí 
YaóyÀ Efendi semti bi’l-cümle oldı ióyÀ 

 
7. EfzÀyiş-i feraóla memdÿd eder óayÀtı  

Kim her sütÿnı olmuş mÀnend-i medd-i YaóyÀ  
 

8. BünyÀda úıldı himmet çün MihrişÀh SulùÀn  
ŞÀh-ı cihÀna mÀder yaèní o mehd-i èulyÀ  

 

                                                
 25: RE, 13a; AE, 4a. 
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9. Ey ittifÀú-ı aósen ey maèneví tenÀsüb  
Hem-sÀye-i BeşikùÀş olmaú bu kÀh-ı vÀlÀ  

 
10. Şekl-i murabbaèında terbiè-i yümn ü saèdi  

Taèdil-i bi’l-èanÀãır aókÀmın eyler ímÀ  
 

11. MÀnende-i rubÀèi lakin ãaóíó ü sÀlim 
Miål-i úıyÀs-ı muókem ber-şekl-i evvel ammÀ  

 
12. Mefrÿşun eylemez mi teşríf-i pÀdişÀhí  

Ùuàrayla muãadder óükm-i ferÀşet-ÀsÀ 
 

13. Bu úaãr-ı çÀr-ãuffe olmaúla heşt kÿşe  
Cemè oldı devresinde çünkim  sekiz zevÀyÀ  

 
14. Aãlı daòi riyÀóıñ lÀ-büd sekiz èadeddir  

Her kÿşe bir nesíme olsun mehebb ü meèvÀ  
 

15. GÀhi şimÀli gÀhi eflÀkde cenÿbı  
Etdikce mihr ü mÀha úudret muãíb ü meştÀ 

 
16. Úaãr-ı cihÀnda dÀ´im ol pÀdişÀh-ı dehriñ  

ÕÀt-ı şerífin etsün her-dem ãafÀda MevlÀ  
 

17. TÀríòidir CelÀlí bu mıãraè-ı müferreó  
Yapıldı Şeh Selím’e Úaãr-ı Cedíd-i saórÀ  

 
          [1217]  

 
26 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. Üçüncü Şeh Selím ibni üçüncü MuãùafÀ ÒÀn’ıñ 

Üçüncü ÒÀn Aómed ceddidir kim òaãmı sindi  
 

2. Üç anbarlı tamÀm olduúda eyyÀm-ı laùífinde  
Úızaàıñ üstüne üstÀdlar ãanèatla bindirdi  

  
3. Gelüb üçler CelÀlí söyledi tÀríò-i menúÿùun  

Üçüncü bu üç anbarlı Selím-i åÀliå indirdi   
 

                                                
 26: RE, 13b; AE, 4a.  
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          [1216] 
 

27  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Óaøret-i SulùÀn Selím ÒÀn kim olur berr-i cihÀn  
Baór-ı luùf u cÿdına nisbetle bir ãÀóil-serÀ  

 
2. ŞÀh-ı àÀzí dÀver-i deryÀ-nevÀl-i mülk ü dín  

Áb ü tÀb-efzÀ-yı devlet Òusrev-i kişver-güşÀ  
 
 

3. Çend sÀl aúdem úılub me´mÿr ãadr-ı èaôamın 
Fetó-i Mıãr’a òidív-i pür-dil-i ceng-ÀzmÀ  

 
4. Eyleyüp tesòír-i Afriúiye ol Yÿsuf-èalem   

Taòt-ı èÀlí baòt-ı şÀhíyye olınca çehre-sÀ  
 

5. İltimÀs-ı iõn edüp tecdíde bu nüzhet gehi   
PÀdişÀh-ı bende-perver luùfıla verdi rıøÀ  

 
6. Oldu bir sÀóil-serÀ-yı nev-behÀ kim mihr-veş 

MÀh-ı çeròe cÀm-ı billÿrí eder beõl-i øiyÀ  
 

7. YÀ øiyÀ vermez mi mÀha kim bu devlet-òÀneyi  
Ol øiyÀ maòlaã vekíl-i salùanat úıldı binÀ 

 
8. BÀ-óuãÿã anda tenezzüh birle pertev-baòş olup  

Eyleye lebríz-i nÿr ol Òusrev-i ferruò-likÀ  
 

9. Bu serÀy-ı sÀóile etmez BeşikùÀş infièÀl  
Kim úaríb olmaúla èarø etse raúibiyyet aña  

 
10. Úıldı zírÀ ittiãÀlinde Çıraàan Yalısın  

Zíver-i mülk-i cenÀb-ı mehd-i èulyÀ sÀbıúÀ  
 

11. İètibÀr etmişdi me´vÀ-yı ÇırÀàana mülÿk  
Şeb çerÀà-ÀsÀ olurdı geceler revnaú-fezÀ  

 
12. Muèteberdir bu daòi el-yevm o ãÀóilòÀne-veş  

O gece bu  gündüz eyler òıõmet-i şÀhı edÀ  

                                                
 27: RE, 13b; AE, 4a.  
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13. İkisi bir şÀh-beyt-i naôm-ı şevketdir bunuñ  

Kim me´Àli pÀdişÀh-ı dehre etmekdir duèÀ  
 

14. İkisi beyninde gÿyÀ òanúÀh-ı Mevleví  
Meåneví’den mıãraè-ı pÀkize-i medó ü åenÀ  

 
15. Bir yere geldi ãalÀò u zühd ile fevz ü felÀó 

Mevleví-òÀne ile cÀr olduúda bu devlet-serÀ  
 

16. ÓabbeõÀ ÀèlÀ binÀ kim èÀlem-i  ezrÀú ãanup 
Üårüb-i saúf-ı refíèi üzre devr eyler hümÀ  

 
17. Úumrı-yı bÀmı ile usúumrı-yı deryÀsı hep  

Óüsn-i ãavt ü òÿb ãÿretle olur cünbiş-nümÀ  
 

18. Baóre çıúmaúla zemíni tÀ sebÀdan èazm edüp  
Cümleden evvel bunuñla meróabÀ eyler ãabÀ  

 
19. SÀye verdikçe süúÿfı  òavø-ı baórí Àbına  

Ol müvessaè òavøa bir óÀlet gelür ser-tÀ-be-pÀ   
 

20. Girse bir òamsi èaôímü’l-cüsse  bir mÀhí olur 
Yine teng olmaz bu mÀhíye o òavø-ı dil-güşÀ  

 
21. Nil’dir  píşinde deryÀ-yı revÀn ammÀ ki ãÀf  

Úaãr-ı Yÿsuf’dur kenÀrında bu nev darü’s-ãafÀ  
 

22. Kesb-ı ãafvetle hevÀsından yemm cÀrí varup  
Mermere kuósÀrın etmekle ióÀùa evvelÀ  

 
23. Eyleyüp te´åir úılmış seng-i mermer òÀkini  

İşte olmuş ferş-i òavøı bu serÀyıñ óÀliyÀ  
 

24. Revzeninden Çamlıca ser-suffesin seyrÀn eden 
Ôann eder taòt-ı Zümrüd öyle sulùÀní binÀ  

 
25. Bu binÀ-yı fÀòiri andan temÀşÀ eyleyen  

Bir muraããaè tÀca teşbíh eylemez mi vÀúıèÀ 
 

26. TÀ ki olduúça serÀy-ı şeş-cihÀt-ı kÀ´inÀt 
Mihr ü mehle naúş u ziynet-kerde-i subó u mesÀ  
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27. ÇÀr-bÀliş zíb-i ãadr èizz ü iúbÀl eylesün  
PÀdişÀh-ı rubè-ı meskÿnı CenÀb-ı KibriyÀ  

 
28. İki mıãraè ile CelÀlí bu nevín bünyÀd içün  

Söyledi òÀmem iki tÀríò-i rengín-iótivÀ  
 

29. Yÿsufí tÀcü’s-sevÀóildir budur dil-cÿ binÀ  
[1218] 

Ùarz-ı maùbuèı Selímí dil-güşÀ sÀóil-serÀ  
        [1218] 

 
28  

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. Şeh-i bÀlÀ-me´aååir neyyir-i raòşende-i ùÀèÀt  

Òidív-i müttaúí ôıll-ı ôalíl-i vÀhibü’z-zülfÀ  
 

2. İmÀm-ı ehl-i sünnet ve’l-cemÀèÀt ãÀóibü’l-òayrÀt  
CenÀb-ı òaøret-i SulùÀn Selím ÒÀn-ı cihÀn-ÀrÀ 

 
3. O òÀúÀn-ı èibÀdet-píşe kim etmiş ÒudÀ õÀtın  

MeùÀè-ı mülk ü millet muútedÀ-yı devlet-i èuômÀ 
 

4. Bu ÀèlÀ cÀmièi inşÀya fermÀnı olup ãÀdır  
Teceddüd úıldı maènÀ-yı óadiå-i men bennÀ óakkÀ  

 
5. Gül-i üşküftedür kürsísi tÀc-ı minberi àonçe  

Çıúup bülbül gibi vaèô u óiùÀbet pÀye-i úusvÀ 
 

6. Sipihriñ ismi kim gök úubbedir efvÀh-ı èÀlemde  
Bu ùop úandílidir taótında ol gök úubbeniñ gÿyÀ  

 
7. Gören şekliñ úıyÀs eyler èalemdir úubbetü’l-èarøa 

FirÀz-ı úubbesinde zer èalem-girÀyedir  ãuàrÀ 
 

8. Nola ism-i selímiyye ziynet-sÀz faór olsa  
Ki nÀm-ı pÀdişÀhı birle gevher kÀnıdır zírÀ 
 

9. Selímiyyeyle iósÀniyye çÀr-ı zü’l-úarÀbetdir 
Ederler birbiriyle inúifÀè-ı Óaú-ı ze’l-úurbÀ  

 

                                                
 28: RE, 14a; AE, 4a.  
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10. Bunıñ semti şerefle re´s ü iósÀniyyedir cüååe  
O re´isiñ tÀcıdır bu cÀmiè-i zibende vü raènÀ  

 
11. Tekerrür emrini te´kíd içindir cÀnibeynínde  

İki èÀlí minÀre èiõõet-i dÀreyn eder büşrÀ  
 

12. Haãíri cÿy-veş mevvÀc ü gülşendir nihÀlíler  
äafÀ-baòş-ı ãüfÿf olmaz mı her germÀ vü her sermÀ  

 
13. Hemíşe ism-i şÀhí óuùbe-i zíb-i şarú ü àarb olsun  

DuèÀya ka´ím olduúça yedi mínÀ ile yüsrÀ  
 

14. Yazup óÀtm-ı binÀya bir muãannaè beyt-i berceste 
CelÀlí èarø eder òÀmem sekiz tÀríò-i bí-hemtÀ  

 
15. O beytiñ mısùarı taèlíú-i zíb etdikleri teldir  

Birer ziynetdir anda mıãraè-ı ulÀ ile  uòrÀ   
 

16. Vücÿhum cedveli mühr-i SüleymÀnídir altında 
SezÀ ol maèbed-i vÀlÀya bu Àvíze-i zíbÀ  

 
17. Zihí cÀmiè ki yapdı ÒÀn-ı Selím-i mÀlikü’l-cumèa 

[1219] 
Selím-i tÀc-i iósÀniye-enver cÀmiü’l-óüsnÀ 

[1219] 
 
 
ÁóÀd-ı Mıãraè-ı Evvel 29                 ÁóÀd-ı Mıãraè-ı æÀní 29 
 
 
èAşrÀt-ı Evvel 12                            èAşrÀt-ı æÀní 12 
 
 
Mi´Àt-ı Evvel 600                   Mi´Àt-ı æÀní 600 
 
 

 
Nevèi-i diger 

 
1. Zihí cÀmiè ki yapdı ÒÀn Selím mÀlikü’l-cumèa  

[1219] 
Selímin tÀc her maèbed-i mü´ekked cÀmièü’l-óüsnÀ  

[1219] 
 



 249 

 
ÁóÀd-ı Mıãraè-ı Evvel 29                 ÁóÀd-ı Mıãraè-ı æÀní 29 
 
 
èAşrÀt-ı Evvel 580                           èAşrÀt-ı æÀní 580 
 
 
Mi´Àt-ı Evvel 600                   Mi´Àt-ı æÀní 600 
 
 
 

29 
 

Beyt-i Àóar 
 

1. Her cÀmièiñ bu cÀy-ı nev-bÀlÀ Selímí tÀcıdır 
[1219] 

Üslÿbı zíbÀ maèbedi ícÀd úıldı ÒÀn Selím  
 

          [1219]  
Mıãraè-ı Diger 

 
1. Selímí tÀcıdır ebhÀ müsellem cÀmièü’l-óüsnÀ  
 

[1219] 
 

Diger 
 

1. Laùíf maèbedi úıldı Selím ÒÀn ícÀd  
 

[1219]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
29: RE,15a; AE, 4b. 
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30  
 

TÀríò-i Culÿs-ı Meymenet-Me´nÿs Òaøret-i PÀdişÀh-ı Rÿy-ı Zemín DÀme 
Muvaffaúan İla-yevmü’d-dín 

 
müstefilün/ müstefi lün/ müstefilün/ müstefilün  

 
1. Yer yer açup àaymı eyÀr çarò eyledi keşf-i şümÿs 

èArø-ı cemÀl etdi bahÀr oldı beşÿş ebr-i èabÿs  
 

2. GÿyÀ semen-zÀr-ı çemen oldı çemen-zÀr-ı èAden  
Her yÀsemen lü´lü åemen bÀd-ı ãabÀ geh geh lodos  

 
3. Oldu o òÀúÀn-ı şeciè zíbende-i taòt-ı refiè  

Cemè oldı rÀbièle rebíè eånÀ-yı resm-i dest-bÿs  
 
 

4. Yaèní şeh-i èadl-ÀzmÀ şÀhinşeh-i ferruó-liúÀ 
Dördüncü SulùÀn MuãùafÀ úıldı saèÀdetle cülÿs  

 
5. Cÿd-ı kudÿm-ı şehriyÀr oldı şeref-baòş-ı bahÀr  

ŞükrÀne  úıldı rÿzgÀr gül-berg ile beõl-i fülÿs  
 

6. Yevm-i cülÿsudur o gün kim ehl-i ímÀna bütün  
Her hefte bayrÀm oldı çün her hefteye re´sü’r-rü´ÿs  

 
7. Olsa n’ola bu tÀc-dÀr reşk-i key-i İsfendiyÀr  

Cevherle olmaz hem-ayar berg-i züccÀc ü senderÿs  
 

8. ÁlÀya etdikde úıyÀm eyler óalÀyıú izdióÀm  
Yaèní ziòÀm-ı òÀãã ü èÀm esvÀúı lebríz-i nüfÿã 
 

9. Ol Òusrev-i ãÀóib-úırÀn kim olsa lÀyıú her zamÀn  
Píşinde Tübbaè ile revÀn-ı İskender İbni Feyliúoã  

 
10. èAdli eder dÀdın ÀdÀ olduúça ehl-i iştikÀ  

Bí-mÿcib-i cevr ü cefÀ müstevcib-i óayf u füsÿã  
 

11. Ol pÀdişÀh-ı ceng-cÿ cündiyle ecnÀs-ı èadÿ  
Gerdÿna nisbetle kedÿ deryÀya nisbetle Gedÿs 

 
                                                
30: RE, 15b; AE, 4b. 
3. dk., RE. 
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12. Úılsun CenÀb-ı KibriyÀ her düşmeni maàlÿb aña  
Maóúÿmı olsun dÀ´imÀ Efrenc ü Rÿs ü Engürÿs  

 
13. Taúdím-i tÀríò et CelÀlí taòt-ı èÀlí-rütbeye  

Dördüncü SulùÀn MuãùafÀ-yı pÀdişeh úıldı cülÿs  
 

          [1222] 
 

31 
 

Diger  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Ey CelÀlí şÀh-ı èÀlem taòtı teşríf ettigin  
Söyledi kilke lisÀn-ı òalle ÀvÀz-ı úÿs  

 
 

2. Miåli yoú bir salùanat tÀríòi tebşír eyledi  
Müjde kim devletle SulùÀn MuãùafÀ úıldı cülÿs  

 
          [1222] 

 
32 

 
TÀríò-i Cülÿs-ı Óaøret-i PÀdişÀh-ı Rÿy-ı Zemín  

(Òullidet Salùanatahü İlÀyevmüd’d-dín EdamallÀh) 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. ÓamdülillÀh evc-i taòtı neyyir-i èÀzam gibi  
Úıldı pür-envÀr edüb SulùÀn Maómÿd ÒÀn cülÿs  

 
2. BÀrekallÀh efser-i ikbÀli giydi Cem gibi  

Oldı reşk-i revnaú-ı İskender ibni Feyliúos  
 

3. PÀye-i evrengine  yüzler sürüb ÀdÀb ile 
Oldılar erkÀn-ı devlet vÀye-mend-i dest-bÿs  

 
4. Belki yüz sürmek diler mihr-i cihÀn-ÀrÀ ile  

Verdiginden èanèane ile pertev ol şems-i şümÿs 

                                                
 31: RE, 16a; AE, 4b.  
 32: RE, 17a; AE, 4b.  
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5. Óaşmet-i vÀlÀ ile  ÀlÀya olduúda süvÀr  

İzdióÀm-ı nÀs eder esvÀkı lebríz-i nüfÿs  
 

6. äayfı cÿd-ı nuúre bÀş ile úılar üşkÿfe-zÀr  
GÿyíyÀ nisan eder gül-bergile beõl-i fülÿs  

 
7. Áb-ı bÀrÀn oldı Níl-i óiõmetiyle òande-rÿ  

Óaôô ile gösterdi dídÀr-ı beşÿş ebr-i èabÿs  
 

8. Úıldı alayından evvel şehri yaèní şüst ü şÿ  
MÀiè aõb etdi Òalíc-i telòi mÀnend-i Gedÿs  

 
9. Gerd-i bÀhurı  felekden sildi süngerle seóÀb  

TÀzelendi künbed ü dívÀr-ı çarò-ı köhne dÿs 
 

10. Ziynet-i ÀlÀy içün oldı siphr Àyíne-tÀb  
Õerrece úılmaz úabÿl farú-ı uãÿlünden èukÿs  

 
11. PÀdişÀh-ı nev cülÿsa eyleyüp sÿr-ı sürÿr 

Raèd u berúiyle felek atdı fişekler çaldı kÿs  
 

12. Feyø-i emùÀr eyledi eşçÀr-ı zíb-efzÀ-yı sÿr  
Oldı gÿyÀ bÀà-ı èÀlem òacle-gÀh-ı nev-èarÿs  

 
13. Òaú TeèÀlÀ ùÀliè-i mesèÿd ile úılsun müdÀm  

Kimse taúvím-i felekde görmesün óükm-i nuhÿs  
 

14. DÀ´imÀ aèdÀ-yı díni eylesün maòõül ü rÀm  
Emrine münúad olub Efrenc ü Rÿs u Engürÿs  

 
15. èArø-ı tÀríò et CelÀlí taòt-ı èÀli-rütbeye  

Eyledi SulùÀn Maòmÿd ÒÀn-ı èadli nev-cülÿs  
 

   [1222] 
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33  
 

TÀríò-i VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. ŞehinşÀh-ı yegÀne Óaøret-i SulùÀn Maómÿd’a 
ÓudÀ’nıñ feyø-i luùfı mÿcid-i  envaè-ı ÀlÀdır  

 
2. äafÀ-baòş-ı enÀm olmaútadır èahd-i hümÀyÿnu  

EmÀrÀt-ı feraóla maôhar-ı te´yid-i MevlÀ’dır  
 

3. ZamÀnında ôuhÿr etmekdedir  ÀåÀr-ı tevfiúÀt  
Bi’óamdil-lÀó o tevfiúÀtıñ esbÀbı müheyyÀdır  

 
4. Ki teşríf eyledi bir duòter-i saèd-Àóteri kevni  

Suèÿd-ı maúdemi nÀhíd-i çaròe àıbùa-fermÀdır  
 

5. Bulub yümn-i úudÿmuyla güşÀyiş Behmen eyyÀmı  
Gül-i sermÀ gibi beócet-nümÀ-yı òalú-ı dünyÀdır  

 
6. Meh-i nisÀn gibi kÀnÿn-ı åÀní oldı zíb-Àver  

Ki mehd-i nÀza úonduúça ãadefde dürr-i yektÀdır  
 

7. YÀòÿd mehd-i laùífi raóle-i zíbendedir anda  
Yed-i úudret-nüvişte nüsóa-ı mevlÿd-ı raènÀdır  

 
8. Yaòÿd ol nev gül-i zíba-yı devlet mehd-i èizzetde 

Güzíde nüsóa-yı maófÿøa-ı tertíb-i zíbÀdır  
 

9. N’ola mÀnend-i gül pirÀye-i farú etseler  şÀnın 
Ki ol nev-àonce-i bÀà-ı şeref hem-nÀm-ı zehrÀdır  

 
10. Nice evlÀd ile şÀd eylemek MevlÀ şehinşÀhı  

Dil ü cÀndan  taøarruè-kerrde-i ÀbÀ ü ebnÀdır  
 

11. Ùuluè etdi CelÀlí zühre-i zehrÀ-yı tÀríòi 
Úudÿm-ı FÀùıma SulùÀn’a güller behmen-ÀrÀdır  

 
          [1223] 

 

                                                
 33: RE, 17a; AE, 4b. TÀríò-i VilÀdet-i BÀ-SaèÀdet, RE’de yok. 
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34  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Bi’óamdil-lÀó yine åebt-i menÀşid-i  velÀdetle 
Suòan-verler şeref-baòş-ı mübÀhÀt oldı úırùÀsa  

 
2. Ne úırùÀã ehl-i şarú ü àarba verdi cuşíş-i beócet  

Keşíde oldu deryÀ-yı meserret FÀs’dan FÀs’a 
 

3. BeşÀşet geldi sükkÀn-ı şimali vü cenÿbíyye 
æüàÿr-ı Rÿmdan tÀ óadd-i mülk-i èÀli èAbbÀsa  
 

4. ŞehinşÀh-ı zamÀne Óaøret-i SulùÀn Maómÿd’uñ  
Ki ednÀ bendesi olmaú şerefdir şÀh-ı ÙahmÀs’a  

 
5. Gelüp bir duòter-i zí-şÀní ziynet-gÀh-ı dünyÀya  

Úudÿmı oldı reşk-i zühre-i çarò-ı siyeh-kÀse  
 

6. Ya cins-i müslímine bÀ-òuãÿã olmaz mı şevú-Àver  
äafÀ geldi èumÿmen maúdem-i  mesèÿdı aóbÀba  

 
7. Ùulÿè-ı mihr içün ebr-i şafaú tÀ şerbet ezdikçe 

O şehdiñ  isfirÀr ıãlÀóına olduúça besbÀse  
 

8. Şeh-i óaşmet-şièÀrıñ nev-be-nev teşríf-i nesliyle 
MüdÀm erkÀn-ı devlet nÀ´il olsun faòr-i ilbÀsa 

 
9. CelÀlí taèmiye tevlíd eder tÀríò-i feròunde dem  

Úudÿmı èÁ´işe SulùÀnıñ olsun saèd-ı Óaú nÀsa  
 

          [1224] 
 

35 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Òidív-i nÀm-ver SulùÀn Maómÿd ÒÀn-ı èÀlí-şÀn  
Ki õÀt-ı bÀhrü’l-feyøi sezÀdır taót-ı zerkÀra  

 
 

                                                
 34: RE, 17b; AE, 4b.  
 35: RE, 18a; AE, 4b.  
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2. MiyÀn-ı şÀùır-ı iúbÀline taúlíd içün gerdÿn  
Meh-i nevle úılar CevzÀ èikÀlin bend ü àaddÀre  

 
3. ZamÀn-ı devletinde oldı ÀåÀr-ı şeref ôÀhir  

ZebÀnlar óaãr-ı evúÀt eyledi taódíåin ıôhÀra 
 

4. HezerÀn óamd ü minnet Óaúú’a kim ícÀd-ı luùfıyla  
Yine bir duòter iósÀn etdi ol şÀh-ı cihÀndÀra 

 
5. Ne duòter neyyir-i evc-i saèÀdetdir ki reşk eyler 

Felekde maúdem-i fírÿzına nÀhíd seyyÀre  
 

6. Nice reşk etmesün her-dem ki teşríf etdigi gündür  
èİbÀd-ı müslíminiñ cumèa vü bayrÀmı hemvÀre  

 
7. Úudÿmiyle o cumèa èıyd ber-bÀlÀ-yı èıyd oldı  

N’ola faòr etse bu èıyd-ı saèíd ezmÀn ü edvÀra  
 

8. Rebièü’l-evvel ayında bahÀr-ı òoş dem Àyende  
Bu mevlÿd işte esbÀb-ı mübÀhÀt oldı ezhÀre  

 
9. Ùÿluèından şeref-yÀb oldı ferverdín ile nisan  

Şafaú fer verdi her biri úaùre-i zíbÀ-yı emùÀre 
 

10. Degil bÀrÀn-ı nisan dem-be-dem eşk-i meserretdir  
Eder jeng-i àam-ı deyden felek tathír-i ruòsÀre  

 
11. DuòÀn-ı ùop ãanma úıldı şÀdí mezd-i istifÀc  

GülÀb-ı mÀh-ı nisan birle rÿy-ı çarò-ı jengÀre  
 

12. VilÀdetlerle nuãretlerle şÀh-ı èÀlemi MevlÀ  
Hemíşe òürrem etmek münyedir sükkÀn-ı aúùara 

 
13. CelÀlí zeyn-i mehd-i levóa úıl tÀríò-i mevlÿdın  

Yine bir FÀùıma SulùÀn’dur  pírÀye gehvÀre  
 

[1226]  
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36 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. CenÀb-ı Óaøret-i SulùÀn Maómÿd’a saèÀdetle 
Yine bir duòter-i feròunde-aòter luùf-ı MevlÀdır  

 
2. Ne duòter neyyir raòşende-i evc-i meèalídir 

Ne duòter yÀ meh-i tÀbende yÀòÿd necm-i zehrÀdır  
 

3. Úudÿmün reşk-i mÀh çÀrdeh rÿz etdi Óaú zírÀ  
Kubeyl şÀmında zíb-Àver-i teşríf-i dünyÀdır  

 
4. ÓazírÀn evvelinde oldı çarò ÀmÀde-i şÀdí  

Ki işte cünbiş-i taóvíl-i òÿrşíde müheyyÀdır  
 

5. MübÀhÀt üzredir yaèní meh-i mevlÿdı òatminde 
Felek cevlÀn-ı şemsiyle anıñçün àurre àarrÀdır  

 
6. äadÀ-yı raèd  ãanman atdı şenlik ùopların gerdÿn 

Sürÿr-ı makdemi bÀdí-i sÿr-ı çarò-i vÀlÀdır  
 

7. TeãÀdüf eyleyüp gülnÀr ü gül pÀyÀnına vaúti 
Dem-i õevú-i ãafÀdır ibtidÀ-yı faãl-ı germÀdır  

 
8. Ùÿluè-i mihr ü mÀh olduúça maúãad-gÀh-ı èÀlemde  

ŞehinşÀhıñ èülüvv-ı tÀlièi Óaúú’dan temennÀdır  
 

9. CelÀlí verd-i bí-òÀr eyledim tÀríò-i mevlÿdun  
Úudÿm-ı äÀliha SulùÀn’a güller gülbün-ÀrÀdır  

 
 [1226] 

 
37 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. HezarÀn óamd ü minnet cÀn u dilden Óaúú’a kim èÀlem 

Yine feyø-i beşÀret birle mesrÿrü’l-fevÀíd oldı  
 
 

                                                
 36: RE, 18b; AE, 4b.  
 37: RE, 18b; AE, 5a.  
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2. Ne ÀèlÀ müjde kim şehzÀde-i feròunde-maúdemle  
Şeh-i ekrem- èinÀyet díde-i Rabbü’l-ibÀd oldı 

 
3. Muèizz-i salùanat  SulùÀn Maómÿd ÒÀn-ı dÀnÀ-dil  

Serír-i şevkete rifèat-díh-i rüşt ü sedÀd oldı 
 

4. Tefevvuú etdi èadl ü dÀd ile şÀhÀn-ı eslÀfa  
SezÀ-yı àıbùa-i NÿşirevÀn u PíşdÀd oldı 

 
5. Úaríben maôhar eyle şÀdmÀní-i fütüòÀta 

Meserret vaútidir yÀ Rab ki meşàÿl-ı cihÀd oldı 
 

6. Degil sükkÀn-ı àabra dil-güşÿde belki eflÀkiñ  
Dü çeşm-i mihr ü mÀh rÿşen ü baòtı küşÀd oldı 

 
7. Niçe diller küşÀd olmaz ki bu şehzÀde mílÀdı  

äafÀ-baòş-ı nihÀd-ı Òusrev-i èÀlí-nejÀd oldı 
 

8. Úudÿmiyle murÀdın óÀãıl etdi cümleniñ MevlÀ  
MüsemmÀsı gibi ismi daòi SulùÀn MurÀd oldı 

 
9. Şebinde yevm-i isneynin müşerref úıldı dünyÀyı  

Meh-i zi’l-úaèdeye ol şeb nühümdür öyle yÀd oldı 
 

10. Biri çün tÀm iki şehriñ biri yek rÿz nÀúıãdır  
ÓeãÀbı her dü mÀhıñ böyle maøbÿùü’l-ièdÀd oldı 

 
11. Eder bedè-i muóareremden o ferrÿò leyl üç yüz dört  

N’ola úadr olsa ol şeb kim ne endek ne ziyÀd oldı 
 

12. CelÀlí bir biri maènÀsına gelmek müsellemdir  
Der u ber lafôı çün böyle keåírü’l-iştihÀd oldı 

 
13. Dedim bu mıãraè-ı àarrÀyla tÀríò-i mevlÿdun  

ÚımÀù-ı mehd-i devlet hÀle der  mÀh-ı MurÀd oldı 
 

 [1226] 
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38 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. DilÀ şÀd ol ki tÀríò-i vilÀdet müstezÀd oldu  
Zihí zeyn-i úımÀù-ı mehd-i devlet ber-murÀd oldu  

 
[1226]  

 
39 

 
Úıùèa 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. CelÀlí her biri bu çÀr mıãrÀèıñ metÀnetle  

BinÀ-yı naôm-ı tÀríòe birer muókem èimÀd oldı 
 

2. Velí evvelki mıãrÀèlardaki aóÀd ile èaşrÀt 
Mi´Àt-ı yek-digerle iki tÀríò iètidÀd oldı 

 
3. KeõÀlik mıãrÀè-ı åÀníleriñ beyninde de böyle  

İki tÀríò-i diger müstebÀn-ı ittióÀd oldı 
 

4. Bu aãlílerle ferèíler sekiz tÀríò olub işte  
Úalem bezm-i hünerde neşèe-zÀd-ı izdiyÀd oldı 

 
5. èÜlüvv-ı maúdemi SulùÀn MurÀd’ıñdır feraó-ícÀd  

[1226] 
   LihÀf-ı mehd-i eymen zíb-i devlet ber-murÀd oldı 

 [1226] 
 

6. Müferrió meh gibi SulùÀn MurÀd’ıñ maúdemidir bu  
[1226] 

LihÀf-ı hÀle mehd-i èahd-i devlet ber-murÀd oldı 
 [1226] 

 
  
 
 
 

                                                
 38: RE, 19a; AE, 5a. 
 39: RE, 19a; AE, 5a.  
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 40 
 

Úıùèa-ı Diger 
 

müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 
 

1. Minnet ÒudÀ-yı ekreme òalú erdi vaút-i òurreme 
ŞÀdí sarÀy-ı èÀleme ùoldu dü-şenbih gecesi  

 
2. ŞehzÀde oldı çün be-nÀm yazdım iki tÀríò-i tÀm  

Dehre CelÀlí ver peyÀm n’oldu dü-şenbih gecesi  
 

3. èÁlem besím-i pür-murÀd oldu dü-şenbih gecesi 
[1226] 

Bièl-cümle èÀlem bir murÀd buldu dü-şenbih gecesi  
[1226] 

 
41  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. ÓamdülillÀh maúdem-i necliyle şÀd oldu yine  

Óaøret-i SulùÀn Maómÿd ibni ÒÀn èAbdü’l-óamíd  
 

2. PÀdişÀh-ı Àèdel ü erşed ki ùavr ü õÀtına  
Reşk eder Kisrí-i èÀdil àıbùa ÓÀrÿnü’d-Reşíd 

 
3. èAdl ü èiffetde miåÀl zÀde-i èAbdü’l-azíz 

İttiúÀda åÀní-i Ùayfÿr yaèní BÀyezíd  
 

4. Faøl-ı BÀrí nuãret ü imdÀd-ı teèyidÀt ile  
èÖmr ü iúbÀlin ziyÀde devletin úılsun medíd  

 
5. Naòl-i õÀt-ı emcedin dÀ´im berÿmend eylesün  

Miyve-i şehzÀdegÀn birle ÒudÀvend-i mecíd  
 

6. MÀh-ı Àõer bu meserretle úılar şevúin ziyÀd  
Kim tahassürle şubaù etmüşdi eyyÀmın mezíd  

 
7. Her diyÀra bu beşÀretle vezÀn olsa  deger  

Baèdezín bÀd-ı ãabÀ ister úaríb ister baèíd  

                                                
 40: RE, 19a; AE, 5a.  
 41: RE, 19b; AE, 5a.  
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8. äanma mehtÀb ÀsumÀn refè-i hicÀb-ı ebr edüp  

Açdı çeşmin ta ola mihr-i ruòından müstefíd  
 

9. Müşk-zÀr etdi şebÀngeh bÿy-ı meşèÀl èÀlemi  
èAhd-i Ferverdín-i inbÀt etdi gÿyÀ müşk-bíd  

 
10. Óumret-i ÀèlÀm-ı keştí óalúa óalúa dÿd-ı top 

Ùabla-ı deryÀyı etdi pür-gül-i surò u sefíd  
 

11. Òaôô-ı mehter-òÀneden gülòÀne-i bÀàın hezÀr  
Olsa bu demde ederdi èarø-ı meydÀn-ı ciríd  

 
12. BÀrekÀllah èıyd-ı ekber óabbeõÀ şehzÀde kim  

Hem-teãÀdüfdür anıñla mÀh-ı mevlÿd-ı saèíd  
 

13. Hem o meh birle teãÀdüf etdiginden mÀèada  
Leyle-i mevlÿd idi ol şeb dü-bÀlÀ oldı èıyd  

 
14. Çünki mÀhın evveli óasbü’t-teceddüd cumèadır 

ëaóve-i ulyÀda  zírÀ kim olur derler cedíd  
 

15. Úıldı teşríf on ikinci gecesinde èÀlemi  
İşte men-vecheyn yümn-i ittifÀú oldı bedíd 

 
16. DÀder-i èÀlísi  gelmişdi şeb-i isneyde  

Bu se-şenbih leyli åümmel óamdülillÀh el-óamíd  
 

17. Söyle tÀríòin CelÀlí mevlidi mehtÀbınıñ  
Óín-i şeb nÿrunalanÿr oldı SulùÀn BÀyezíd  

 
 [1227] 

 
42 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Oldılar mÀnend-i lü´lü´ bu iki mıãraè daòi 

ŞÀhed-i güftÀrıma pirÀye-i èıúdü’l-feríd  
 

2. Ùabèa eyler gececi bülbül gibi baòş-ı ãafÀ  
Lafô-ı şeble etdiginden her biri güft ü şiníd  

                                                
 42: RE, 20a; AE, 5a.  
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3. YÀ degil mi lafôınıñ tekrÀrı aósen kim ola  

Öyle şebde böyle bir şehzÀde ber-vefú-i ümíd  
 

4. Tavellallahü taala èömre-hu mÀ-nüvvired  
Bi’l-úamer dervü’l-leÀli óakezÀ küllül yüríd 221 

 
5. äuyuna mÀ-nahnü fíhin edelim sevú-i suòan  

Maèní-i óayrü’l-kelÀm elbet sevÀb u hem sedíd  
 

6. Muècem-i  evvelle åÀní mühmelin úıldım óeãÀb  
Oldı bir tÀríò èaksinden de bir óaãbü’l-èadíd  

 
7. Baèdezín yeksÀn gelüb ÀóÀd ü èaşrÀt ü mi´Àtı   

Şeş tevÀríò-i diger çıúdı zihí óüsnü’l-úaãíd  
 

8. Bu sekiz ferèíleri aãlın ile etdim yekün  
Oldı on tÀríòe bÀlià işte ol beyt-i meşíd  

 
9. Mehde nÿr u fer şebin mílÀd-ı SulùÀn BÀyezíd  

[1228] 
Nÿr-ı yümn-i şebde fer mevlÿd-ı SulùÀn BÀyezíd  

[1228] 
 

 
ÁóÀd-ı Menúÿù-ı Mıãraè-ı Evvel 57  ÁóÀd-ı Menúÿù-ı Mıãraè-ı æÀní 57 

 
 
èAşrÀt-ı Menúÿù-ı Evvel 475           èAşrÀt-ı Menúÿù-ı æÀní 475 
 
 
Mi´Àt-ı Menúÿù-ı Evvel 755    Mi´Àt-ı Menúÿù-ı æÀní 755 
 
  

43 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. BaèdezÀn Àtíniñ etdim iki mıãraèın óeãÀb  
Oldı tÀríò-i müfídi bu sürÿrıñ her vÀóid  

                                                
221 dk.: Terceme : Hakk TeèÀlÀ èömrün uzun ide tÀ aydınlata/ Ayla dünler onları her bir kişi böyle 
diler. 
 43: RE, 20a; AE, 5a.  
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2. Her biriñ ÀóÀdı õikri sebú eden üç mıãraèıñ 

Oldı èaşrÀt ü mi´Àtı birle üç tÀríò ekíd  
 

3. Üc de èaksinden tevellüdle olur şeş baèdehu  
İki aãlı birle heşt eyler zihí raènÀ neşíd  

 
4. Oldı cümle on ùoúuz yÀ beyt-i Àtí ile  

İşte tertíbiyle ol beyt-i dil-ÀrÀ-yı müfíd  
 

5. Şebde tÀliè nÿr-ı fer mevlÿd-ı SulùÀn BÀyezíd 
[1227] 

Nÿr u fer ùaliè şeb-i mevlÿdda SulùÀn BÀyezíd 
 [1227] 

 
44  

 
Nevè-i Diger 

 
müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 

 
1. MevlÀya ãad óamd ü åenÀ etdi saèÀdetle èatÀ 

ŞehzÀde-i behçet-fezÀ oldu zihí èıyd-i saèíd  
 

2. Rÿşen edÀ úıldım CelÀlí maúdemi  tÀríòidir  
ÙÀliè şeb-i mevlidde nÿr u ferr-i SulùÀn BÀyezíd 

 
[1227] 

45 
 

Úıùèa-ı Diger 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Bu dü mıãraèıñ óurÿfından da tÀríòin olur  
Evveli itmÀma åÀní eyleyüp meddin medíd  

 
2. Geldi mevlÿdıñ şeb ü şehrinde SulùÀn BÀyezíd 

[1227] 
   Devlet-ÀrÀ mevlid şehzÀde SulùÀn BÀyezíd  

 [1227] 

                                                
 44: RE, 20b; AE, 5a.  
 45: RE, 20b; AE, 5a.  



 263 

 
46 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Úıldı ihdÀ Óaøret-i SulùÀn Maómÿd’a yine 

Luùf-ı BÀrí duòter-i feròÿnde mÀnend-i güher  
 

2. Eyledi baòş-i meserret gülsitÀn-ı èÀleme  
İbtihÀc-Àverdir elbet böyle ÀèlÀ verd-i ter  

 
3. Feyø-i teşrífi eyÀre oldı vech-i iètibÀr  

Eyledi úadrin meh-i nísÀndan efzÿn muèteber  
 

4. BülbülÀnıñ şimdi aólÀdır kelÀmı gÿyiyÀ  
Ùÿùí-i gÿyÀdır anlar bu meserretdir şeker  
 

5. Bu meserret bu óalÀvetle eyyÀr eyyÀmına  
VÀúıèÀ vaút-i gül ü gülnÀr derlerse deger  

 
6. Óaú òidív-i  èahdi evlÀdıyla úılsun ber-úarÀr  

TÀ mevÀliydi nümÀ-yÀb eyledikçe bu muúarr 
 

7. Birbirinden metn ü şeró-ÀsÀ ÒudÀ ayırmasun  
Zíb cild-i vÀóid olmaz mı Dürer birle áurer 

 
 

8. Var cinÀsı çünki çöz o cemÀõí lafôınıñ  
Her biri èindü’l-úaríne digerin íhÀm eder  
 

9. Yazdı tÀríòim CelÀlí burc ü mÀh-ı mevlidin  
Verdi CevzÀ úımÀù-ı èahde şÀh-ı sulùÀn fer  

[1227] 
 

47 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Bi’óÀmdil-lÀh yine bir duòter-i feróÿnde-fer Óaú’dan 
èAtÀ-yı ÒÀn Maómÿd İbni ÒÀn Abdü’l-óamíd oldı 

                                                
 46: RE, 20b; AE, 5a.  
 7a. metn: müdn, RE; AE.  
 47: RE, 21a; AE, 5b.  
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2. ZamÀn-ı şevketinde ÀşikÀrí-i èadÀletle  

EmÀrÀt-ı sürÿrı èÀlemiñ her-dem bedíd oldı 
 

3. EvÀn-ı devletinde nev-be-nev èıyd-ı vilÀdetle  
LibÀs-ı behçeti nÀsın cedíd-ender-cedíd oldı 

 
4. SaèÀdetle yine bu mevlíd-i nev şÀd edüp òalúı  

CemÀõeyn arasında bir daòi èıyd-ı saèíd oldı 
 

5. Zihí duòter ki òÿrşíd ü úamerdir müstefíd andan  
Anıñçün MihrümÀh ismi aña nÀm-ı müfíd oldı 

 
6. Úudÿmün meymenet-melzÿm ede MevlÀ şehinşÀha 

èİbÀd-ı müslímine bu duèÀ re´s-i ümíd oldı 
 

7. Feraó-zÀdır CelÀlí kevkeb-i tÀríò-i mevlÿdı  
SemÀda MihrümÀh SulùÀn’a rÿz u şeb de èıyd oldı 
 

 [1227] 
 

48  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Óaúú’dan iósÀn-ı vilÀdetle yine oldı be-kÀm 
Óaøret-i SulùÀn Maómÿd ÒÀn-ı èOåmÀní-neseb  

 
2. Yaèní teşríf etdi kevni meh gibi bir duòteri  

Dehri pür-şevú ü sürÿr etse degil cÀy-ı èaceb  
 

3. Nuhbe-i şems ü úamerdir ùalèÀt-ı tÀbendesi  
İsmi MihrümÀh anıñçün oldı nÀm-ı münteóab  

 
4. Maúdemi beyne’l-cemÀõeyne teãÀdüf eyleyüp  

GÿyiyÀ geldi miyÀn-şÀdí-i şaèbÀn ü receb  
 

5. Óaú TeèÀlÀ òurrem etsün pÀdişÀh-ı èÀlemi  
TÀ ki bezm-i ÀsumÀn-ÀrÀ ola necm-i ùarab 

 
6. ÕÀt ü evlÀdın hemíşe devlet ü iúbÀl ile  

Ziynet-efzÀ-yı sarÀy-ı ãıóóat etsün luùf-ı Rab 

                                                
 48: RE, 21a; AE, 5b.  
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7. Meh-nümÀ úıldım CelÀlí mevlidi tÀríòini  

MihrümÀh SulùÀn ùuluèı oldı èıyd-ı rÿô u şeb  
 

[1227] 
 

49 
 

mefÀílün/feilÀtün/mefÀílün/feilün 
 

1. Òalaã yÀft Medíne zi-dest-i Vehhabí   
Çünín be-güft CelÀlí ki şud be Tazí-i  hÀs 

 
2. Semiètü [ve] küllü óabíbün yeúÿlü mübtehicen  

Ete’l-beşíru eraòòan Medínetün bi’òalÀã 
 

 [1228]  
 

50 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

1. Oldı miftÀò-ı Medíne yine zeyn-i devlet   
Dil-güşÀ verd-i muùarrÀ-yı meserret geldi  

 
2. Úufl-ı tÀríòine etmez mi CelÀlí òiõmet  

Ele miftÀó-ı Medíne gül-i devlet geldi  
 

 [1228]  
 

51 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. ŞÀh-ı şÀhÀn Óaøret-i SulùÀn Maómÿdı yine 
Maúdem-i  necliyle mesrÿr eyledi Rabbü’l-mecíd  

 
2. èÁlemi èaãr ü mesabeyninde teşríf eyleyüp  

Pertev-i mihr ü sürÿrı oldu her dilde medíd  
 
                                                
 49: RE, 21b; AE, 5b.  
 50: RE, 21b; AE, 5b.  
 51: RE, 21b; AE, 5b.  
 2b. her:  pür, RE.  
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3. YÀ medíd olmaz mı şehr-i mevlid-i mesèÿd da  
Rÿ-nümÿn oldı üçünci gün iki mÀh-ı cedíd  

 
4. Biridir mÀh-ı rebíè u  biridir şehzÀdeniñ  

Berk-rÿ-yı enveri işte iki vech-i èadíd 
 

5. Bu meh-i rÿ-yı zemindir o meh-i çarò-ı berín 
Lem’a-ı ikbÀli ol meh bundan olsun müstefíd 

 
6. MÀh-ı isfandÀrda İsfendiyÀr-ı ÀsumÀn  

Óutını tabh etdirüp ÀmÀde úıldı çeşn-i èıyd  
 

7. Naòl-i gül òÀøırlıyor ihdÀya berk-i sebzini  
Müjde-i bed’en bahÀr etmekle ol yevm-i saèíd  

 
8. Etdi fetvÀsın óadíå-i òayr ü  esmÀ ÀşiúÀr  

NÀm-ı cedd-i emcediyle iştirÀk oldı bedíd  
 

9. Ùavelallahü teèÀlÀ èömre hu mÀ-nüvviret 
èÁlemün bi’l-neyyireyni  óakezÀ küllün yüríd 
  

10. Taót-ı èadl ü dÀdı üzre pÀdişÀh-ı erşedi 
Her-dem etsün Rabb-i erham reşk-i HÀrÿnü’d-reşíd  

 
11. Söyle tÀríòin CelÀlí mevlid-i firÿzunuñ 

ŞÀh-ı şÀhÀn-zÀde geldi ismidür èAbdü’l-óamíd  
 [1228]  

 
52 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. Yine dünyÀya bir şehzÀde şahinşÀh-ı vÀlÀdan 

Şeb-i yekşenbede mÀnend-i mÀh-ı ÀsumÀn geldi 
 

2. CelÀlí beócet-efzÀdır úudÿmu söyle tÀríòin  
äafÀlı mevlid-i  èÀlí-i  èOåmÀn-ı zamÀn geldi  

 
 [1228]  

 

                                                
 52: RE, 22a; AE, 5b.  
2b. dk.: Maómÿd ve zamÀn yek adet olmaàla èOåmÀn bin Maómÿd demek maènÀsı melhÿzdur. 
“Lı/Li” lafôında èArabí ve Türkí olarak iki maènÀ melhÿzdur.  
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53 
 

TÀríò-i Fetó-i Belàrad 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Nesím-i fetó ü  fírÿzí bi’óamdil-lÀh vezÀn oldı  
LeùÀfetle ãafÀ-baòş-ı dil-i İslÀmiyÀn oldı 

 
2. Vezír-i ÀèzÀm-ı SulùÀn Maómÿd ÒÀn-ı àÀzíniñ  

Alub óıãn-ı Beliàradı óidív-i kahramÀn oldı 
 

3. Ezelden maòlaãın Òÿrşíd edüp ol ãadr-ı vÀlÀnıñ 
Meh-i mihr içre fetói sırr-ı Rabb-ı müsteèÀn oldı 

 
4. Alındı mÀh-ı şevvÀl evsatında Úara Yorgi’den 

Dem-i feròunde-i eyyÀm-ı beyø ol vaúte şÀn oldı 
 

5. BeyÀøa çekdiler müsevvedde-i naôm-ı períşÀnı  
Zihí manôÿme-i rengín-edÀ rÿşen beyÀn oldı 

 
6. Siyeh-pÿş idi rÿy-ı ehl-i İslÀm iftirÀúıyla  

Giyüb envÀè-ı díbÀ lÀle-zÀr ü gülsitÀn oldı 
 

7. Ya bir maóbÿb idi çeşmin siyeh dildÀde bend etmiş  
İfÀúat buldı Àhÿ-díde bir şÿó-ı cihÀn oldı 

 
8. DuòÀn-ı muzlim etmişti ióÀùa burc ü bÀrÿsun  

èAlemler maùlÀü’l-envÀr edüp ref-i duòÀn oldı 
 

9. Şeb-i tÀrik idi ôulmetle rÿz-ı rÿşeni gÿyÀ  
Şeb-i tÀriki şimdi rÿz-ı rÿşen-ter zamÀn oldı 

 
10. Siyeh efèí-i ëaóóÀú idi peydÀ dÿş-ı sevrinde  

áuzÀtıñ ra´yet-i fetói dırefş-i áÀveyÀn oldı 
 

11. Siyehlenmişdi baòtı ôulmet-i küfr iútiøÀsından 
Açıldı nÿr ile mÀnend-i mihr-i ÀsumÀn oldı 

 
12. Ya sím üzre urulmuşdı biraz naúş-ı sevÀd ammÀ  

Silindi cÀ-be-cÀ aèlÀm-ı nuãret zer-nişÀn oldı 
 

                                                
 53: RE, 22a; AE, 5b.  
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13. Yaóÿd bir micmer-i símíne úonmuşdı úara günlük  
O zíbÀyişli micmer èanber-i sarÀya kÀn oldı 

 
14. Yaòÿd ol mÀh-ı bedre perde çekdi ôulmeti küfrüñ  

KemÀl-i incilÀ birle yine pertev-feşÀn oldı 
 

15. Yaòÿd ol ÀfitÀbı münkesif úılmışdı bu ôulmet  
MiåÀl-i mihr-i enver  neyyir-i saèd iútirÀn oldı 

 
16. CefÀ úaãdıyla bir dilber ùutunmuşdı siyeh bürúaè 

Açub rÿyın muóibbÀn-ı úadíme mihribÀn oldı 
 

17. æuàÿr-ı leyli mihr olduúça fÀtió şÀh-ı İslÀmıñ  
DuèÀ-yı imtidÀdı rÿz u şeb zíb-i zebÀn oldı 

 
18. SevÀdü’l-vech ü menóÿs-aòter etsün düşmenin MevlÀ  

Sefíd ac-ı  seóer tÀ kim ruó-i gerdÿna Àn oldı 
 

19. Niçe böyle yüz aúlıúlarla mesrÿrü’l-fuad olsun  
Nice diller siyeh-rÿzí-i óaãma şÀdımÀn oldı 

 
20. BeyÀn etdim CelÀlí fetòi tÀríòin taãannuèla  

Ki óasbü’l-èÀde inşÀdına èusret müstebÀn oldı 
 

21. ElÀn fi-i BeliàrÀdî gürÿh-ı müslümÀn oldı  
İçinden Úara Yorgi çıúdı tÀríòi èıyÀn oldı  
 

 [1228] 
 

54 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. ÒºÀher-i  şÀhinşeh-i devrÀn-ı gerdÿn-ÀsitÀn  
Óaøret-i BegòÀn SulùÀn kim odur ZehrÀ-naôír 

 
2. Úıldı bir èÀlí binÀ sÀóil-serÀ bünyÀd kim  

Rifèat-i saúfı sezÀ-yı àıbùa-i çarò-ı eåír 
 

3. Görmedi úaãr-ı Òavernaú böyle bir zíb ü ziyneti  
Görse çeşm-baòtın eylerdi SinimmÀr’ıñ úarír  

                                                
21b. dk.: 1328 (Fi BelàrÀd)  +  452 (Gürÿh-ı müslümÀn) = 1780 - 552 (Kara Yorgi)=1228 
54: RE, 26b; AE, 5b.  
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4. SíyyemÀ  görseydi teşríf-i şÀhinşÀhí ile  

Ziynet-i ãadr-ı serírin àıbùa eylerdi serír 
 

5. İttiãÀliyle bunuñ eylerse her-dem çoú degil  
ÒÀne-kÀh-ı mevleví sÀ´ir yere fahr-ı vefîr  

 
6. Bir yanında bu maóall vÀúiè Beşikùaş’ıñ belí 

Bir yanında hem sarÀy-ı Òusrev-i bÀlÀ serír  
 

7. GÿyiyÀ çaròıñ teúÀbül eyleyüb bir semtine  
MÀh düşmiş hem daòi bir semtine mihr-i münír  

 
8. TÀ cihÀn ùurduúça ol nüzhet-gehi  Àsíbden  

ÕÀt-ı sulùÀnıyla maófÿô eylesün Óayy-ı Úadír  
 

9. Feyø-i himmetdir CelÀlí kim der-i bí-miåliniñ 
Nezr-i MevlÀnÀ ile tÀríòi lutf-ı lÀ-naôír 

 
 [1209] 

 
55 

 
TÀríò-i BerÀy-ı äadÀret-i æÀniyye-i èİzzet Meómed Paşa 

 
feilÀtün/ feilÀtün/ faèlün  

 
1. Baór-i iúbÀl cihÀn-ı èİzzet 

KÀn-ı iclÀl Muóammed Paşa 
 

2. Òalú teşrífi içün olmuşdı  
DÀèí-i òÀliú-i ebúÀr ü èaşÀ  

 
3. ÓamdülillÀh yine ãadra gelüp  

èÁleme oldu èadÀlet-baòşÀ 
 

4. Naôm-ı tÀríò içün erbÀb-ı suòan 
Edicek nev-be-nev eşèÀr inşÀ  

 
5. Dest-i èacziyle CelÀlí-i kemín  

Olabildi bu úadar èuúde-güşÀ 
 

                                                
 55: RE, 27b; AE, 5b.  
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6. äadr-ı vÀlÀya gelince tÀríò  
Dediler ciy´et-i èİzzet Paşa 

 
 [1195] 

 
56 

 
ÚıùèÀ-ı TÀríò-i äadÀret 

 
fÀilÀtün/ mefÀilün/ feilün 

 
1. DÀvera  çün ãadÀret-i èuômÀ 

Úıldı nÀmıñla kesb-i èizz ü èalÀ  
 

2. Fikr-i tÀríò-i cÀhıñ eyler iken  
Dedi hÀtif Vezír Òalíl Paşa 

 
 [1197] 

 
57 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. Zihí serdÀr-ı Àèzam  dÀver-i ceng-Àver-i èÀlem  

áazÀdan Óaú’a ãad-minnet ki  manãÿrü’l-livÀ geldi  
 

2. Zihí ãadr-ı Sikender fetó ü düstÿr-ı mücÀhid kim  
Edüb tesóír-i mülk-i ÚÀhire kişver-güşÀ geldi  

 
3. Zihí dÀnÀ ki óÀlÀ ãayúal-ı rÀ-yı rezíniyle   

Kulÿb-ı èÀleme mÀnend-i Àyíne cilÀ geldi  
 

4. DüçÀr olmuşdı düşmen àÀliyÀdan èillet-i cuèa 
Naèím-i mülk-i Mıãr’ı ekl içün germ iştihÀ geldi  

  
5. Øaèífü’l-óazm olub sÿ-yı FirengistÀn’a cÀn atdı  

Meded-cÿy oldı çünkim başa renc-i imtilÀ geldi  
 

6. Fransız oltasın çok urdı ammÀ etmedi çÀre  
èİlÀc-ı ehven ol murdÀra tebdíl-i hevÀ geldi  

 

                                                
 56: RE, 27b; AE, 6a.  
 57: RE, 27b; AE, 6a.  
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7. Naãíb-i ehl-i İslÀm eylemiş o nièmeti MevlÀ  
O mülküñ zehr-i úahrı anlara maóô-ı şifÀ geldi   

 
8. Edince hecme-i  òuddèayla Efrenc aña istilÀ  

Gürÿh-ı müslímine niçe te´yid-i ÒudÀ geldi  
 

9. ÒuãÿãÀ müèmíniniñ ôıll-ı bÀl-i seyf-i meslÿlü  
Ser-À-ser ehl-i Mıãr’a sÀye-i perr-i hümÀ geldi  

 
10. Edüb yaèní èadÿnuñ ôulmet-i ôulmünden Àsÿde  

CenÀb-ı aãaf-ı Ekrem ãafÀ geldi ãafÀ geldi  
 

11. MiåÀl-i èÀşıúÀn sükkÀn-ı Mıãr olmuşdu dil-òaste  
Úudÿmiyle o bímÀrÀn-ı maózÿna devÀ geldi  

 
12. İãÀbetdir o hem-nÀm-ı meh-i KenèÀn’a evvelden  

ØiyÀ lafôın taòallüã àayetü’l-àÀye becÀ geldi  
 

13. Belí Mıãr’ı úılup tariki-i küffÀrdan taòlíã  
SitÀnbula miåÀl-i  ÀfitÀb-ı pür-øiyÀ geldi  

 
14. Aúup geldikçe Nil-ÀsÀ o iúlím-i cenÿbíden 

ŞimÀlistÀn-ı Rÿma èadl ile revnaú-fezÀ geldi  
 

15. MemÀlik ùÀhir oldı òÀr ü òÀşÀk-ı meôÀlimden  
NiôÀm ü èiffetiyle èÀleme neşv ü nemÀ geldi  

 
16. Emín oldı ahali ôÀlimÀnıñ mekr-i şerrinden  

Ki tertíb-i cezÀsı anlarıñ òayrü’l-cezÀ geldi  
 

17. BilÀd aòvÀlini èörfí vü şerèí eyledi tanôím  
Ki óatta nÀ´ibi Toúat’a SivÀs’ıñ sezÀ geldi  

 
18. ÒudÀ õÀtın hemíşe maôhar etsün neyl-i ÀmÀle  

Ki Níl’in tÀ ki ùuàyÀnıyla derler Mıãr’a mÀ geldi  
 

19. CelÀlí aósen oldı ãadrına teşrífi tÀríòim 
Müşerref oldu cÀyı Áãaf-ı Yÿsuf-likÀ geldi  

 
 [1217] 

 
 

                                                
17b. dk. : Bu beytiñ lüzÿmı fütÿòÀt-ı Mıãriyye tevÀriòi òitÀmındaki imøÀdan münfehemdir.  



 272 

58 
 

Diger 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Alup Mıãrı èadÿdan Óaøret-i Yÿsuf ØiyÀ Paşa  
SitÀnbul’a ØiyÀ-pÀş oldı ol nÿr-ı ÒudÀ geldi  

  
2. Olup teşrífi ãadrıñ mihri zerrÀt oldı tÀríòim 

Úılub pür-nÿr cÀyın aãaf-ı  Yÿsuf ØiyÀ geldi  
 

 [1217] 
 
 

59 
 

Diger Menkÿt 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. äadrına geldi àazÀdan Yÿsuf -ı èali-himem  
 

[1217] 
 

Diger Menkÿt 
 

1. äadrına geldi àazÀdan Áãaf-ı  èali-himem 
 

[1217] 
60 

 
èÖşriyye  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Óaøret-i SulùÀn Selím ister èulüvv-i bendesin 

VÀlidi ÒÀn MuãùafÀ’yı maèdelet-güster gibi  
 
 

                                                
58: RE, 28a, AE, 6a.  
59: RE, 28b; AE, 6a.  
60: RE, 28b; AE, 6a.  
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2. Şems-i iúbÀlinden eyler müstefÀd erbÀbını 
MÀha pertev-baòş olan òÿrşíd-i ferruò-fer gibi  

 
3. äadr-ı èÀlí úıldı bir õÀt-ı mekÀrim-òaãleti  

ÓÀfıô İsmÀèil Paşa-yı  himem-server gibi  
 

4. EvvelÀ oldı ser-i bostaniyÀn[ın] dÀveri  
äıdúın iåbÀt eyleyüp Sıddíúla Óayder  gibi  

 
5. æÀniyyen deryÀ-yı luùf-ı pÀdişÀhí cÿş edüp  

Úapudan-ı mülk-i baór olmuşdı İskender gibi  
 

6. Zíver-i duş eyleyüp şimdi ãadÀret-i òilatin  
äadra zíb-efzÀ-yı teşríf oldı Áãaflar gibi  

 
7. CÀh-ı vÀlÀsından Óaú hemvÀre úılsun ber-úarÀr  

ÁsumÀn-ÀrÀ-yı semt-i úuùb olan aòter gibi  
 

8. Naãbıniñ şÀd-Àb-ı feyø-i mevsim-i nisanıdir  
Naãb-i nefs etmez mi òÀmem óoúúaya èarèar gibi  

 
9. Áãaf ı Cemdir Cem İsmaèil Paşa-yı dilír  

Mıãraè-ı tÀríò-i der-destimdir engüşter gibi  
 

10. Böyle maùlaèdır tevÀríò ekåeriyÀ gerçi kim  
GÀh müómel gÀh muècem ãanèat-ı diger gibi  

 
11. Bu da eôhÀr-ı ãanaèídendir ammÀ ki olur  

Her onuncu ãÀlde üşküfte  verd-i ter gibi  
 

12. Yaèní re´s-i èÀãír olmaúla bu sÀl-i bí-melÀl  
Etmez ÀóÀd-ı iútizÀ üç beşli bir defter gibi  
 

13. èAdd-i ÀóÀda taãaddí etmeyüp tÀríòde  
Eyledim sencíde èÀşrÀt  ü mi´Àtın zer gibi  

 
14. Ey CelÀlí bu iki mıãraèı taórír eyleyüp  

ÒÀme bir nÀ refte-rÀ açdı mutalsam  der gibi  
 

15. ÚabudÀn Paşa alup mühr oldı ãadr-ı kÀrdan  
Aldı İsmaèil Paşa mühr-i zer cevher gibi  

 
 [1220] 
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61 
 

müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 
 

1. Eylül edüp feyø-i èamím ezhÀr açıldı gül gibi  
Esdi çemenlerde nesím muràÀn olup bülbül gibi  

 
2. Geldi çü vaút-i iètidÀl meydÀna cÀmı ber-kemÀl  

Bir õÀta verdi zü’l-celÀl kim òÀmesi düldül gibi  
 

3. Úıldı ÒudÀ ãadrü’s-sudÿr oldı cihÀn dÀrü’s-sürÿr  
Cÿş etdi deryÀ-yı òubÿr dillerde keyf-i mül gibi  

 
4. Destinde mühr-i maèdelet baòş etdi bÿy-ı mesèadet 

BÀà-ı cihÀna her cihet  verdi feraò sünbül gibi  
 

5. Ol rütbe èirfÀn  ittióÀd bir nuùúla eyler murÀd  
MaènÀ-yı cemè ü infirÀd TÀzi’de lafø-ı kül gibi  

 
6. Etsün CenÀb-ı KirdigÀr bünyÀn-ı cÀhın ber-úarÀr  

Olduúça tÀ kim pÀyidÀr bu ùÀk-ı èÀlem pül gibi  
 

7. TÀríòini naúş et CelÀlí resm-i èOåmÀní ile  
Mühr aldı İbrÀhím Paşa’ya sezÀdır gül gibi  

 
          [1221] 

 
62 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. ÓamdülillÀh kim menÀşír-i ãadÀret gülşeni  

Dehre ziynet-baòş verd-i nÀm-ı Yÿsuf’dur yine  
 

2. Ya´ní teşríf-i cenÀb-ı ãadr-ı gevher pÀş-ı cÿd  
Mevsim-i nísÀnda nième’t-teãÀdüfdür yine  

 
3. Öyle bir Áãaf ki evãÀfıyla kilk-i pür-şitÀb  

Dest-i erbÀb-ı hünerde bí-tevaúúufdur yine  
 
 

                                                
 61: RE, 29a; AE, 6a.  
 62: RE, 29a; AE,6a.  
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4. Etseler ıtra ne rütbe vaãf-ı luùf-ı himmetin  
Luùf  ü himmet vasfa nisbet bi’t-tazaufdur yine  

 
5. ŞÀdımÀn etmez mi úalbi mÀkdem-i mesèÿdı kim  

Òaãm-ı menóÿsıñ derÿnı pür-te´essüfdür yine  
 

6. èAvn-i RabbÀniyle düşmenden etsün aòõ-i ãÀr  
Kim eèÀdí nekbet-ÀrÀ-yı taãallüfdür yine  

 
7. áÀziyÀn destinde tíà-ı òançer-i düşmen-şikÀr  

Beñzer ol şÀhine kim bí-úayd-ı üsküfdür yine  
 

8. MüstecÀb olsun be-Óaúú-ı evliyÀ vü enbiyÀ  
Ş’ol duèÀ kim lÀzım-ı ehl-i taãavvufdur yine  

 
9. Nebèı-i  tÀríò-i ãadÀretdir CelÀlí Nil-veş  

CÀy-ı ãadra müjde hala úasr-ı Yÿsuf’dur yine  
 

[1224] 
 

63 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Bi’óamdil-lÀh ki devlet-mendí-i èaúl ü dirÀyetle  
Muóammed Beg vezír-i Àèôam-ı ãÀóib-vuúÿf oldı 

 
2. Úoyunca ceyb-i òÀãü’l-òÀãına  mühr-i hümÀyÿnı  

Şeref óarfin hemÀn der-úuùb edüp kehfü’l-kühÿf oldı 
 

3. Ya ôarf-ı müstaúırrdir ceyb ü mühr olmış øamír anda  
Ya mühr ol nuãòa-i me´åÿredir kim der-ôurÿf oldı 

 
4. Ra´ÿf ıùlÀúı pek rÿò-ÀşinÀdır maólaãiyyetle  

Ki şÀha ferz olup ferzi óesÀb etdik raèÿf oldı 
         [287] [287] 

 
5. ŞitÀb etdi nesím-i şöhreti her úarye vü şehre  

Óubÿbu haftasında vÀãıl-ı Mıãr ü Menÿf oldı 
 

6. HümÀ himmetli bir èanúa-ùabíèatdır zamÀnında  
Olur úutlu o yerler kim ezel me´vÀ-yı kÿf  oldı 

                                                
 63: RE, 29b; AE, 6a.  
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7. èAcep mi maãúıù-ı re´se  Ùırabzon çekse  Ofíler 

Ki denmez devr-i èadlinde fülan àÿyÀ-yı of oldı 
 

8. Úalem ratbü’l-lisÀn-ı şükr olur etdikçe istiãóÀb  
Muúaddem çünki nÀ-meèlÿf-ı  aóyÀn-ı cufÿf oldı 

 
9. Enís-i dÀ´imi úılmışdı müstevfí iken yaèní 

N’ola maèõÿr ise ol üns-i evfÀya elÿf  oldı 
 

10. Elÿfı øamm-ı luùf u cÿd ile úaù úaù ulÿf eyler  
äunÿf-ı dÀèiyÀnıñ her ãaf-ı ãınfı  süfÿf  oldı 

 
11. Kederlendi bu yıl nevrÿz olup nÀ-reste-i èahdi  

Şeb ü rÿzunda  gÿyÀ kim óusÿf oldı küsÿf oldı 
 

12. Meger naãbı kötü nevrÿô imiş kim ÀfitÀb işte  
Nühüm rÿzunda nevrÿzuñ ãafÀ-baòş-ı küşÿf  oldu 

 
13. MuèallÀ cÀhını tebrík içün ebr ü hevÀ resmen  

Meh-i ÀõÀre óÀøır ferve-i semmÿr ü ãÿf oldu 
 

14. SüvÀr olsa mizÀc-ı çaròa gerd-i raòşı nÀèfidir  
áubÀr-ı gülbahÀr ÀèlÀ müferrió bir süfÿf oldu 

 
15. ÒayÀl etdim mücessem àurfe-ı gül-zÀr-ı  evãÀfın  

SarÀy-ı dilde zíbÀ resm-i eùrÀf-ı suúÿf oldu 
 

16. Anıñ bir úıùèa-i medóiyye farø etdim cidÀrında 
Ne èÀlü’l-èÀl  elfÀô u  ne aósen-ter óurÿf oldu 

 
17. Budur bÀà-ı òayÀl-ender-òayÀlim feyø-i medóiyle  

MazÀmín-i güzíni ùÀk-i ebyÀta úuùÿf oldu 
 

18. ÒudÀ hemvÀre õÀtın server-i ãınf-ı èiôÀm etsün 
MeúÀdirince  tÀ kim rütbe-baòşÀ-yı ãunÿf oldu 

 
19. CelÀlí òatm-i mühre naúş-ı tÀríò-i ãadÀret úıl  

Muhammed Beg ne esèad mühr alub ãadr-ı ra´ÿf oldu 
 

          [1220]  
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64 
 

TÀríò-i Meşíóat-ı İslÀmiyye 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. NÀm-dÀş-ı faór-i èÀlem şöhret-ÀrÀ-yı kibÀr  
Seyyid-i pÀkíze-maòlaã yaèní Zeyü’l-èÀbídín  

 
2. Mesned-i iftÀyı teşríf eyledi nevrÿzda  

CÀh-ı vÀlÀ-rÿzını fírÿz ede Rabbü’l-muèín  
 

3. MÀh-ı ferverdíne ol gün àurredir olmaz bi-èayn  
Böyle ferverdíñ deyü reşk etse her mÀh-ı nevín  

 
4. Bu teãÀdüf iètidÀl-i èahdini eyler beyÀn  

Vaútidir şükr ü åenÀnın işte bürhÀn-ı mübín  
 

5. Zíb-i dÿş-ı  iètilÀsı oldı fetvÀyí deyu  
èArøa ilbÀs-ı beyÀø etdi hemÀn çarò-ı berín  

 
6. Bu maúÀmı çün mekÀn etmişdi cedd-i emcedi  

Irå ile úıldı müşerref ol mekÀnı bu mekín  
 

7. Zíver-i cÀh-ı neúÀbet eylemişti sÀbıúÀ 
ŞehriyÀr-ı èÀlem-ÀrÀ pÀdişÀh-ı müslímín  

 
8. Óaú TeèÀlÀ her murÀda nÀ´il etsün óÀliyÀ  

Manãıb-ı Àèle’l-e´Àli birle úıldı kÀm-bín  
 

9. Neyyir-i ãadr-ı meşíòat olduàın eyler nidÀ  
ÒÀme kim bu beyt ile ÀfÀúı etdi pür-tanín  

 
10. Mıãraè-ı evvel bir ister bir mıãraè-ı åÀní tamÀm  

èArø eder ùabèım CelÀlí iki tÀríó-i metín 
 

11. PÀdişÀha oldı müftíd’d-dín Zeynü’l-èÀbídín  
[1230] 

Dehre müftí’d-dín-i èÀdil oldı Zeynü’l-èÀbídín 
  [1230] 

 
                                                
 64: RE, 31a; AE, 6b. TÀríò-i Meşíóat-i İslÀmiyye: RE,’de yok.  
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65 
 

TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye-i Óaøret-i Meómed Mekkí Efendi  
(SellemulllÀhu TeèÀlÀ) 

  
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Bi’óamdil-lÀh yine úıldı müşerref ãadr-ı fetvÀyı  

O dÀnÀ-yı himem-güster o nıórír-i hüner-pírÀ  
 

2. Semiyy-i faór-ı èÀlem Óaøret-i Mekkí Efendi kim  
Sipihr-i èilme õÀtın mihr-i èirfÀn eylemiş MevlÀ  

 
3. SaèÀdetle ikinci defèÀ teşríf eyleyüp úıldı  

Meşíòat ãadrını ÀèlÀ düvüm çarò-ı berín-ÀsÀ  
 

4. èUùÀríd’dir úalem destinde eyler iktisÀb anda  
Suèÿd-ı maèdelet erbÀb-ı óÀcet ehl-i istiftÀ  

 
5. Mükemmel bÀtıní hem ôÀhirí èirfÀn ü dÀnişle  

Edíb-i pür-hüner èallÀme-i bí-miål ü bí-hemtÀ  
 

6. Münaúúaó nüsòasıdır óüsn-i òulúı èilm-i aòlÀúıñ  
SezÀdır dense AòlÀú-ı èAlÀ´í’den daòi ÀèlÀ  

 
7. Ferídü’l-èaãrıdir dehriñ vaóídü’l-dehridir èaãrıñ 

Ki rÿşen gün gibi faølı müsellem õÀtıdır yektÀ  
 

8. MübÀrek eylesün BÀrí TeèÀlÀ cÀh-ı vÀlÀsın  
Muèammer ede õÀtın tÀ cihÀn olduúça pÀ-ber-cÀ  

 
9. Olur ÀèlÀ CelÀlí úavl-i tÀríòim tevÀrüdle  

Yine Mekkí Efendi’ye verildi mesned-i fetvÀ  
 

          [1215] 
 
 
 
 
 

                                                
 65: RE, 31b; AE, 6b. TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye-i Óaøret-i Meómed Mekkí Efendi (SellemulllÀhu 
TeèÀlÀ), AE, Yok.  
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66 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

1. ÓamdülillÀh ki fetvÀ ãadrın  
Úıldı teşríf o himemkÀr-ı şefíú  

 
2. Yaèní Tevfíú Efendi ki odur  

èÁrif ü èÀlim ü ãÀóib-i taóúíú  
 

3. Saèd-ı óayåiyyet ü memdÿó-óaseb 
Seyyid-i pÀk-neseb èırú-ı èaríú 

 
4. èİlm ü èirfÀnını teslím eyler  

èUlemÀ zümresi hem ehl-i ùÀríú  
 

5. Anda her satr-ı èulÿm-ı şettÀ 
Safóa-i òıfôa olunmuş tenmíú  

 
6. Óall-i eşkÀl-i mesÀ´ilde hemÀn  

An-ı vÀóidde edüb fikr-i daúíú  
 

7. Bir cevÀb ile tavaúúufsuz eder  
Beynini bÀtıl ü Óaúú’ıñ tefríú  

 
8. Yazılan mes´eleniñ èaynı çıúar  

Etseler ãoñra kitÀba taùbíú  
 

9. Ola hem-vÀre binÀ-yı cÀhı  
Üss-i iúbÀl ü saèÀdetle veåíú 

 
10. Bu meserretle CelÀlí ùabèım  

ÒÀme-i naômı edince teşvíú  
 

11. BÀb-ı iftÀya  yazıldı tÀríò  
Giydi fetvÀyı cenÀb-ı tevfíú  

 
          [1205] 

 
 
 
 

                                                
 66: RE, 31b; AE, 6b.  
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67 
 

TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye BerÀy-ı DefèÀ-i UlÀ Òaøret-i Şeyòü’l-İslÀm  
Sellemeü’s-SelÀm 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. ŞehinşÀh-ı zamÀn şÀh-ı cihÀn-dÀn cÀh-ı fetvÀya 

CenÀb-ı ÓÀøret-i Mekkí Efendi ferve-pÿş oldı 
 

2. MaèÀrif-mend-i bí-mÀnend ü nıórír-i suòan-perver  
Ki bezm-i èilm ü èirfÀnında çok dÀnÀ òamÿş oldı 

 
3. O deryÀ-yı maøÀmínin ãafÀ-baòşí-i eşèÀrı  

Bütün erbÀb-ı ùabèa bÀdí-i cÿş u òurÿş oldı 
 

4. N’ola her èilm ü fenn òıfôında naúşı ber-úarÀr olsa  
Anıñ gÿyÀ ki maèlÿmÀtı aócÀra nuúÿş oldı 

 
5. Degil mesmuèunuñ bir óarfi øÀyiè tÀ ãabÀvetden  

Ùurur her lafô aña kim derc-i dürc-i gÿş u hÿş oldı 
 

6. ÒudÀ ãadr ü ãafÀda dÀ´im etsün necl-i pÀkiyle  
DuèÀ-yı òayrı vird-i cümle-i ins ü sürÿş oldu 

 
7. TamÀmiyyet CelÀlí manãıb-ı tÀríòedir òilèat  

Maóall Mekkí Efendi cÀme-i fetvÀ be-dÿş oldu 
 

          [1203] 
 

68 
 

TÀríò-i Meşíòat-ı İslÀmiyye 
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün 
 

1. Hidív-i rÿy-ı zemín dÀver-i cihÀn-temkín  
PenÀh-ı devlet ü dín şehriyÀr-ı heft-iúlím  
 

                                                
 67: RE, 32a; AE, 6b. TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye BerÀy-ı DefèÀ-i UlÀ Òaøret-i Şeyòü’l-İslÀm 
Sellemeü’s-SelÀm: AE, Yok.  
.68: RE, 32a; AE, 6b. TÀríò-i Meşíòat-ı İslÀmiyye: AE’de yok. 
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2. CenÀb-ı Óaøret-i èAbdü’l-óamíd ÒÀn ol kim  
Mülÿk-ı èÀlem eder ÀsitÀnını telåím 

 
3. Serír-i şevkete ziynet virelden etmededir  

MuèaôôamÀt-ı emÀnÀtı ehline teslím  
 

4. Naúíb-i èahdine úıldı èinÀyet-i èuômÀ  
Görüb meşíòata naúlin revÀ o şÀh-ı kerím  

 
5. FeøÀ-yı ãafóada minbaèd bülbül-i òÀme  

Eder bu gÿne maúÀmÀt vaãfını taúsím  
 

6. TırÀz-ı mesned-i fetvÀ müzeyyen-i taúvÀ  
Óalím-i mekrümet-ÀrÀ semiyy-i İbrÀhím  

 
7. Bilindi reddi ile òÀmesi úabÿlünden 

CihÀnda her ne ki var ise müstakím ü saúím  
 

8. èAcep mi olsa müselllem cemíè-i eùvÀrı  
Ki yÀr ü hem-demidir óüsn-i óulú ü ùÀbè-ı selím  

 
9. Bu cÀh-ı sÀmi-i èilmiyyesin mübÀrek edüp  

Şeref-dih-i èulemÀ eylesün ÒudÀ-yı èalím  
 

10. CelÀlíyÀ gül-i tÀríòidir bu ãÿretde  
Nefè-i vucÿhla fetvÀya naúl-i İbrÀhím  

 [1196] 
 

69 
 

TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. ŞehinşÀh-ı ãavÀb-endíşe ÒÀn èAbdü’l-óamíd ol kim 
Naôíri gelmemişdir luùf u iósÀn ile dünyÀda  

 
2. Görüp şÀyeste bir èallÀme-i devrÀnı iúrÀma  

MuèallÀ mesned-i fetvÀya fermÀn etdi iãèÀda  
 
 

                                                
 69: RE, 32b; AE, 6b. TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye: AE’de yok.  
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3. CenÀb-ı Müftí-zÀde Óaøret-i Aómed Efendi kim  
Odur el-Óaú muèÀdil BÀyezíd’e zühd ü taúvÀda  

 
4. Teraúúí buldı bÀlÀsında úadr-i ferve-i beyøÀ 

Olur elbet dü-bÀlÀ şÀn-ı òilèat öyle bÀlÀda  
 

5. Müsinn ü ãÀlió ü  nıórír o mümtÀzü’l-emÀåildir  
MehÀbetle ãalÀbetle faøílet anda ÀmÀde  

 
6. Edince yümnile teşríf-i cÀh-ı şeyòü’l-islÀmı  

MübÀrek ãÀèat ü feròunde-vaút ü saèd eånÀda  
 

7. Dedi óÀtif CelÀlí  birle tÀríòin görüb cÀèiz  
CevÀb-ı bÀ-ãavÀbí yazdı Müftí-zÀde fetvÀda  

 
70 

 
TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Dürrí-zÀde Óaøret-i èÁrif Efendi kim odur  

NÀm-dÀş-ı faór-ı èÀlem seyyid-i èÀlí-cenÀb  
 

2. Ferve-i beyøÀ-yı fetvÀyı giyince yümn ile  
Oldı õÀt-ı enveri gÿyÀ ãadefde dür-i yÀb  

 
3. YÀ derÿn-ı òalúa-dÀr-ı hÀlede bedr-i münír  

Şíre-i üftÀde yÀòÿd èaks-i şuèÀ-ı  ÀfitÀb  
 

4. Ferve-i beyøÀ ile yÀ necm-i gísÿ-dÀrdır 
Kim ùulÿèıyla úulÿb-ı nÀsı eyler şevú-yÀb  

 
5. Ferve-i beyøÀ-yı fetvÀdır yaòÿd bir maófaôa 

ÕÀtıdır gÿyÀ içinde bir kitÀb-ı müsteùÀb  
 

6. Beñzerince  bir kitÀb-ı müsteùÀba belli kim  
YÀ Dürer  yÀ Dürre’dir yÀ Dürr-i meknÿn ol kitÀb  

 
7. äadr-ı ãıóóatde maòÀdim-i kirÀmiyla hemÀn  

Eylesün BÀrí TeèÀlÀ kÀm-bín ü kÀm-yÀb  

                                                
70: RE, 33a; AE, 6b. TÀríò-i Meşíòat-i İslÀmiyye: AE’de yok. 
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8. CÀhını úılsun [müèebbed] kilki etsün tÀ ebed  

NÀme-i fetvÀya taórír-i cevÀb-ı bÀ-ãavÀb  
 

9. Ey CelÀlí èaúla tÀríòin suèÀl etdim dedi  
Oldı müftí-i  Sedíd èÁrif Efendi el-cevÀb  

 
          [1199] 

71 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Óaøret-i äÀlió Efendi-zÀde müftíd-dín olup  
Verdi èilm ü faøl ile ol mesned-i èulyÀya şÀn  

 
2. Aómed-i èÀlí-cenÀb ü esèad-ı saèd-iktisÀb  

Kim verür bu nÀm maòlaã-nÀme-i iftÀya şÀn  
 

3. MÀ´il-i zühd ü ãalÀh ü nÀ´il-i fevz ü felÀó  
Fièlidir taúvÀya şöhret úavlidir fetvÀya şÀn  

 
4. Díde-i òÿrşíd ü mehle geldigin gördü felek  

Öyle mihr-i èilmden bu rütbe-i vÀlÀya şÀn  
 

5. Òilèat-i fetvÀ libÀs-ı úadd-i istióúÀúıdır  
Oldı õÀtından dü-bÀlÀ ferve-i beyøÀya şÀn  

 
6. TÀ ki istiftÀ olunduúça cihÀnda óÀmesi  

Óaùù-ı taèlíúiyle versün úıùèa-ı imøÀya şÀn  
 

7. Söyle tÀríòin CelÀlí behcetü’l-ÀåÀrdır  
NÀm-ı äÀlió-zÀde oldı mecd ile iftÀya şÀn  

 
          [1218] 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 71: RE, 33a; AE, 6b.  
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72 
 

Diger 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Esèad-ı ez-mÀn kim ol FÀøıl Aómed-i èalem  
Mesned-i fetvÀyı teşríf eyleyüb òalú etdi gÿş 

 
2. CÀhınıñ yek-rişte çıúmış kÀle-i tÀríòidir  

CÀme-i iftÀyı äÀlió-zÀde úıldı zeyn-i dÿş  
 

          [1218] 
 

73 
 

Diger 
 

mefÿlü/ mefÀílü/ feÿlün 
 

1. Nıórír-i zamÀn ol faór-ı kibÀr  
Devletle olup müfti-i enÀm  

 
2. Melfÿôen olur cÀhına tÀríò  

äÀlió-zÀde şeyòü’l-islÀm  
 

          [1218] 
 

74 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Óaøret-i èÁşir Efendi verdi şeyò-islÀm olup 
Ol muèallÀ cÀha õÀtıyla dü-bÀlÀ iètilÀ  

 
2. Maèşşer erbÀb-ı èilm ü dÀnişiñ yektÀsıdır 

Saèd anıñ èöşri degil seyyid èaşír olmaz aña  
 

3. Cemè edüp fetvÀ ile  taúvÀyı anda úıldı Óaú  
CÀmèi-i èilm ü èamel müstecmiè-i zühd ü õekÀ  

                                                
 72: RE, 33b; AE, 6b.  
 73: RE, 33b; AE, 6b.  
 74: RE, 33b; AE, 6b.  
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4. NÀ´il-i kÀm eylesün bu rütbe-i vÀlÀ ile 

ÕÀt-ı maódÿmun daòi luùf-ı CenÀb-ı KibriyÀ  
 

5. èAhdi şÀh-ı èÀlemiñ erdikde sÀl-i èÁşir’e 
Manãıb-ı fetvÀ naãíb oldı zihí sır-ı ÒudÀ  

 
6. Zíb-i ziynetdir mezÀmíne bu gÿne ittifÀú  

Bu mücevherdir o zíb ü zeyne nisbet vÀúıèÀ  
 

7. Ey CelÀlí lehçe-i tÀríòi cevher behcedir  
Verdi fetvÀ cÀh-ı şÀhı sÀl-i èÁşir MuãùafÀ  

 
          [1212] 

 
YÀòÿd 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. CÀh-ı şÀhı sÀl-i èÁşir verdi fetvÀ  MuãùafÀ 

 
[1212] 

 
75 

 
müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 

 
1. Ser-nÀme-i ehl-i hüner Esèad Efendi-zÀde kim 

Faøl-i efÀøıl ser-te-ser teslím ile ser-dÀdedir  
 

2. Ol fÀøıl-ı èÀlí-tebÀr èallÀme-i perhíz-kÀr  
èAdli edinmişdir şièÀr èiffetde fevúa’l-èÀdedir  

 
3. ÕÀtın úılup şemsü’lèulÿm etmiş ÒudÀ úarmü’l-úurÿm 

Ol mihr ü sÀ´irdür nücÿm kim rütbe-i èulyÀdadır  
 

4. Yaèní olup müftí’l-enÀm òurrem-ter oldı òÀs ü èÀm  
EfèÀli taúvÀdır müdÀm aúvÀli de fetvÀdadır  

 
5. ÕÀtı iken ÀèlÀ-naúíb fetvÀya naúl oldı naãíb  

Zühd ile şimdi zeyn ü zíb ol manãıb-ı vÀlÀdadır  
 

                                                
 75: RE, yok; AE, 7a.  
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6. MevlÀ be-Óaúú-ı serveri ol ãadr-ı himmet-güsteri  
Tevfíúiñ etsün maôharı tÀ şerè-i Óaúú  ibúÀdadır 

 
7. Müstaàní-i òÀmeyle tÀríòin CelÀlí èarø eder   

Seyyid èAùÀ-ullÀh Efendi mesned-i fetvÀdadır  
 

          [1221] 
 

76  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. CenÀb-ı Óaøret-i èÁrif Efendi èilm ü èiffetle  
Müşerref úıldı óÀlÀ mesned-i vÀlÀ-yı fetvÀyı  

 
2. Meh-i burc-ı faøílet ÀfitÀb-ı evc-i èirfÀndır  

Ki nÿr-ı himmeti pür-şevú eder ednÀ vü ÀèlÀyı  
 

3. Muóíù-i  Àèôamı óüsn-i òıãÀliñ õÀt-ı memdÿòı  
Bilirler úaùre-veş aòlÀúına nisbetle deryÀyı  

 
4. Dü-bÀlÀ oldı èünvÀn-ı meşíòat şÀn-ı faølından  

ZekÀ vü õühd ile cemè eyledi fetvÀ vü taúvÀyı  
 

5. MiyÀn-ı mevsim-i ãayfa teãÀdüf úıldı teşrífi  
ZamÀnı øÀmin olsun bí-èaded germÀ vü sermÀyı  

 
6. Meh-i tíriñ me´Àl-i iótivÀsı istiúÀmetdir  

Sipihr etmez óilÀl-i òurrem èadlinde kec-rÀyí   
 

7. CihÀn bÀàında tÀ kim zeyd ü èamr etdikçe istiftÀ  
Yedinde gül gibi behcet-karín etsün fetÀvÀyı  

 
8. N’ola der-des-it inşÀd etse vÀdí-i åenÀsında  

CelÀlí bendesi kilk-i duèÀyı ãafóa-pírÀyı  
 

9. Bu faølı medó ile taèríf eder iftÀ  tÀríòim  
Ne nÀzik yaz idi  èÁrif Efendi giydi fetvÀyı  

 
          [1223] 

 
 

                                                
 76: RE, yok; AE, 7a.  
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77 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. CenÀb-ı Óaøret-i äÀlió Efendi-zÀde bi’l-iftÀ  
Yine müşkil-güşÀ-yı millet-i dín-i Muóammed’dür  

 
2. Meşíòat ãadrını úadren dü-bÀlÀ úıldı tekrÀrı  

Belí fetvÀ vü taúvÀ birle zíb-efzÀ-yı mesneddir  
 

3. Ferídü’l-Aãrıdır óüsn-ı óısÀliñ õÀt-ı mümtÀzı  
Vaóídü’d-Dehridir õühd ü ãalÀóıñ belki evóaddir  

 
4. Münaúúaó nüsóa-ı meràÿbedir èilm ü faøíletle  

O nüsóÀ cild-i fetvÀyí ile şimdi mücelleddir 
 

5. ÒudÀ mesèÿd ede cÀhın CelÀlí söyle tÀríòin  
Yine äÀlió Efendi-zÀde iftÀ ile esèaddır  

 
          [1223] 

78  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. HamdülilÀh òÀme-i efêalı Dürri-zÀdeniñ  
Yazdı óÀlÀ nÀme-i fetvÀya imøÀ dürr gibi  

 
2. Yaèní óaùù-ı faøl ile imøÀ-yı ziynet-baòşınıñ  

Oldı her bir óarfi müstesnÀ vü zíbÀ dürr gibi  
 

3. Zíver-i èirfÀn ile ol seyyid-i ehl-i èulÿm  
Meclis-i èaúl ü dehÀda olsa gÿyÀ dürr gibi  

 
4. Lafô-ı nuùúı dürr gibi óÿb oldıàından mÀèada  

Nuùúunıñ her lafô-ı raènÀsında maènÀ dürr gibi  
 

5. Óaú TeèÀlÀ eylesün zíbÀyiş-i tevfíú ile  
Farú-ı èizz ü cÀhını hemvÀre ÀèlÀ dürr gibi  

 
6. Zíb-i iftÀ oldıàı peyàÀm ile ehl-i hüner  

Eyledi teşníf-ı gÿş-i òÀme óÀlÀ dürr gibi  

                                                
  77: RE, Yok, AE, 7a.  
78:  RE, Yok; AE, 7a.  
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7. Söyle tÀríòin CelÀlí cÀh-ı nÀômı zeyn eder  

İsm-i èAbdu’l-lÀhdır fetvÀya vÀlÀ dürr gibi  
 

          [1223] 
 

79 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Óamd-bÀèdez-hamd Dürrí-ôÀde-i èÀlí-himem  
Bi’d-tekerrür úıldı şeyò-islÀm olup iftÀ yine  
 

2. CÀh-ı fetvÀ õÀt-ı memdÿóın ederdi Àrzÿ  
Oldı neyl-i kÀm ile şükr ü åenÀ-gÿyÀ yine  

 
3. Ol be-nÀm-ı ism-i èAbdu’l-lÀh içün verdi èibÀd  

Úılsa tekrÀrın müyesser Óaøret-i MevlÀ yine  
 

4. Luùf ile  maèbÿd-ı zü’l-iósÀnımız úıldı úabÿl  
Eyledi mes´ÿl ehl-i óÀceti ièùÀ yine   

 
5. Yaèní õÀtıydı leb-i deryÀda dürr-i der-ãadef  

Oldı zíb-i ãadr-ı iftÀ ol dürr-i yektÀ yine 
 

6. èAzm edüp daèvetci ãÀóil-òÀne-i zíbÀsına  
Úıldı ıóøÀr-ı óuøÿr-ı şÀh-ı taót-ÀrÀ yine  

 
7. Söyle tÀríòin CelÀlí cÀhınıñ tebşír ile  

Verdi Dürrí-zÀde müzd-i mesned-i fetvÀ yine  
 

          [1227] 
 

80 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Seyyidü’l-ÀfÀú Dürrí-zÀde şeyò-islÀm-ı vaút  
Yaèní èAbdu’l-lÀh Efendi neyyir-i burc-ı õekÀ  

 
 
                                                
79:  RE, 34a; AE, 7a.  
  1. RE, Yok.  

   80: RE, 34a; AE, 7a.  
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2. SÀóil-i deryÀda yapdı bu muvaúúıt-òÀneyi  
Mevc bir dürr-i åemín atdı kenÀre gÿyiyÀ  

 
3. İrtifÀè-ı şÀn-ı nev buldı óiãÀr-ı Rÿmili  

áıbùa-gÀh-ı rubè-ı meskÿn oldı óÀlÀ nev-binÀ  
 

4. TÀ mevaúúit-ı felek etdikçe tezyín-i hurÿc  
Necm-i baòtıñ eylesün Óaúú zíb-i evc-i iètilÀ  

 
5. Aãdı tÀríòim CelÀlí cevher  usùurlÀbına  

Dürr gibi oldı muvaúúıt-òÀne-i nÀzik-edÀ  
 

          [1229] 
  

81 
  

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Menbaè-ı luùf-ı èinÀyet Óaøret-i SulùÀn Selím  
Óükmün etsün tÀ ebed cÀrí ÒudÀ-yı zü’l-minen 

 
2. Bendesi ÓÀlid Aàa óaøretleri kim õÀtıdır  

ÓÀliyÀ DÀrü’s-SÀèÀdet’de aàa-yı mü´temen  
 

3. Eyledi ÚÀêı Köyü’nde bu dil-ÀrÀ çeşmeyi  
äıdú ile bünyÀd kim kevåer ãanur Àbın içen  

 
4. Çeşmesi olduúda cÀri Óaú TeèÀlÀ eyleye  

SÀye-i èömrün ùarÀvet-yÀb mÀnend-i çemen 
 

5. Medd-i Àbıyla CelÀlí lÿledir tÀríòini 
èÁfiyetle Zemzem iç nev-çeşme-i pÀkízeden  

 
[1209] 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 81: RE, 35a; AE, 7a.  
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82 
 

TÀríò-i BerÀy-ı ÚÀ´im-maúÀmí  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Bi’óamdil-lÀh rikÀb-ı müsteùÀb-ı şÀh-ı zí-şÀna 
Gelüp úÀ´im-maúÀm-ı ník-nÀm oldı Bekir Paşa  

 
2. Müşerref eyledi ol rütbe-i èuômÀyı õÀtıyla 

Ki mümtÀz-ı vezírÀn-ı èiôÀm oldı Bekir Paşa  
 

3. Kerem-kÀnı ùabièat ãÀóibi èilm ü kemÀl ehli  
SezÀ-yı reşk-i emåÀl-i kirÀm oldı Bekir Paşa  

 
4. äadÀúat ismine óaãíãedir bu vaúte dek el-Óaú 

Anıñla dem-güõÀr-ı ãubó u şÀm oldı Bekir Paşa  
 

5. Ümíd oldur yine tevfíú-i subóÀní ile èÀlem  
Desinler nÀôım-ı óÀl-i enÀm oldı Bekir Paşa  

 
6. SaèÀdetle óuzÿr-ı pÀdişÀh-ı óaşmet-ÀrÀda  

Giyüb òilèat mezídü’l-iótişÀm oldı Bekir Paşa 
 

7. CelÀlí enseb-i tÀríò[i] yanaşdır èarøa aósendır  
RikÀba pek güzel úÀ´im-maúÀm oldı Bekir Paşa  

 
          [1213]  

 
83 

 
müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 

 
1. ŞÀhinşeh-i mülk-i kerem dÀdÀr-ı Keyòusrev-òadem 

SulùÀn Selím-i pür-himem òÀúÀn-ı Cemşíd-iótişÀm  
 

2. EhleèaùÀsın tíz eder nÀ-ehilden perhíz eder  
ErbÀbını temyíô eder mümtÀzın eyler iltizÀm  

 
3. Ez-cümle tevcíhatda  eånÀ-yı tekrímÀtda  

Ol vaút-i teşrífÀtda itdikde talùíf-i kirÀm   

                                                
 82: RE, 36b; AE, 7a.  
 83: RE, 36b; AE, 7a.  
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4. CÀh-ı SelÀnik’e o dem bir õÀt içün çekdi raúam  

Kim úılsa evãÀfın úalem etmez úabÿl-i iòtitÀm  
 

5. äadr-ı serír-i mekremet bedr-i sipihr-i maèdelet  
Paşa-yı èÀlí-menzellet düstÿr-i vÀlÀ-iótirÀm  

 
6. äıddıú ile hem-nÀmdır èadli èÖmer peyàÀmdır  

èAùf- ı naôarda SÀm’dır bÀ-èömr-i Nÿó olsun be-kÀm  
 

7. Taèlím edüp ceng-i sitíz olsa süvÀr-ı esb-i tíz  
MÀnend-i rÿz-ı rüst-e-òíz meydÀn olur cÀy-ı àamÀm 
  

8. Hem ãÀóib-i èilm ü hüner kim her òayÀli muèteber  
Ol maòlaã-ı SÀmi yeter èÀdil-güvÀh-ı müddeèÀm  

 
9. Ùabèı suóan deryÀsıdır kilki hüner mecrÀsıdır  

Kim şièr ile inşÀsıdır cÀrí o deryÀdan müdÀm  
  

10. Teşríf edüp iúbÀl ile ikrÀm-ı istiúbÀl ile  
Buldı ãafÀ-yı bÀl ile ehl-i SelÀník intiôÀm 

 
11. Yümn-i úudÿmün gÿş edüb cÀm-ı meserret nÿş edüp  

MÀnend-i deryÀ cÿş edüp úıldım CelÀlí ihtimÀm  
 

12. TÀríò-i tevcíhin dedim teşrífi birle manãıba  
Úıldı Bekir Paşa SelÀnik’i gelüp sÀmí-maúÀm  

 
          [1211] 

 
84 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Óaøret-i Baùùal Paşa-zÀde-i èÀlí-cenÀb  

Mír Maómÿdü’l-òıãÀl oldı vezír-i bí-naôír  
 

2. Dedi tÀríòin CelÀlí vaãf-ı düstÿrı ile 
Buldı şÀnı oldu ÙayyÀr Beg vezirÀ ibni vezír  

 
[1215] 

 

                                                
 84: RE, 37a; AE, 7a.  
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85 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. ŞehinşÀh eyleyüp üç ùuàlı paşa Mír Timÿru  
SaèÀdet ãayúalıyla  úıldı jeng-i úasvetin imóÀ 

 
2. CelÀlí cevher-i tÀríò olur şÀyÀn o düstÿra  

MücellÀ seyf-i iclÀli vezÀretdir Temir Paşa  
 

          [1216] 
 

86 
 

müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 
 

1. Bir yevm-i  sebt oldı èıyÀn luùf-ı ÒudÀvend-i enÀm  
Bir õÀt-ı DÀrÀ-yı-zamÀn naãb eyledi úÀ´im-maúÀm  

 
2. Düstÿr-ı mevfÿrü’l-himem memdÿó-ı maómÿdü’ş-şiyem  

DÀd-Àver-i ãÀóib-kerem ÙayyÀr Paşa-yı be-nÀm  
 

3. Oldur ebÀ-èan-cedd müşir yaèní vezír ibni vezír  
Hem ehl-i èirfÀn hem dilír  mümtÀz-ı emåÀl-i kirÀm  

 
4. Bir müddet etmişdi úader mülk-i Úırım’da dem-güõer  

Úıldı şeh-i Cemşíd-fer teşrífine baèíå-i peyÀm  
 

5. DeryÀ döşendi óiõmete fí’l-òÀl ucurdı devlete  
Baór-ı siyehde firúate perrende mÀnend-i óamÀm  

 
6. Geldi biraz úıldı óuøÿr Àhenk-i èazm etdi ôuhÿr  

Kim Üsküdar’a bi’l-´ubÿr etmişdi ÀàÀz-ı úıyÀm  
 

7. İhzar edüp şÀh-ı cihÀn úÀ´im-maúÀm etdi hemÀn  
Taóúíú olurlar bí-gümÀn mülhem SelÀtín-i ièôÀm  

 
8. Óaú manãıbın mesèÿd ede yümn ü şeref mesrÿd ede  

İsmi gibi memdÿd ede efèÀl ü aóvÀlin müdÀm  
 
                                                
 85: RE, 37a; AE, 7a. 
 86: RE, 37a; AE, 7a.  
 3a. ebÀ-èan-cedd: Yok, RE.  
 7a. İhzar: hussar, RE.  
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9. èArø et CelÀlí cÀhınıñ tÀríò-i tÀm etdi sudÿr  
ÙayyÀr Paşa oldı cÀy-ı ãadra ey úÀ´im-maúÀm  

 
[1222] 

87 
 

müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün  
 

1. Cÿş eyledi óaãbü’l-merÀm luùf-ı şehinşÀh-ı enÀm  
PÀşÀ-yı èAbdu’l-lÀh-nÀm deryÀya oldı úapudÀn  

 
2. Bir hafta evvel nÀm ile üç  tÿà alub ikrÀm ile  

FermÀn-ı èÀlem-rÀm ile şÀh-ı yegÀne baèdezÀn  
 

3. Baórineye naãb etdi emír oldı úapudÀn ol müşír  
Etsün ÒudÀvend-i úadír  tevfíú ile óükmün revÀn  

 
4. Úıldı sekiz günde ôuhÿr bu iki emr-i pür-sürÿr  

Oldı ãafÀ-baòş-ı sudÿr eyler derÿnı şÀdımÀn  
 

5. Beytim sekiz tÀríò-i tÀm etdi CelÀlí iltizÀm  
Bu ãanèat-ı mÀlÀ-kelÀm olmaz mı reşk-i şÀèirÀn  

 
6. ÁóÀd ü èaşrÀt ü mi´Àt oldı èadedle yek-ãıfÀt  

Aãlın ile bu şeş cihÀt oldı tevÀríò-i åemÀn  
 

7. Yazdı şeh-i kÀmil vezír-ÀrÀ-yı rÀmiz emrine  
[1223] 

Şeh yazdı rÀmiz emrine elúÀb-ı bÀlÀ úapudÀn  
          [1223] 

 
 

ÁóÀd-ı Menúÿù-ı Mıãraè-ı Evvel 52  ÁóÀd-ı Menúÿù-ı Mıãraè-ı æÀní 52 
 
 
èAşrÀt-ı Menúÿù-ı Evvel 275           èAşrÀt-ı Menúÿù-ı æÀní 275 
 
 
Mi´Àt-ı Menúÿù-ı Evvel 900    Mi´Àt-ı Menúÿù-ı æÀní 900 
 

 
  

                                                
 87: RE, 37b; AE, 7b.  
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88 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Zihí ikrÀm-ı sulùÀní zihí ilhÀm-ı RabbÀní  
Ki bir  èÀlí-himem úÀ´im-maúÀm oldı bi’óÀmdil-lÀh  

 
2. Odur õühd ü ãalÀó ü maèdeletle zübdetü’l-emåÀl  

Odur èilm ü kemÀl ü maèrifetle umdetü’l-eşbÀh  
 

3. MüdÀm ÀlÀ-yı Óaú’a maòlaã-ı vÀlÀsı ŞÀkir’dir  
Hemíşe ismi óamd etmekdedir úıldıúça yÀd efvÀh  

 
4. Emín-i êarb-òÀneyken hemÀn úÀ´im-maúÀm etdi  

Ne vÀlÀ cevher üzre úıldı naúş-ı sikke şÀhinşÀh 
 

5. O cevher bir meh-i tÀbende-i efêÀldir her dem  
Bu sikke neyyir-i raòşende-i iúbÀldir her gÀh  

 
6. N’ola memnÿn-ı óükm-i èadl ederse ehl-i óÀcÀtı  

Úılar luùf-ı èadÀlet cümleyi dÀèi-i devlet-òºÀh  
 

7. Şeb-ÀsÀ èarø-ı òÀli tíre-fÀm etdikçe taórírÀt  
Eder mehtÀb-ı enver ãaóóıdır zírÀ münevver mÀh  

 
8. Biçilmişdir boyunca cÀme-i devlet mübÀrek bÀd  

Ne cÀme andan efzÿndur ne ol bu cÀmeden kÿtÀh  
 

9. CelÀlí lafô-ı Áãaf’dandır istimdÀd-ı tÀríòim  
CenÀb-ı Aómed’i úÀ´im-maúÀm etdi şeh-i Cem-cÀh  

 
          [1225] 

 
89  

 
TÀríò BerÀy-ı ÒayrÀt-ı SilÀhdÀr-ı ŞehryÀrí Der-Enderÿn 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. ÁfitÀb-ı burc-ı devlet Òusrev-i bí-dÀr-baòt  

Zíb-i taót-ı salùanat ôıll-ı ÒudÀ-yı lÀ-yenÀm  

                                                
 88: RE, 38a; AE, 7b.  
 89: RE, 39b; AE, 7b. 
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2. Óaøret-i SulùÀn Selím ÒÀn-ı èadÀlet-píşe kim  

èÁlemiñ èumrÀnıdır endíşesi her subó u şÀm  
 

3. Hem zamÀn-ı devletinde ãarf eder her bendesi  
Nev-be-nev  ÀåÀr-ı birr ü òayra naúd-i ihtimÀm  

 
4. İşte ez-cümle ãilÀhdÀr-ı keåírü’l-himmeti  

Seyyid èAbdu’l-lÀh Aàa ol õÀt-ı vÀlÀ iòtirÀm  
 

5. Rütbe-i baş çuúadÀríde saèÀdet-mend iken  
Olmuş iken ol güzín òıõmetle maúzíü’l-merÀm  

 
6. Enderÿn-ı şehriyÀrí de bu cÀya leyl içün  

Úoydı şemè ü aãdı úandíl eyledi defè-i ôalÀm  
 

7. Şimdi hem-gÀm-i ãilÀhdÀrí de hem ol mevzièe  
Aãdı úandíl-i diger verdi kemÀl-i intiôÀm  

 
8. İş bu úandíl ile ol úandíl ü şemè-i pür-øiyÀ  

NÀr ile nÿrün alÀ nÿr oldı buldı óüsn-i tÀm  
 

9. Hem civÀrında iki revzen küşÀd etdirdi kim  
Ola gündüzler daòi rÿşen dü-bÀlÀ ol maúÀm  

 
10. Óaú TeèÀlÀ nice böyle òayra tevfíú eyleyüp  

Etsün eyyÀm-ı leyÀl olduúça õÀtın ber-devÀm  
 

11. Ey CelÀlí dedi bir mıãraè zebÀn-ı òÀme kim  
Bu iki òayrıñ eder bir yerde õikrin iltizÀm  

 
12. Úaùè olunduúça fitíli şevú olur tÀríòe tÀm  

Aãdı úandíl açdı revzenler ãilÀhdÀr-ı be-nÀm  
 

          [1205] 
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90 
 

TÀríò-i NeúÀbet 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Óaøret-i Tevfíú Efendi-i şerÀfet-mÀye kim 
Oldı eşrÀf-ı èibÀd-ı müslimín üzre naúíb  

 
2. Rÿmili cÀhın iki defèa müşerref eyleyüp  

Gün gibi envÀr-ı èadliyle o ãadra verdi zíb  
 

3. Kisve-i nièmet degil mi zümre-i ãÀdÀta kim  
Dÿşına şimdi neúÀbet òilèati oldı naãíb  

 
4. Hem Ferídü’l-èAãrdır ol hem Vaóídü’d-Dehrdir  

Hem edíb-i pür-hünerdir hem hüner-mend-i eríb  
 

5. Nuùú-ı rÿó-efzÀsı taèùír-i dimÀà-ı cÀn eder 
Belki  her bir óarf-i güftÀrı miåÀl-i bÿy-ı ùíb 

 
6. Óaøret-i Óaú cÀh-ı vÀlÀsın mübÀrek eyleyüp  

Necm-i baòtın tÀ ebed úılsun felekde bí-maàíb  
 

7. Söyledi tÀríòin ey Seyyid CelÀlí ber-beşír  
Müjde kim Tevfíú Efendi èizz ile oldı naúíb  

 
          [1204] 

 
91 

 
TÀríò-i Naúíb şoden-i Dürrí-zÀde 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. NeúÀbet óaùùı pür-zíb oldı èAbdu’l-llÀh Efendiyle  

Nice bir ziynet oldıysa muèÀref kilk-i Dürrí’de  
 

2. CelÀlí åübóa-ı õikr-i naúíbÀn oldı tÀríòim  
NeúÀbet gÿyiyÀ vÀlÀ zümürrüd silk-i Dürrí’de 

 

                                                
 90: RE, 40b; AE, 7b. 
 91: RE, 40b; AE, 7b. 
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          [1222]  
 

92 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Semiyy-i mefòar-ıèÀlem Emín Molla Efendi kim  
Odur õÀt-ı èadÀlet-şíme èiffet-òÿ kerem-meşreb  

 
2. EyÀr içre ser-i mÀha teãÀdüf eyleyüp naãbı  

DelÀlet úıldı yümn ü iètidÀle mevsim ü kevkeb  
 

3. EdÀ etmek diler  yaèní kemÀl-i èadlini işte  
ŞehinşÀh-ı zamÀnıñ intihÀbından budur maùlab  

 
4. ÒudÀ õÀt-ı şerífin dÀ´im etsün bÀà-ı èÀlemde  

Rü´ÿs-ı àonçe tÀ kim sebz-pÿş olduúça rÿz u şeb  
 

5. MünÀsibdir CelÀlí cÀhını tebríke tÀríòim  
Emín Molla Efendi oldı èiffetle naúíb enseb    

 
          [1228]  

 
93  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Óaøret-i èÁşir Efendi-zÀde kim iúbÀl ile  

äadr-ı Rÿma evvelÀ oldı şeref-baòş-ı úudÿm  
 

2. èÁdetÀ olmuşdı úÀdı èasker Anaùolı’ya  
Ehline úılmışdı tevcíhe úaøÀ óasbü’r-rüsÿm  

 
3. LÀzımınca Şükr-i YezdÀn eylemişlerdi úuøÀt 

Rÿmili erbÀbı da etmez mi ber-vech-i lüzÿm  
 

4. Meclisinde gÿyiyÀ enhÀr ü deryÀ cemè olur  
Feyø-yÀb olduúça èaúlından yenabíè-i èulÿm  

 
5. Ru´yet-i daèvÀda mir´at-ı dil-i ÀgÀhına  

Rÿ-nümÀdır ãÿret-i ibrÀzı ıømÀr-ı óusÿm  

                                                
 92: RE, 41a; AE, 7b. 
 93: RE, 43b; AE, 7b. 
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6. Óaú TeèÀlÀ dÀ´im etsün tÀ ki nÿr-ı ãubó-dem 

äadr-ı òÀverde úıla faøl-ı daèÀví-i  nücÿm  
 

7. Ey CelÀlí bezm-i èirfÀn zeynidir tÀríò-i cÀh  
Oldı èÁşir-zÀde-i ÁgÀh zíb-i ãadr-ı Rÿm  

 
 

94 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. ÓamdülillÀh kim cenÀb-ı Aómed-i şemsü’l-himem  
Verdi ãadr-ı Rÿm’a ziynet müjdedir hey müjdedir  

 
2. Bu beşÀretden úalem  güftÀre geldi lÀ-cerem  

İnbiåÀù-ı ehl-i ùabèa çÀre bir şey müjdedir  
 

3. VÀúıèÀ anıñ gibi bir õÀt-ı èÀlí-himmeti 
äadr-ı Rÿm etmek cenÀb-ı Òusrev-i key müjdedir  

 
4. Olduàından Bermekíü’l-óaãlet ol faórü’l-kibÀr  

Dense úÀêı èasker oldı  ÒÀtem-i Ùayy müjdedir  
 

5. Maòlaãı tefsír-i õÀt-ı Aómediyyetle olur  
Áyet-i Nÿr’ı müfessir fÀøıl-ı reyy müjdedir  

 
6. Baèíå olmaúla óayÀt-ı cism ü rÿóa şems ü dín   

CÀhını ímÀ edüp derlerse yÀ Óayy müjdedir  
 

7. Naãbı olmaúla úubeyl-i rÿz-ı úÀsım añılır  
èAhdi èadlinde ãafÀ-yı mevsim-i dey müjdedir  

 
8. áurre-i mÀh-ı receb úıldı teãÀdüf øabùına 

Etmesün ehl-i menÀhí òºÀhiş-i mey müjdedir  
 

9. Naàme-i tÀríòe ÀàÀz et demişdim òÀmeye  
Kim dem urduúça o vÀdílerde bu ney müjdedir  

 
10. Dedi úaãr-ı lÀleye ùaró etdigimle işte bu  

Biri lÀle biri gül yaèní pey-À-pey müjdedir  
 

                                                
 94: RE, 44a; AE, 7b. 
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11. Oldu tÀríòim CelÀlí ãadr-ı tenvírin beşír  
CÀh-ı Şemsü’d-dín Efendi Rÿmili ey müjdedir  

 
          [1217]  

 
95 

 
Diger 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Oldu Şemsü’d-dín Efendi evc-i äadr-ı Rÿm’da 

Pertev-efzÀ-yı èadÀlet revnaú-ÀrÀ-yı kerem  
 

2. Medd-i cÀhıyla CelÀlí oldı tÀríòim celí  
äadr-ı Rÿm oldı cenÀb-ı Aómed-i şemsü’l-himem  
 

          [1217]  
 

96 
 

Diger 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Óaúúa ãad minnet ki Şemsü’d-dín Efendi mihr-veş  
Pertev-i iúbÀl ile olduúda zíb-i ãadr-ı Rÿm  
 

2. Buldı òÀmem üc èaded  tÀríòi bir beyt içre kim  
Neşve-i secèíyle ùabèa õevú ü şevú eyler hücÿm  

 
3. İkisi mıãraè-ı evvelden çıúup tanãíf ile  

Biri åÀníden çıúar elbetde ber-vech-i lüzÿm  
 

4. Manãıb-ı mesèÿduna vefúi müåelleå nüsóadır  
İşte ol beyt-i CelÀlí bende-i òayrü’l-úudÿm  

 
5. Oldu Şemsü’d-díni esóÀ  nevbet üzre ãadr-ı Rÿm   

[7 12 1217]  
CÀy-ı Şemsü’d-dín meh-ÀsÀ oldı evc-ı ãadr-ı Rÿm 

          [1217]  

                                                
 95: RE, 44a; AE, 7b. 
 96:  RE, 44a; AE, 7b. 
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97 

 
TÀríò-i Úaãr-ı LÀle-zÀr 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Zihí nev-kÀh-ı Şemsü’d-dín Efendi kim eder bülbül 

ZamÀn-ı lÀle vü gülde ãabÀ óayyeyle  emsiyye  
 

2. ÓavÀlisinde her bir lÀledir bir lÀle-rÿ dilber  
Yed-i ôıllı miåÀl-i èÀşıúÀn etmez mi lemsiyye  

 
3. HevÀsı lÀle eylerdi piyÀz-ı lÀle ôÀnnıyla  

Leb-i bÀmında seyrin bÀàbÀn etseydi demsiyye 
 

4. Nesím-i nev-bahÀrí esdigince lÀle-zÀrında  
äadÀ-yı pÀy-ı lÀle óÀkí olmaz mı hemsiyye  
 

5. CelÀlí dil-güşÀdır sÀye-i saúfında tÀríòim  
Bu úaãr-ı Aómediyye lÀle üzre oldu şemsiyye  
 

 [1217]  
 

98 
 

TÀríò-i äadÀret-i Rÿm 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. NÀm-dÀş-ı faór-ı èÀlem FÀøıl-ı ãÀóib-kemÀl  
Ol sudÿruñ èÀrif-i  ÀgÀhı oldı ãadr-ı Rÿm  

 
2. Yalıñız şemsü’l-èulÿm olmaú degil vaãfı revÀ 

Evc-i èilmiñ mihri faølıñ mÀhı oldı ãadr-ı Rÿm  
 

3. SÀbıúa Anaùolı’ya õÀtı vermişdi şeref  
Óaúú’a ãad minnet ki óÀlÀ cÀhı oldı ãadr-ı Rÿm  

 
4. Ol süvÀr-ı eşheb-i ôÀt ü zamÀnıñ píşezín 

PÀye iórÀz eylesün şeh-rÀhı oldı ãadr-ı Rÿm  

                                                
 97:  RE, 44b; AE, 7b.  
 98: RE, 44b; AE, 8a. 
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5. Şimdi bi’l-fièl eyledi teşríf-i Óaúú mesèÿd ede 

Ol kibÀrıñ èumdetü’l-eşbÀhı oldı ãadr-ı Rÿm  
 

6. Naãbını taóúíú edüp bir ôÀtı gördüm şekk eder  
Dedi vÀúiè mi dedim vallÀhi oldı ãadr-ı Rÿm  
 

7. Ey CelÀlí medd-i ıùnÀb istemez tÀríò-i cÀh  
Ehl-i èilmiñ èÀrif-i billÀhı oldı ãadr-ı Rÿm  

 
          [1215] 

99 
 

BerÀy-ı ÒÀne-i Seyyid İbrÀhím Efendi 
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün  
 

1. Ser-i úuøÀt-ı èasÀkir  naúíb-i devlet ü dín  
Semiyy-i cedd-i şeh-i mürselín-i  İbrÀhím  

 
2. Sipihr-i èilm ü kemÀle vücÿdudur òÿrşíd  

Yaòÿd úamer o sipihire olub naôír-i èadím  
 

3. BinÀ-yı menzil-i vÀlÀsınıñ selÀmetle  
ÓitÀmın etdi müyesser CenÀb-ı Rabb-ı Raóím  

 
4. Cemíè-i mevkiè maùbuè-ı dil-níşín oldı  

Be-vefú-i maùlab u ber-muúteøÀ-yı ùabè-ı selím  
 

5. Zióí mekÀn-ı dil-ÀrÀ-yı cennet-ÀsÀ kim  
äuyu zülÀle müşÀbih hevÀsı hemçü nesím  

 
6. Be-óaúú-ı Úaèbe-i èulyÀ  cenÀb-ı bÀnísin 

CelÀlíyÀ ede Óaú tÀ kıyÀm  içinde muúím  
 

7. Gül oldı çÀr-ı cidÀrında naôm-ı tÀríòim  
MekÀn-ı yümn-i saèÀdet maúÀm-ı İbrÀhím  

 
          [1196]  

 
100 

                                                
 99: RE, 45a; AE, 8a. 
 100: RE, 45a; AE, 8a.  
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TÀriò-i BinÀ-yı ÒÀne 

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. ÁsumÀn-mertebe Tevfíú Efendi kim odur  

èAúl ü èirfÀnı ile ser-menzil-i èilm ü taóúíú 
 

2. Úıldı bir beyt-i nev-inşÀ ki Òavernaú’la eger  
İkisi bir yire cemèolsa olunmaz tefríú  

 
3. Der ü dívÀrı cevÀhirle muraããaè gÿyÀ 

Sebzí-i naúşı zümürrüd görünür surò-ı èaúíú  
 

4. BÀrekallÀh zihí ùabè u òayÀl-i  bÀrik  
LevhaşallÀh zihí ãanèat ü efkÀr-ı dÀúíú 

 
5. Ùabè-ı mièmÀr bu vÀdíde binÀ resm edemez  

Ùayy olunmaz bu ùaríú olmasa tevfíú refíú  
 

6. Ede bÀnísini devletle mekín anda ãamed  
Dü-óÀfíd ile ebed yaèní ki maèrÿf u ãadík  

 
7. SÀl-i itmÀmını ÀfÀúa beyÀn etmek içün  

Ùabèı bir mıãraè-ı àarrÀya ederken teşvíú  
 

8. Yazdı bir başúa metÀnetle CelÀlí tÀríò  
Oldı bir úıùèa ki AllÀh ü veliyyü’d-tevfíú  

 
[1199] 

 
101 

 
TÀríò-i äadÀret-i Rÿmili 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Geldi bir ÀvÀze-i tebdíl-i  úÀêı èaskeri  

Oldı şÀyiè bu peyÀm-ı dil-firíb-i Rÿmili  
 

2. Dediler kim Óaøret-i Tevfíú Efendi bi’l-fièl  
Anaùolı olmadın oldı naãíb-i Rÿmili  

                                                
 101: RE, 45b; AE, 8a.  
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3. Ol şeríf-i bezm-i èirfÀn ol zaríf-i nüktedÀn  

Oldı èilm ü faølile ãadr-ı edíb-i Rÿmili  
 

4. áonçe-i vaãfın bu resme gül gibi úılsun küşÀd  
Naàme-i dil-keş saàír-i èandelíb-i Rÿmili  

 
5. MÀ´il-i ãabr ü teèenni  nÀ´il-i iúbÀl ü cÀh  

Yaèní úÀêı èasker-i ãÀóib şekíb-i  Rÿmili  
 

6. äañki bu beytü’l-úaãídi èaşúına nuùú eylemiş  
MüstecÀbü’d-dÀve bir merd-i àaríb-i Rÿmili  

 
7. Eylesün ÀèlÀ vü ednÀsı ãafÀ maèmÿr olup  

SÀyesinde hem firÀz ü hem nişíb-i Rÿmili  
 

8. Ey CelÀlí zeyn-i dívÀn eyledim tÀríòini  
Mecd ile Tevfíú Efendi oldı zíb-i Rÿmili  

 
          [1201] 

 
102 

 
SadÀret-i Rÿm 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. CenÀb-ı Óaøret-i Tevfíú Efendi kim vücÿdıyla  

SezÀdır iftiòÀr eylerse cÀh-ı Rÿmili óÀlÀ  
 

2. O õÀt-ı bí-muèÀdil èaúl-ı evvel birle olmuşdur  
İkinci defèa ãadr-ı òayr-òºÀh-ı Rÿmili óÀlÀ 

 
3. BahÀr-ı vaãfı şevúiyle èaceb mi òÀme bülbül-veş  

Olursa naàme-perdÀz-ı dü-gÀh-ı Rÿmili óÀlÀ  
 

4. Baãíret-kÀr-ı úÀêı èasker-i müstaósenü’l-eùvÀr 
Hüner-ver ãadr-ı ãÀóib-intibÀh-ı Rÿmili óÀlÀ 

 
5. PeyÀm-ı naãbi sükkÀn-ı bülÀdın eyleyüb mesrÿr  

Pür oldı şöhret-i èadliyle rÀh-ı Rÿmili óÀlÀ  
 

                                                
 102: RE 45b; AE, 8a.  
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6. N’ola görmezse erbÀb-ı meãÀlió çehre-i èAørÀ  
Ki çeşm-i èiffeti eyler nigÀh-ı Rÿmili óÀlÀ  
 

7. CelÀlí ãadr-ı dívÀn-ı tevÀríò eyle tÀríòin  
Yine Tevfíú Efendi oldı cÀh-ı Rÿmili óÀlÀ  

 
          [1203]  

 
103 

 
BerÀy-ı èİãmet Beg 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Bi’óÀmdil-lÀh yine revnaú-ùırÀz-ı ãadr-ı Rÿm oldı  

CenÀb-ı èİãmet İbrÀhím Efendi-i hüner-pírÀ  
 

2. Muúaddem õÀtı èÀlÀ ettiginden şÀn-ı èÀlem-şÀn  
Belí müştÀú-ı teşrífi idi ol mesned-i vÀlÀ  

 
3. Degil mi müstecÀbü’d-dÀve bu mesned ki ol õÀta 

äadÀret òilèatin vaút-i seóerde etdiler iúsÀ  
 

4. KemÀl-i èilm ile bedr-i münevver dense lÀyıúdır  
N’ola müstaàní-i tavãíf olursa ÀfitÀb-ÀsÀ  

 
5. BedÀóetle bilindi Seyyid-i CürcÀnÀ fÀíúdir  

ŞerÀfetle olunca mesned-i Rÿma şeref-baòşÀ  
 

6. Ne dem kilk-i èabír-efşÀnı taórír-i me´Àl etse   
Olur bezm-i saóÀ´if pür-şemím-i èanber-i sÀrÀ  

 
7. Şeker-pÀşí-i güftÀrile  taúrír-i maúÀl etse  

DimÀà-ı meclisi eyler devÀ-yı misk ile aólÀ 
 

8. ÒudÀ hemvÀre õÀtın dÀ´im etsün ãadr-ı ãıóóatde  
Olunduúça rüsÿm-ı maèdeletle şerè-i Óaú icrÀ  

 
9. Bulup òÀmem CelÀlí tÀm iki tÀríò-i berceste  

Dü şÀhid  birle daèvÀ-yı òulÿã iåbÀt eder Óaúú’a  
 
 

                                                
 103: RE 46a; AE, 8a.  
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10. Velí ÀóÀd ü èaşrÀt ü mi´Àtıñ ittióÀdıyla  
Sekiz tÀríò olur işte budur ol beyt-i müsneãnÀ 

 
11. Dü-bÀlÀ oldı  èİãmet Begle èizz-i Rÿmili el´Àn  

[1218] 
Yine èİãmet Efendi Rÿmili oldı zihí vÀlÀ  

 [1218] 
 

104 
 

Diger 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Óaøret-i èİãmet Beg ol nıórír-i èÀlí-himmete  
Eyleyince ãadr-ı Rÿm’ı bi’t-tekerrür Óaú naãíb  

 
2. Naôm-ı tÀríòin CelÀlí ziynet-i dívÀn eder  

Mesned-i Rÿm’a yine èİsmet Beg oldı müjde-zíb  
 

          [1218]  
 

105 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Óaøret-i Esèad Efendi-zÀde-i vÀlÀ himem  
Ziynet-i cÀh-ı neúÀbet revnaú-ı èizz ü èÀlÀ 

 
2. äÀóibü’t-taúvÀ èAùau’l-llÀh Efendi-i èafíf  

MÀ´il-i semt-i èadÀlet nÀ´il-i òayr-ı duèÀ  
 

3. ÁsumÀn-ı èilme oldur neyyir-i faøl u kemÀl  
Kim verir aókÀm-ı şerèu’l-llÀh ile fer ü øiyÀ  

 
4. Mihr ü mehdir gÀh evc eyler mesirin geh óaõíõ 

Óüccet ü ièlÀm-dih-i imøÀ vü óaùmi àÿyiyÀ  
 

5. Óaú TeèÀlÀ manãıb-ı ãıóóatde úılsun ber-devÀm  
TÀ ki daèvÀ-yı aãÀlet basù eder ãubó u mesÀ  

 

                                                
 104: RE, 46a; AE, 8a.  
 105: RE, 46b; AE, 8a.  
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6. Mesned-i Rÿm’a neúÀbetle verüp õÀtı şeref  
Òurrem oldı ser-te-ser evlÀd-ı faórü’l-enbiyÀ 

 
7. SiyemmÀ Seyyid CelÀlí dÀèi-i dírínesi  

Şöyle mesrÿr oldı kim mümkin degil vaãfın edÀ  
 

8. Yazdı bir beyt-i dil-ÀrÀda iki tÀríò-i tÀm  
Kim olur her gÀh iki şÀhidle åÀbit müddeèÀ  

 
9. èÁlemiñ zeyn-i sudÿr-ı Rÿm’udur óükmen naúíb 

[1219] 
Sadr-ı Rÿm’a oldu ey revnaú yed-i Óaúú’dan èaùÀ  

          [1219]  
 

106 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. MollÀcıú-zÀde èAùÀu’l-lÀh Efendi óaøreti  
Anaùolı ãadrına devletle úıldı irtiúÀ  
 

2. SÀl-i øabùında èAùÀu’l-lÀh Efendi-i naúíb  
İttifÀúen ãadr-ı Rÿm oldı zihí luùf-ı ÒudÀ 

 
3. İkisi dívÀn-ı èÀliye gidince cumèa gün  

Anda bir çespÀn maóalli ben de úıldım seyre cÀ  
 

4. Òod-be-òod fikr eyleyüb dedim iki tÀríòden  
Mıãraè-ı vÀóidle yegdir ey CelÀlí iútifÀ  

 
5. Rÿmili ãadrıyla cemè olduúda tÀríòin dedim  

äadr-ı Rÿm’a oldu ey revnaú yed-i Óaúú’dan èaùÀ 
 

          [1219]  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
106:  RE, 46b; AE, 8a.  
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107 
 

BerÀy-ı äadr-ı Rÿm-ı èÁrif Efendi 
 

mefÿlü/ mefÀilü/ mefÀilü/ fÀilün 
 

1. Òÿrşíd rütbe Óaøret-i èÁrif Efendi kim 
äadrın miåÀl-i evc eder ol neyyirü’l-èulÿm  

 
2. Çarò-i maèÀrifinde o şemsü’l-efÀøılıñ 

DÀnendegÀn-ı èÀlem-i èirfÀn olur nücÿm  
 

3. İåbÀt-ı müddeèÀ-yı tekerrür úılup yine  
Etdi ikinci defèada teşríf-i ãadr-ı Rÿm  

 
4. èAhd-i saèÀdetinde olur ehl-i maãlaóat  

ŞükrÀne-gÿ-yı èiffet ü èadli èale’l-umÿm  
 

5. Vaút-i müferrióinde  òuãÿãÀ úuøÀùdan  
Tevúíù-i kÀm-yÀbí ile munfaãıl gümÿm 

 
6. Necleyn-i ferúadeyn ile Óaú dÀ´im eylesin   

äadr-ı semÀya tÀ edeler mihr ü meh úudÿm  
 

7. TÀríòi naúş olundı úalemle CelÀlíyÀ  
èÁrif Efendi oldı yine zeyn-i ãadr-ı Rÿm  

 
          [1220] 

 
108 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Meh-i evc-i faøílet Aómed MuòtÀr Efendi kim  

MuèallÀ mesned-i Rÿm’a øiyÀ-baòş-ı èulÿm oldı 
 

2. Ne mÀh ol ÀfitÀb-ı nÿr-pÀş-ı èilm ü èirfÀnın  
EfÀøıl nisbet-i õÀtıyla mÀnend-i nücÿm oldı 

 
 
                                                
107:  RE, 47a; AE, 8a.  BerÀy-ı äadr-ı Rÿm èÁrif  Efendi: RE, 46b// AE’de yok.  
108: RE, 47a; AE, 8b 
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3. äadÀret òilèatin ber-dÿş-ı iúbÀl etdi resm üzre  
Óuøÿr-ı Áãafíde revnaú-efzÀ-yı rüsÿm oldı 

 
4. Gelüp fermÀn-ı naãb-ı àurre-i teşrín-i evvelde  

Ôuhÿr-ı iètidÀl-i èahdi ber-hükm-i lüzÿm oldı 
 

5. ÒÿãÿãÀ òilèat-ÀrÀ-yı ãadÀret olduàı günde  
SarÀy-ı şehriyÀri içre dívÀn-ı èumÿm oldı 

 
6. Çü teşríf etdi ãadr-ı Rÿmı eånÀ-yı åenÀsında  

DuèÀmız yessiru’l-lÀh ü TeèÀlÀ mÀ-yerÿm oldı 
 

7. Degil sÀde CelÀlí cÀhınıñ tÀríòini gÿş et 
Bihín  bir müjdedir MuòtÀr Efendi ãadr-ı Rÿm oldı 

 
          [1221]  

 
109 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. ÓamdülillÀh buldı pertev şÀn-ı úÀêı èaskeri 

ÁfitÀb-ı nÀm-ı Şemsü’d-dín Aómed’den yine  
 

2. Dergehi mecrÀ-yı himmetdir ki bí-taúríb aña 
Şedd-i raól eyler emel-cÿ sÿ-ı eèbÀddan yine  

 
3. Müstefíyø-i cÿd-ı èadli olmaú ehl-i maãlaóat  

èÁlemiñ meczÿmıdır ol õÀt-ı emcedden yine  
 

4. Maôhar olmaú hem èaùÀ-yı kilkine ehl-i reşÀd  
Cümleniñ maúùÿèı ol dÀnÀ-yı erşedden yine 

 
5. BÀ-òuãÿã oldı úuôÀt-ı Rÿmili’niñ ùÀlièi  

Rÿ-nümÀ-yı kÀm-yÀbí burc-ı esèaddan yine  
 

6. Rabb-ı Ekrem manãıb-ı ãıóóatde úılsun ber-devÀm  
Mükrim olsun bende-gÀn ol ãadr-ı ecvedden yine  

 
7. Mihre fÀòretsün CelÀlí medd ile tÀríò-i cÀh  

äadr-ı Rÿm oldı mübÀhí şems-i Aómed’den yine  

                                                
109: RE, 47a; AE, 8b.  
 3a. emcedden: emced, RE.  
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          [1222] 

 
110 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. ÓamdülillÀh eyledi tezyín-i ãadr-ı Rÿmili  

Bir ãalÀó ü zühd ile pírÀye-i  ehl-i èulÿm  
 

2. Noúùa zíb etdim CelÀlí cÀhınıñ tÀríòini 
KetòudÀ-zÀde Efendi oldı zeyn-i ãadr-ı Rÿm  

 
          [1224]  

 
111 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Faór-ı mesned Haøret-i èİzzet Begiñ  

Oldı teşrífiyle mühtezz ãadr-ı Rÿm  
 

2. Evvel iórÀz eylemişdi pÀyesin  
Şimdi bi’l-fièl oldı muórez ãadr-ı Rÿm  

 
3. Defter-i aókÀm-ı èaúliyyÀtda  

VÀúıf-ı mecmuè ü müfrez ãadr-ı Rÿm  
 

4. ÒÀtem-i èadliyle naúliyyÀtda  
Neşr eder ãakk-ı muùarraz ãadr-ı Rÿm  

 
5. Ey CelÀlí etme taùvíl iddièÀ  

Eyler istiòsÀn-ı mÿcez ãadr-ı Rÿm  
 

6. Manãıb-ı èömrün medíd etsün ÒudÀ 
Óükm ile olduúça muètez  ãadr-ı Rÿm  

 
7. Bir şerefdir söyledim tÀríò-i cÀh  

Oldı èİzzet Beg muèazez ãadr-ı Rÿm  
 

[1225] 

                                                
 110: RE, 47b; AE, 8b.  
 111: RE, 47b; AE, 8b.  
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112 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Maèdelet-pírÀ èAùÀu’l-llÀh Efendi óaøreti  

Verdi ãadr-ı Rÿm’a revnaú luùf-ı şÀhenşÀhdan  
 

2. Zübdedür emåÀlden ÀdÀb-ı óilm ü rıfú ile  
èUmdedir esbÀb-ı èilm ü faøl ile  eşbÀhdan  

 
3. ÁsumÀn-ı óüsn-i ÀòlÀúında nÿr-ı èaúl ile   

Farú olunmaz pertev-i èirfÀnı şems ü mÀhdan  
 

4. Òaãlet-i níkÿsı bezm-i medóe ziynet-baòş olur  
Olduàınca meclis-ÀrÀ-yı edÀ efvÀhdan  

 
5. Ehl-i daèvÀyı òaúíúat àÿy eder èirfÀn ile 

Kimse úılmaz ketm-i Óaú ol èÀrif-i ÀgÀhdan  
 

6. Eylesün BÀrí TeèÀlÀ manãıbın mesèÿd hem  
Devlet-i èömri devÀmın isteriz AllÀh’dan  

 
7. Ey CelÀlí verdi gencÿr-ı hüner tÀríò-i cÀh  

Kenz-i revnaú oldı ãadr-ı Rÿm èAùÀu’l-llÀhdan 
 

          [1225] 
 

113 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/  mefÀilün 
 

1. SezÀdır kim èAùÀu’l-llÀh Efendi ãadr-ı Rÿm oldı 
 

[1225] 
 

 
 
 
 
 

                                                
 112: RE, 48a; AE, 8b.  
 113: RE, 48a; AE, 8b.  
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114 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Bi’óamdil-lÀh ki èİzzet Begefendi yümn ü devletle 
İki mÀh evvelinde bi’t-tekerrür ãadr-ı Rÿm oldı 

 
2. Meh-i ÀõÀr ile yaèní rebiè-i åÀní-i sÀlıñ  

ÓesÀben ittióad-ı àurresi óasbü’l-lüzÿm oldı 
 

3. TeãÀdüf úıldı hem teşríf naãbı yevm-i iåneyne 
Zihí cemèiyyet-i maèní zihí òayrü’l-úudÿm oldı 

 
4. Mübeşşirdir òuãÿã-ı ittifÀú ÀãÀr-ı tevfíúi  

Bu tebşír-i İlÀhí şükri mefrÿô-ı èumÿm oldı 
 

5. NizÀè-ı her dü-òasmı úaùè eder èahdi èadÀletle  
Desünler Óaúú ile  faãl-ı daèaví-i òusÿm oldı 

 
6. Vücÿdı dÀ´im olsun manãıbı òoş resm-i ãıóóatde  

MerÀtible menÀãıb tÀ ki mevcÿdü’r-rüsÿm  oldı 
 

7. CelÀlí çıúdı bir tÀríò-i cÀh inùÀú-ı noúùayla 
Yine bi’l-óayr èİzzet Beg Efendi ãadr-ı Rÿm oldı 

 
         [1230] 

 
115  

 
èÖşriyye  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. FÀøıl-ı YektÀ naúíb-zÀde Efendi kim odur  

èİlm ü èiffetle neóÀrír-i zamÀnın kÀmili  
 

2. Gül gibi úıldı muùarrÀ bu saèÀdet-òÀnesin 
Öyle rengín oldu kim olmaz úumaş-ı KÀbil’i  

 
3. CÀy-ı ùaróında şerÀfetle nezÀfet şöyle kim  

Farú olunmaz Aómed-ÀbÀd ülkesinden òÀãılı  

                                                
 114: RE, 48a; AE, 8b.  
 115: RE, 49b; AE, 8b.  
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4. äıóóat ü íkbÀlile MevlÀ mekín etsün ebed  

Devlet ü iclÀl ile ÀsÀn olub her müşkili  
 

5. Naúş-ı tÀríò et CelÀlí sÀl-i bí-ÀóÀddır  
Ferr-i  taèmír AómedÀbÀd eyledi bu menzili  

 
          [1220] 

 
116 

 
TevÀríò-i äadr-ı Anaùolı 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. CenÀb-ı MuãùafÀ èÁãım Efendi kim èulüvvıyla  

MekÀn-ı ãadr-ı Anaùolı istilèÀdadır şimdi  
 

2. Muúaddem pÀye iórÀz etdi zÀten mÀ-cerÀ’l-èÀde 
ZamÀnen óükm-i bi’l-fièliyetin icrÀdadır şimdi  

 
3. FerÀó-baòş-ı úuôÀt-ı Anaùolı oldı ser-tÀ-pÀ 

Belí ÀèlÀ vü ednÀsı sürÿr-ÀmÀdedir şimdi  
 

4. ÒudÀ õÀtın hemíşe dÀ´im etsün ãadr-ı ãıóóatde 
DuèÀ-yı devletin ehl-i hüner inhÀdadır şimdi  

 
5. CelÀlí cÀhının tÀríòidir èarø et meserretle  

äafÀ-yı ãadr-ı Anaùolı Mekkí-zÀdedir şimdi  
 

          [1228] 
 

117  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. HamdülillÀh necl-i äÀlió-zÀde-i èÀlí-himem  
Anaùolı ãadrını teşríf ile ièlÀdadır  

 
2. Gül-sitÀn-ı èÀlemi güllerle zeyn etdi eyÀr  

Vaút-i naãbı işte mÀh-ı iètidÀl-ÀrÀdadır  

                                                
 116: RE, 50a, dk.; AE, 8b. TevÀríò-i äadr-ı Anaùolı: RE’de yok. 
 117: RE, 50a; AE, 8b.  
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3. Hem hilÀliñ şekl-i èaynından delÀlet etdi kim  

èİffet ü èadlin úuôÀta ÀsumÀn ímÀdadır  
 

4. Kevkeb-i pervín ile maùlabların èarø etdi çarò  
Meh yeñidir gerçi ehliyyetle istidèÀdadır 

 
5. Eskisin olsun ne mÀníè birine ol maùlabıñ   

DigerÀna  mÀèada seyyÀreler ÀmÀdedir  
 

6. KÀm-yÀb-ı èizz ü rifèat olsa úÀêılar n’ola  
Öyle bir feròunde õÀt ol mesned-i vÀlÀdadır 

 
7. Söyle tÀríò-i münÀsib ey  CelÀlí cÀhına  

Şimdi enseb Anaùolı ãadr-ı äÀlió-zÀdedir  
 

          [1228]  
 

118 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. ÓamdülillÀh ãadr-ı Anaùolı’ya iúbÀl ile  
NÀ´il oldı bir kibÀrıñ ercümendi müjdedir  

 
2. Böyle tebşír et CelÀlí cÀhını tÀríò ile  

äadr-ı Anaùolıdır ÙÀhir Efendi müjdedir 
 

          [1225]  
 

119 
 

TÀríò-i äadÀret-i Anaùolı 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
  

 
1. NÀm-dÀş-ı Óaøret-i FÀruú-ı ãÀóib-dÀd kim   

èAdl ü èiffet õÀtınıñ óaããíãa-i mecbÿlüdür 
 
 

                                                
 118: RE, 50a; AE, 8b.  
 119: RE, 50a; AE, 8b.  
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2. Anaùolı pÀyesin úaùè eylemişdi píşezín  
Şimdi bi’l-fi’l oldı óasbü’l-èÀde zírÀ yoludur 

 
3. Yevm-i naãbın àurre åebtiyle bu yıl ehl-i nücÿm  

äÀdıú olmaú ittifÀú-ı èadliniñ medlÿlüdür  
 

4. Óaú TeèÀlÀ èizzet ü iúbÀlile sÀà eylesin  
ÕÀt-ı èÀlísin ki óÀlÀ ãadr-ı devlet ãoludur   

 
5. Evvel-i mÀh-ı muóÀrrem yevm-i iåneyn olduàı  

MÀèní-i saèdü’s-suèÿd-ı tÀlièiñ maóãÿlüdür  
 

6. Şöyle nísÀn içre teşríf eyledi ol ãadrı kim 
Úaùreler cevher gibi kÀn-ı ãadefde ùoludur  
 

7. Üc gün aúdem cümleyi mesrÿr eden yevmü’s-sürÿr  
Mevsim-i taãmím-i naãb-ı meymenet meşmÿlüdür  

 
8. Úuvvet-i tey´yid-i RabbÀníyle derler baèdezín  

èÁlemiñ her semti bir emn ü selÀmet úoludur   
 

9. Midóatinde reddolunmaz müddaèanın bir yeri   
Kim delíl-i óüsn-i òulúı ehl-i dil maúbÿlüdür  

 
10. Fi’l-me åel bir şehre teşbíh eylesem her naômımı  

Kişver-i ÀãÀrımıñ bu şehr-i İstanbul’udur  
 

11. Eylemek tevfíúe maôhar ol kerím-i maòlaãı  
Luùf u iósÀn-ı ÒudÀ’dan cümleniñ me´mÿlüdür  

 
12. Dedi tÀríòin CelÀlí dÀèí-i dívÀní-veş  

Saèd ola èadli èÖmer Bey ãadr-ı Anaùoludır  
 

          [1217] 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Saèy ile èÀdil èÖmer Beg ãadr-ı Anaùoludur 
 

[1217] 
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120 
 

TÀríò-i ilbÀs-ı Ferve-i äadr-ı Anaùolı 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. CenÀb-ı Keçecí-zÀde Efendi óaøreti ol kim  
Naôíri gelmemişdir himmet ü refèetle dünyÀda  

 
2. Görüp şÀyeste-i iósÀn-ı vÀlÀ eyledi fermÀn  

ŞehinşÀh-ı cihÀn ãadr-ı Anaùolu’ya ıãèÀda 
 

3. MüheyyÀ idi ilbÀsa  siyeh semmÿr-ı  zíbÀdan  
äu díbÀsından ÀèlÀ boàça  içre ferve-i èÀde  

 
4. Óuøÿr-ı pür-óubÿr-ı ãadr-ı Àèôamda saèÀdetle  

Olundı dÿş-ı istióúÀúına ilbÀs o eånÀda  
 

5. LisÀn-ı óÀl ile ferve CelÀlí dedi tÀríòin  
Şükür kim keçeñi ãudan çıúardıñ Keçeci-zÀde  

 
[1212] 

 
121 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Oldı bir mihr-i ÀsumÀn-ı hüner  

Pertev-endÀz-ı ãadr-ı Anaùolı  
 

2. Yaèní Mekki Efendi kim õÀtı  
Genc-veş naúd-i maèrifetle ùolı  

 
3. Óıfô-ı èilminde FÀrísí èArabí  

Ki ne Ferheng arar ne Vanúulı  
 

4. FÀris-i èarãa-i muèÀrifdir 
N’ola cÀh-ı refíèe çıúsa yolı  

 
5. äÀà ola devlet ü saèÀdet ile  

äadr-ı dívÀnıñ oldı çünki ãolı 

                                                
 120: RE, 50b; AE, 8b.  
 121: RE, 50b; AE, 8b.  
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6. Söyle tÀríò-i cÀh-ı vÀlÀsın  

Ey CelÀlí duyur SitÀnbulı  
 

7. Rÿmili pÀyesiyle şimdi beli 
Oldı Mekkí Efendi Anaùolı  

 
          [1200] 

 
122 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Seyyidü’l-emåÀl èAbdu’l-lÀh Efendi kim felek  

Rütbe-i èirfÀnına òÿrşíd ile serdÀdedir  
 

2. Yaèni temkínin görüb rüşd ü sedÀdın añlasa 
İbni SínÀ èaúl-i EflÀùun içün der sÀdedir  

 
3. VÀye-mend-i pÀye oldı luùf-ı şÀhenşÀhdan  

Öyle õÀta böyle iósÀn ü èinÀyet èÀdedir  
 

4. èIyd ber-bÀlÀ-yı èıyd etti meh-i şevvÀlde  
Hem şubaùın cemre tezyín ettiği eånÀdadır  

 
5. Eylesün eãbÀb-ı tevfíúi müheyyÀ müsteèÀn  

Úıl duèÀ Àmine  ey dil muòliãÀn ÀmÀdedir  
 

6. ÒÀme úayd-ı ãafóa-i inşÀd eder taúdím içün 
Şöyle bir mıãraèki hem berceste hem ÀzÀdedir  

 
7. Mıãraèı bÀlÀ-yı raènÀdır n’ola tekrÀr ise  

Kim iki vech ile óükm-i beyt-i müsteånÀdadır  
 

8. Kevkeb-i Dürrí gibidür faøla óüsn-i ãanèatı  
İşte tÀríòim CelÀlí pÀye-i vÀlÀdadır  

 
9. Rütbe-i Anaùolı’da müjde Dürrí-zÀdedir 

[1215] 
Rütbe-i Anaùolı da müjde Dürrí-zÀdedir 

          [1215]  
 

                                                
 122: RE, 51a; AE, 9a.  
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123 
 

feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün 
 

1. Minnet AllÀh’a ki bir õÀt-ı pesend-díde ãıfÀt  
Buldı iúbÀl-i ser-Àmed Anaùolı oldı 

 
2. Õühd ü taúvÀda vaóíd olduàıçün òalú n’ola  

Deseler åÀní-i Evóad Anaùolı oldı 
 

3. äadra baòş etdi äalÀóí şeref-i bí-gÀye  
NÀ´il-i devlet-i sermed Anaùolı oldı 
 

4. Heb úuøÀt úalemine bu èinÀyetdir kim  
O seha-şíme o ecved Anaùolı oldı 

 
5. Bildim o õÀt-ı şeríf olduàını müjde-resÀn  

Dediler nÀmı  Muóammed  Anaùolı oldı 
 

6. İsmidir Rÿmili ãadrı gibi òayrü’l-esmÀ 
Bu Muóammed’dir o Aómed  Anaùolı oldı 

 
7. PÀye almışdı muúaddem daòi bi’l-fièl işte  

Luùf edüp şÀh-ı müe´yyed Anaùolı oldı 
 

8. Óaú  mehadimi ile dÀ´im ide õÀtın kim  
Öyle bir vÀlid-i emced Anaùolı oldı 

 
9. Yazdı õühdi o zekí ãadra CelÀlí tÀríò  

KetòüdÀ-zÀde-i  ezhed Anaùolı oldı 
 

          [1218] 
 

124 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün /mefÀilün   
 

1. Meh-i evc-i faøílet óaøret-i èOåmÀn Efendi kim  
Cebín-i èiffeti eyler cihÀn-ı èadl-i nÿrÀní  

 
 

                                                
 123:  RE, 51a; AE, 9a.  
 124: RE, 51b; AE, 9a.  
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2. ÒudÀ gösterdi ãadr-ı Anaùolı eyleyüp  òalúa 
Şeref-yÀb iki úÀêı èasker-i seyyid ile dívÀnı  

 
3. Bu ãadrın oldılar miórÀb-ı dívÀn cÀn-ı beyninde 

Yeşil pÿşídelenmiş iki muãóaf biri èOåmÀní  
 

4. Muúaddem pÀye-dÀr-ı Anaùolı eyleyüb úadrin  
Egerçi mihr-veş úılmışdı èÀlí luùf-ı sulùÀní  

 
5. Bi’óamdil-lÀh ki bi’l-fièl eyleyüp ol manãıbı teşríf  

ÚuøÀt-ı müsliminiñ fièle geldi şükr-i YezdÀnı  
 

6. äafÀ-yı òÀùır ü ãıóóatle pür-şevú olsun etdikçe 
Felek ãadreyn-i mihr ü mÀhla dívÀn-ı ekvÀnı  

 
7. CelÀlí yazsalar şÀyeste ãadr-ı şemse tÀríòin  

Anaùolıya oldı yümn-i zíbÀ  nÿr-ı èOåmÀní  
 

          [1220]  
 

125 
 

èÖşriyye 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Óaúú’a ãad minnet ki èAbdu’l-lÀh Efendi óaøreti  
Anaùolı ãadrınıñ úıldı dü-bÀlÀ şÀnını  

 
2. Yaèní evvel pÀye şimdi olduàından bi’l-fièl  

Hem ser-i çarò-i berín etdi ser-i èünvÀnını  
 

3. ÁsumÀn-ı èilm ü faølıñ kevkeb-i dürrísidir  
Mihrden ÀèlÀ bilürler pertev-i èirfÀnını  

 
4. Eyleyüp kesb-i kemÀl ol seyyid-i èÀlí-cenÀb  

Úıldı åÀbit seyyid-i èÀllÀmeye rücóÀnını  
 

5. äadrını úılsın mübÀrek maôhar-ı tevfíú edüp  
Óaú TeèÀlÀ eylesün feròunde her dívÀnını  

 
 

                                                
 125: RE, 51b; AE, 9a.  
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6. Kilk-i kÀviş-gerden etdim naãbı tÀríòin su´Àl  
Cüst ü cÿ úılsun deyü bir nekre ãanèat kÀnını  

 
7. Dedi re´s-i èÁşir olmaúla bu sÀl-i bí-melÀl 

Ùaró-i ÀóÀd eyleyüp buldum reh-i imkÀnını  
 

8. İşte èaşrÀt ü mi´Àtı tÀm bir mısraè dedi  
Ey CelÀlí ben de taósín eyledim idmÀnını  

 
9. CÀh-ı vÀlÀ úadriniñ tÀríò-i revnaú-baòşıdır  

Verdi Dürrí-zÀde ãadr-ı Anaùolı şÀnını  
 

          [1220] 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Verdi şÀn ãadr-ı Anaùolı’ya Dürrí-zÀde 
 

[1220] 
 

126 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ feÿlün  
 

1. Bi’óamdil-lÀh Emín Beg óaøretiyle  
Şeref-yÀb oldı ãadr-ı Anaùolu  

 
2. ÙırÀz-mend-i èirfÀn ki bezmin  

MelÀz etmekdedür dehriñ fuóÿlü  
 

3. Zihí èaúl ü zihí deryÀ-yı èiffet  
Ki àarú-ı reşk eder ehl-i èuúÿlü  

 
4. Der-i èadlin bilür dÀrü’l-emÀndır  

ÚuøÀt ol bÀba  óaãreyler duhÿlü  
 

5. äabÀ kim maùlabí-i ehl-i dildir  
Degildir hem riyÀóıñ pek èacÿlü  

 
6. O dívÀn etse bu èummÀna gitse  

Olur yek-dem úudÿmıyla úufÿlü 

                                                
126: RE, 52a; AE, 9a.  
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7. Bi-Óaúú-ı nÿr-ı pÀk etsün muvaffÀú  

CenÀb-ı Rabb o hemnÀm-ı resÿlü  
 

8. CelÀlí lafôen ü mÀènen bu beyte  
Taóaããür úıldı tÀríòiñ óuãÿlü  

 
9. Biñ iki yüz yigirmi birde oldı  

Emín Beg zeyn-i ãadr-ı Anaùolı  
 

          [1221] 
 

127 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. ÓamdülillÀh ol semiyy-i faór-ı èÀlem yümn ile  
äadr-ı vÀlÀ oldı óasbü’l-èÀde Anaùolı’ya 

 
2. Øabùına úıldı teãÀdüf mÀh-ı mevlÿd evveli  

Oldı naãb ol àurre-i àÀrrÀda Anaùolıya  
 

3. Gurre-i àarrÀdır ol vÀúiède kim her kişvere  
èIyd-ı ekberdir degil kim sÀde Anaùolıya  

 
4. Rif´at-i aókÀm-ı èadliyle o nıóríriñ olur  

ÚÀêıyÀn-ı Rÿmeli serdÀde Anaùolıya  
 

5. MÀh-ı nísÀn içre naãbı oldı neşr-i òayra dÀl  
Óükm edüp ol vaút-i cÿd-efzÀda Anaùolu’ya  

 
6. Ebr-i iúbÀlin ÒudÀ hemvÀre pür-feyz eylesün  

TÀ ãudÿr olduúça óükm  icrÀda Anaùolıya  
 

7. Söyle tÀríòin CelÀlí cÀhını tebrík ile 
äadr-ı bi’s-ãaèd oldı èÁşir-zÀde Anaùolıya 

 
          [1222] 

 
 
 
 

                                                
127: RE, 52b; AE, 9a. 
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128 
 

fÀilÀtün/ mefÀilün/ feilün  
 

1. Ebr-i himmet Müníb Efendi kim  
Ede Óaú bí-zevÀl sÀyesini  

 
2. PÀyidÀr eyleyüb ayırmaya hem 

Farúımızdan yed-i  óımÀyesini   
 

3. PÀdişÀh-ı cevÀd edüb enèÀm  
Yine luùf etdi rütbe vÀyesini  

 
4. Etdirüp kesb-i irtiúÀ yaèní  

Úıldı iósÀn-pÀye mÀyesini  
 

5. Ùıfl-ı kilki CelÀlíyÀ gÿyÀ  
Edelim besle óoúúa dÀyesini  

 
6. äunalım tÀ bu beyt-i tÀríòi  

Bÿs edüb dest-i faølı ayesini   
 

7. ŞÀh Óaúú’a Müníb Efendiye  
Úıldı luùf-ı Anaùolı pÀyesini  

 
          [1222] 

 
129  

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. NÀm-dÀş-ı faór-ı èÀlem fÀøıl-ı èÀlí-himem 

Kim åenÀ-gÿyÀsıdır ister şeríf ister vaøíè 
 

2. Anaùolı ãadrını teşríf edüp iúbÀl ile  
Oldı revnaú-yÀb-ı èilm ü faølı ol cÀh-ı meníè 

 
3. Olduàından bÀà-ı envÀè-ı  maèÀrrif eyledi  

Naãbı germÀ evvelin şÀyeste-i reşk-i rebíè 
 
 

                                                
 128: RE, 52b; AE, 9a.  
 129: RE, 53a; AE, 9a.  
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4. Öyle nıórír-i muóÀøır kim zemín-i ãoóbete  
Ùabèı dÀnişle eder hem nuùúı bünyÀn-ı rasíè 

 
5. VÀdí-i inşÀda ki ãanèatların taósin eder  

Görse Veysí-i belÀàat-píşe VaããÀf-ı åaní è 
 

6. TÀ ãudÿr etdikçe daèvÀ-yı ièbÀdı istimÀè 
Ber-devÀm etsün cihÀnda õÀtını Óayy-i Semiè 

 
7.  Ref’i-i hameyle Celali söyledim tarih-i cah 

Anatolu sadrı hem-nam-ı Nebidendür refiè  
 

          [1226] 
 

130 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Bi’óamdil-lÀh o õÀt-ı maèdelet-güster saèÀdetle  
Şeref-baòş-ı muèallÀ ãadr-ı Anaùolıdur şimdi  

 
2. Sipihr-i èadli ü dÀda neyyir-i èiffetle zíb-efzÀ  

Müzeyyen sÀz-ı vÀlÀ ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  
 

3. Semiyy-i mefóÀrü’l-ekvÀn emín-i ãÀóibü’l-èirfÀn  
O Sıddíúí-secÀya ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  

 
4. TeãÀdüf úıldı hengÀm-ı bahÀra mevsim-i naãbı  

ÒoşÀ feròunde-eånÀ ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  
 

5. Ki derlerdi semÀda ÀfitÀb imrÿz yÀ ferdÀ  
Eder CevzÀ-yı me´vÀ ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  

 
6. Cenÿbí vü şimÀlí burclarçün miåli Berrín’iñ 

Felekde mihr gÿya ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  
 

7. Olup şemsin úÀmer ile ictimÀèı her ser-i mehde  
Zihí teålíå o yektÀ ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  

 
8. BahÀr evúÀta ãadr olunduúça úılsun óaøret-i MevlÀ  

Gül-i õÀtın muùarrÀ ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  
 

                                                
 130: RE, 53a; AE, 9a.  
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9. CelÀlí ãoóbet-i tÀríò-i cÀh et sen de òÀmeyle  
Muãaóib-zÀde ÀèlÀ ãadr-ı Anaùolu’dur şimdi  

 
          [1229] 

 
131 

 
TÀríò-i ÚaøÀ-yı İstanbul 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. Emín Beg óaøreti tekrÀr olub úÀêı-ı İstanbul 

BinÀ-yı şerè-i àarrÀ himmet-i èadliyle emtendir 
 

2. CemÀl-i cÀhıñ efzÿn eyledi óüsn-i dü-ruòsÀrın  
KemÀl-i èilm ü èirfÀn ehliniñ tekrÀrı aósendir  

 
3. ZamÀn-ı èiffeti eşrÀr-ı eãnÀfı eder ióyÀ  

Olur aòyÀrıñ aòyÀrı o kim aãlında ehvendir  
 

4. Büyÿt-ı óileyi terk eylesün aãóÀbı devrinde  
Belí mÀnend-i beyt-i èankebut ol evler evhendir 
 

5. ŞièÀr etmek ne mümkün ehl-i ãanèat kiõbi èahdinde  
Meger eşèÀr ola anıñ daòi te´víli emkendir 
  

6. Degildir vaãf-ı cidd ü ihtimÀmı biñdebir úÀbil  
Ne rütbe saèy ederse òÀme ıùrÀsında elkendir  

 
7. Tekerrür óükm olur maènen CelÀlí söyle tÀríòin 

Sitanbul óÀkimin buldı Muóammed nÀmı eymendir  
 

[1218] 
 

132 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Tekerrür iètidÀl iåbÀt eder elbetde manãıbda 
ÒuãÿãÀ hafta-i nevrÿz içinde olduàı yegdir  

 

                                                
 131: RE, 54b; AE, 9a.  
 132: RE, 54b; AE, 9b.  
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2. CelÀlí tÀmdır tÀríòim eyler manãıbın tebşír  
Yine İstanbul’a müjde efendisi Emín Beg’dir  

 
          [1218]  

 
133 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Yümn ile úÀêı-ı İstanbul olunca bi’l-fièl   

Ol kerem-muètÀd ü ãÀóib-dÀd ü İbrÀhím-nÀm  
 

2. Ey CelÀlí øabù-ı sÀl-i manãıb-ı vÀlÀsına  
ÚÀêı-ı Konsùanùiniyye lafôıdır tÀríò-i tÀm 

 
          [1205] 

 
134 

 
fÀilÀtün/ mefÀilün/ feÿlün 

 
1. Revnaú-efzÀ-yı ãadr-ı fetvÀ kim  

Luùfunuñ teşnesi leùÀfet-i Àb  
 

2. Necl-i pÀkízesi cenÀb-ı óafíd  
Reşk eder ùabèına nezÀfet-i Àb   

 
3. Saùr-ı te´lífe eylemişler idi  

ÒÀme-cünbÀní-i kitÀbet-i Àb  
 

4. Tecrübeyle zihí eser ki olur  
NÀôırı nÀ´il-i mahÀret-i Àb  

 
5. Zemzemesi yÀd edüb muúaddemede 

Úıldılar bir güzel berÀèat-i Àb  
 

6. Soñra mÀ-yı maùar-åenÀsında  
Ettiler vÀúıèÀ iãÀbet-i Àb  

 
7. Gelmedi bu zamÀna dek bilirüz  

Böyle ãÀóib-dirÀyet-i Àb  

                                                
 133: RE, 54b; AE, 9b.  
 134: RE, 54b; AE, 9b.  
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8. N’ola ey ãuya dense Àb-ı òayÀt  

Óıørı Óıør eyledi kerÀmet-i Àb  
 

9. ÓÀris-i hısnıdır óayÀtıñ ãu  
Nitekim úalèÀ-yı òırÀset-i Àb  

 
10. ÓÀmí-i mülküdür óayÀtın ãu  

Nitekim èÀlemi óimÀyet-i Àb  
 

11. Mütevellísidir hevÀ èarøıñ  
Lík maèmÿr eder nezÀfet-i Àb  

 
12. Hele dÀrü’z-ziyÀfet-i èÀlem  

Sebeb-i mÀ ile èimÀret-i Àb  
 

13. Ola nisanda tÀ ki dÀver-i gül  
MÀlik-i devlet ü saèÀdet-i Àb  

 
14. TÀ ki tÀb-ı temmuz ile èÀlem  

Bula nÿş eyleyüp óalÀvet-i Àb  
 

15. VÀlidi óaøretiyle var olsun  
Olduàunca becÀ aãÀlet-i Àb  

 
16. Münşifeyle CelÀlí-i dÀèi  

Kilk-i ùabèa verüb ùaharet-i Àb  
 

17. Eyledi óaøret-i hekím işrÀb  
Yazdı tÀríòini óaõÀúat-i Àb  

 
          [1212] 

 
135 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Edüp iórÀz-ı rütbe seyyid-i èallÀme-i óaşyet  

Feraó-yÀb oldı cümle èÀrif-i  ÀgÀh-ı İstanbul  
 

2. DuèÀ eylerdi bi’l-fièl olmasıçün gerçi penç evúÀt  
HidÀye MülteúÀ Kenz ü Dürer EşbÀh-ı İstanbul  

                                                
 135: RE, 55a; AE, 9b.  
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3. ÓuãÿãÀ cÀn u dilden Àrzÿ úılmışdı teşrífin  

O baór-ı èilmiñ aókÀmı olub dil-òºÀh-ı İstanbul  
 

4. Velí ol manãıbı MevlÀ mürÿr etdirdi  bí-zaómet  
Yine şükrÀne-gÿdur  cümleten efvÀh-ı İstanbul  

 
5. CelÀlí elde bir øammıyla buldu rütbe tÀríòim  

Müníb-i ãÀóibü’l-èirfÀna pÀye cÀh-ı İstanbul  
 

          [1218] 
 

136 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Cem-i yemm mekremetden óaøret-i äÀlió Efendi’ye  
èAùÀ-yı pÀye-maóøÀ cÿş-i deryÀ-yı himemdendir  

 
2. MeòÀdim-i kirÀmıñ faóridir èilm ü faøíletle  

Suòan-verlikle hem dÀnişverÀn-ı muóteremdendir  
 

3. O dur necl-i ãalÀó-Àyini müftí-i güzíniñ kim  
SitÀyiş-gÿyí-ı evãÀfı taódíå-i nièamdandır  

 
4. Mufaøøaldır bu esèad olduàından saèd-ı meşhÿra  

O èÀlim ise bu Àèlem fuóÿl içre èalemdendir 
 

5. Úulÿb-ı òalúı celb etmekdedir òulú-ı nevÀzişle  
DuèÀ-yı òayrÀ meyl ü raàbeti óüsn-i şiyemdendir  

 
6. Niçe böyle  mürüvvet rü´yet ile ber-úarar etsin  

ÒudÀ ol vÀlid ü mevlÿdu kim luùf u keremdendir 
 

7. CelÀlí rütbedir cÀm-ı meserret-úatre tÀríòim  
Sitanbul pÀyesi maódÿma ãÀfí cÿd-ı Cem’dendir  

 
          [1220] 

 
 
 

137 

                                                
 136: RE, 55b; AE, 9b.  
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Diger 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Óaøret-i äÀlió Efendi-zÀde-i  fetvÀ-penÀh  

Kim o vÀlÀ rütbe cÀhıñ õÀtıdır pírÀyesi  
 

2. ŞÀh-ı èÀlem pÀye iósÀnıyla nÿr-ı èaynına  
Eyledi mükrim o òallÀú-ı kerímiñ sÀyesi  

 
3. Yaèní luùf etdi Sitanbul rütbesin iclÀlle  

Cünki Mekke pÀyesi olmuşdı evvel vÀyesi  
 

4. Sÿd-ı tekmíl-i ùaríúiyle ÒudÀ úılsun be-kÀm 
Eylesün úatè-ı merÀtib èömrdür sermÀyesi  
 

5. Úaùre-i tÀríòidir hem rütbe-i cÀm-ı neşÀù 
Cÿd-ı Cem’den luùf-ı maódÿmı SitÀnbul pÀyesi  

 
[1220] 

 
138 

 
mefÀílün/mefÀílün/feílün 

 
1. Teşerref bi’l-kazâ èÁsım Efendi 

Bi’İstanbÿl mu’tedlen ŞüreyhÀ 
 

2. Ve errehhu’l-CelÀlí ke’l-lÀlí 
Ve yakzâ èÁsımü bi’l-beldi şerèÀ 

 
 

          [1222]  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 137: RE, 55b; AE, 9b.  
 138: RE, 56a; AE, 9b.  
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139 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Haøret-i maódÿm-ı äÀlió-maòlaã ü äÀlió nijÀd  
Kim cenÀb-ı vÀlidi taúvÀ-geh-i fetvÀdadır  

 
2. PÀye-i Mekke’yle úadri ser-bülen[d] olsa n’ola  

Öyle õÀta böyle iósÀn-ı  mülÿkı èÀdedir  
 

3. Eylesün úaù-ıèmerÀtib devlet ü iúbÀl ile  
Óamd ola esbÀb-ı rifèat óÀøır ü ÀmÀdedir  

 
4. Müjde Óaú içün CelÀlí şöyle mesrÿr oldı kim  

ÓÀcıyÀn gÿyÀ ãafÀ-yı ÚÀbe-i èulyÀdadır  
 

5. Kesr-i sÿzen cÀme-i tÀríòe vÀlÀ-pÀyedir 
Rütbe-i Mekke úıba-yı necl-i äÀlió-zÀdedir  

 
          [1218]  

 
140 

 
fÀilÀtün/ mefÀilün/ feilün 

 
1. Necl-i èÀlí ÓüsÀm Efendi kim  

İètilÀsında yer mi var şekke  
 

2. áalaùa cÀy-ı hükmüdir  olmaz  
Òalúı rÀøı èitiatin  fekke  

 
3. Verdiler Mekke pÀyesi emrin 

O da imøÀyı úoydı her saúúe  
 

4. TÀm taórír olundı tÀríòi  
Óarfi gelmez CelÀlíyÀ óakke  

 
5. Zíb-cÀh ÓüssÀm Efendiye kim  

Eyledi úaùè-ı rütbe-i Mekke  
 

                                                
 139: RE, 57b; AE, 9b.  
  2b. ser-bülen[d]: pM*�d�, RE, AE.   
 140: RE, 57b; AE, 9b.  
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          [1219] 
141 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Te´vem olsun úadr ü èıyda isterüz Úuddÿs’dan 

Óaøret-i Úudsí Efendiniñ geceyle gündüzü  
 

2. Gül gibi naúş et CelÀlí pÀyesi tÀríòini  
Geldi Úudsí rütbe-i Edrine’ye güldi yüzü  

 
          [1220]  

 
142 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Suòan-ver naòl-i kÀmil óaøret-i Úudsí Efendi kim   

KemÀl-i õÀtı èÀlídir kemÀlÀt-ı Óocendí’ye  
 

2. Muèizz-i ehl-i fenn ü ehl-i dildir èilm ü èirfÀnı  
MiåÀl-i mihr ü mehdir ÀsumÀn-ı ercemendiye 

 
3. MetÀnet şöyledir faølında kim İbni Óacer óÀlÀ 

Göreydi seng-i taèn-endÀz olurdı Taşkendiye  
 

4. Olup úÀêı-ı Mekke tÀcıdır yekser MevÀliniñ  
Verür õÀten şerÀfet serverí vü ser-bülendiye 

 
5. Úılup MevlÀ müyesser ôabù ü èavdin óüsn-i óÀl üzre  

Hemíşe maôhar etsün ùarz ü ùavr-ı dil-pesendiye  
 

6. BerÀy-ı tehniyet bir mıãraè-ı tÀm etdi ÀmÀde  
Suòan-sÀz-ı ùabíèat fikr ederken kendi kendiye  

 
7. Degil pÿşíde faór eyler CelÀli øabù-ı tÀríòiñ 

LibÀs-ı mevleviyyet Úaèbe’dir Úudsí Efendi’ye  
 

          [1220] 
 
 

                                                
 141: RE, 57b; AE, 9b.  
 142: RE, 58a; AE, 9b.  
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143 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. ÕÀt-ı vÀlÀ úadr ü Àèlí menzilet  
KetòüdÀ-yı vÀlide Yÿsuf AàÀ  

 
2. Òayr-òºÀh-ı salùanat èÀlí-cenÀb  

èUmdetü’l-erkÀn ü rüknü’l-eõkıyÀ   
 

3. Eylemiş MevlÀ dü-dest ü ùabèını  
KÀn-ı himmet maèden-i luùf ü èaùÀ 

 
4. Úıldı devletle saèÀdet-òÀnesin  

Mevsim-i yümn ü şerefde nev-binÀ  
 

5. Yaèní feth etmişdi Mıãr iúlímini  
Óaøret-i şÀhenşeh-i kişver-güşÀ  

 
6. Ol mübÀrek sÀlda tekmíl olup  

Naúl ü teşríf etdi ol Yÿsuf AàÀ  
 

7. BÀyezid’iñ úurbıdır olmaz baèíd  
äÀóibin úılsa teãÀóüb evliyÀ  

 
8. Dest-mÀlíler Yemen’dir fièl-meåel  

CÀmièiñ meydÀnıdır èAmmÀn aña 
 

9. Esdigince ol óavÀliden nesím  
Şurùa vü bÀd-ı Yemen’dir dÀ´ima 

 
10. äaón-ı şÀdırvÀn-ı SulùÀn BÀyezíd  

DÀmen-i kÿh-ı Úamer’dir gÿyiyÀ  
 

11. Müslimín andan çıúup geldikleri  
Nebè-i cÿş-ı Níl’e  beñzer vÀúıèÀ 

 
12. Sevú-i nehr-i Níl olub ol òÀneyi  

Mıãr’a teşbíhim degildir nÀ-becÀ  
 

13. Úaãr-ı Yÿsuf’dur  kenÀr-ı Níl’de  
Óüsn ile ol beyt-i óÿb-ı dil-güşÀ  

                                                
 143: RE, 58b; AE, 9b.  
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14. Úaãr içinde sÀèat-i Yÿsuf gibi  

äÀóibin úılsun ÒudÀ cünbiş-nümÀ  
 

15. Noúùa-i tÀríò CelÀlí naúş eder  
Yapdı bir raènÀ binÀ Yÿsuf AàÀ 

 
[1216] 

 
144 

 
müstefilün/ feÿlün/ müstefilün/ feÿlün 

 
1. Hem-nÀm-ı mÀh-ı KenèÀn yaèní aàÀ-yı zí-şÀn  

Ümm-i şeh-i cihÀna ol ketòüdÀ-yı vÀlÀ  
 

2. Tabèı edüp irÀde tÀ õirve-i verÀda 
Yapdı bu úaãrı mesèÿd etsün cenÀb-ı MevlÀ 

 
3. Şekl-i müåelleãinde teålíå-i bi’s-suèÿdı  

Õevú ü sürÿr u şÀdí aókÀmın eyler ímÀ  
 

4. äÀóil-serÀya nisbet gÿyÀ bu bir veleddir  
Faór eylemez mi vÀlid mevlÿdı olsa ÀèlÀ  

 
5. BÀg içre kÀh ãÀnma lüèlü-i der-ãadefdir  

äÀóil-serÀ yanından ırmaz miåÀl-i lÀlÀ 
 

6. Taãríf ile åülÀåí lÀkin ãaóíó ü sÀlim  
Tencím ile terÀøÿ mízÀn-ı çaròa hem-pÀ  

 
7. Píşinde óavø-ı cÀrí mÀnend-i Níl-i Mıãrıñ  

Ol Níl’e úaãr-ı Yÿsuf olmuş bu kÀh-ı vÀlÀ 
 

8. SÀóilserÀ ser olmuş semt-i Emírgÿne  
Ol serde yÿsufídir bu taòkem-i [?]  muèallÀ  

 
9. Üstinde şeddedir bu nüzhet-geh-i  müåellseå 

Sa´irden imtiyÀza ãÀóil-serÀdır  illÀ  
 

10. TÀríò-i naúş olundı menúÿù ile  CelÀlí  
Yÿsuf AàÀ-yı mücedded yapdırdı úaãr-ı bÀlÀ  

                                                
 144: RE, 59a; AE; 9b.  
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          [1217]  

 
145 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. ÓabbezÀ èÀùıfet-i şeh ki riyÀset èameli  

Oldı èÁtıf úuluna èatf ile kÀ´in maèùÿf  
 

2. İbni Zeyní-i úalem yazdı CelÀlí tÀríò  
èÁùıf’a cÀh-ı riyÀset ne müzeyyen maèùÿf  

 
          [1212]  

 
146 

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. Yine tevúíèi-i dívÀn-ı hümÀyÿn oldı  

Müjde-ber-müjde ki bir õÀt-ı muèallÀ pírÀ 
 

2. CÀhına söyle CelÀlí şu bihín tÀríòi  
Oldı tevúíèi yine èÁrif Efendi ebhÀ  

 
          [1226]  

 
147 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Olup èÁrif Efendi yümn ile  rÿz-nÀmçe-i evvel  

Maóallin buldu erbÀbı dedi her òºÀce-i dívÀn  
 

2. KibÀr etsin CelÀlí úayd-ı defter söyle tÀriòin  
Büyük rÿz-nÀmçedir  èÁrif Efendi mecd ile el´Àn  

 
          [1214]  

 
 

                                                
 145: RE, 60a; AE, 9b.  
 146: RE, 60b; AE, 9b.  
 147: RE, 61a; AE, Yok.  
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148 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Muóammed-nÀm edíb-i zü’l-himem èÁrif Efendi kim 
Dil-i maènÀya baòş eyler güşÀyiş ùabè-ı semmÀòı  

 
2. Suóan bÀbında neår ü naômı memdÿh-ı müsellemdir  

Olur ÀåÀrınıñ VaããÀf ü Şevket görse meddÀóı  
 

3. FütüóÀt ü Füsÿs Àyine-i èirfÀnı baúdıúça  
Görüb rÿy-ı sühÿlet ôann eder MiftÀh ü MıãbÀó’ı  

 
4. Zemín-i şièri te´lífi gibidir mír Ebü’l-fetóiñ  

Gürÿh-ı şÀèirÀn olmaz mı peyrevlikle  ü şerrÀóı  
 

5. ŞarÀb-ı misket-i naômı küşÀd-ı úalbe  nÀèfidür  
İçilmez aña nisbetle MerÀh’ın rÀh-ı tuhfÀhı  

 
6. Medeng-i  maèrifetle külfet-i aèlÀúı dÀfièdür 

Nola úuflün açup teshíl-i terkíb etse iøÀóı  
 

7. Úalem iåbÀt-ı fetó ü øamm edüp hemvÀre bezminde  
Meserret gezliki  olsun úaãÀvet kesrini mÀhı  

 
8. Edüp miftÀó aàÀsı yümnile  şÀhenşeh-i èÀlem  

O òayrü’l-bÀbı fetó etdükde dest-i luùf-ı fettÀóı  
 

9. Bu mıãraèla CelÀlí fÀl-i mesèÿd oldı tÀríòim  
Açıldı bÀb-ı èizz èÁrif Efendi oldı miftÀóı  

 
          [1214]  

 
149 

 
müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün  

 
1. MiftÀó aàası yaèní ol nÀm-ı sulùÀn-ı rüsül  

Memnÿn-ı  lutf-ı şÀh olup maèlÿm olunca herkese  
 
 

                                                
 148: RE, 62a; AE, 10a.  
 149: RE, 62b; AE, 10a.  
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2. Yazdım CelÀlí òÀmeden tÀríòi dersin safóaya 
èÁrif Efendi çıúdı aña bÀ-rü´ÿs-ı medrese   

 
          [1218]  

 
150 

 
mef ÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün  

 
1. Minnet cenÀb-ı Óaúú’a ki èÁrif Efendi’niñ   

DÀnişle gelmemişdi menendi çavuş başı 
 

2. SulùÀn-ı èÀlem eyledi dívÀn-ı devlete  
Ol õÀt-ı òaãã ü èÀm-pesendi çavuş başı  

 
3. Verdi şeref kemÀl-i hünerle o mesnede  

Oldı hemÀn KemÀl-i Óocendí çavuş bÀşı  
 

4. ÕÀtı gibi meãÀlióe vermezdi intiôÀm 
ÒºÀce NiôÀm’ın olsa da kendi çavuş başı  

 
5. Kim èadli iki òaãmı nevÀzişte bir ùutar  

Demez nem ín ü Àna gücendi çavuş başı  
 

6. ŞekvÀciyÀn zamÀne sürÿr-Àverendedir 
Etmez melÿl bir gile-mendi çavuş başı  

 
7. TÀríòi èarø-ı òÀl-i niåÀr’dır  CelÀlíyÀ 

Bi’l-cÿd oldı èÁrif Efendi çavuş başı  
 

         [1216]  
 

151 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Müjde kim oldı Cem-i eyyÀm-ı maãrÀf  kÀtibi  
NÀm-dÀş-ı faór-ı èÀlem yaèní bir õÀt-ı şeríf  

  
2. Yaz CelÀlí manãıbı tÀríòini menúÿù ile 

Oldı maãrÀf luùf-ı Cem’dir cÀh-ı vÀlÀ-yı Naôíf  

                                                
 150: RE, 63b; AE, 10a.  
 151: RE, 64a; AE,  
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          [1226]  

 
152 

 
TevÀríò-i Mevleviyyet-i Maòrec 

 
mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün  

 
1. ÓüsÀm Efendi o maódÿm-ı mesned-ÀrÀya  

Maúarr-ı maèdelet ü óükm-gÀhdır áalaùa  
 

2. CenÀb-ı vÀlid-i mÀcidleri úılup himmet  
O ôÀt-ı pür-hünere luùf-ı şÀhdır áalaùa  

 
3. MiåÀl-i şems ü úamer Üsküdar ile Eyyÿb  

Zemín-veş vasaù-ı mihr ü mÀhdır áalaùa 
 

4. Sitanbul Àyinedir cÀnib-i cenÿbunda  
O cÀnibe büt-i her-dem gÀhdır [?]áalaùa 

 
5. Egerçi cümlesi mÀnend-i cÀr-gÀh ammÀ  

İki birÀderi birle segÀhdır  áalaùa 
 

6. MenÀôırı cihet-i  Úaèbeden alur nÿrı  
Ki cÀmlar münevver cibÀhdır áalaùa [?] 

 
7. Şebíh-i úıble-nümÀ cÀmiè-i Ùavíl èArab  

Anıñla merkez-i míl-i siyÀhdır áalaùa  
 

8. O úulle birle ki èayyÿúadır keşíde seri  
Hemíşe vaút-i úıyÀm-ı ilÀhdır áalaùa  

 
9. MuèÀdil olmaz aña Úulle-i ferÀmÿne [?] 

O óıãna fÀ´ík-i bí-iştibÀhdır áalaùa  
 

10. èAcep mi dergeh-i monlÀya intisÀb etse  
Ki mevleví gibi ser der külÀhdır áalaùa  

 
11. Degil mi meskeni şehbenderÀn-ı ÀfÀkıñ 

Güzíde bender-i cÀy-ı refÀhdır áalaùa  

                                                
 152: RE, 65b; AE, TÀríò-i Mevleviyyet-i Maórec: RE’de yok.  
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12. SinÀnlardır öñünde sütÿnhÀ-yı süfün  

MüşÀbih-i şeh-i ãÀóib-sipÀhdır áalaùÀ  
 

13. Müyesser eyleye Óaú óüsn-i òÀlle øabùın  
O dem gelüp diyelim pür-mehÀhdır áalaùa 

 
14. Sutÿde müftí-i dünyÀ ile dü-maódÿmı  

CihÀnda dÀ´im ola tÀ ki rÀhdır áalaùa  
 

15. CelÀlí maórec-i tÀríòim oldı muècemler 
ÓüsÀm Efendi içün bil ki cÀhdır áalaùa  

 
          [1221]  

 
153 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. Zihí luùf-ı ilÀhí kim èAlí Beg óaøreti óÀlÀ  

Óükÿmet birle şehr-i ÜsküdÀr’a revnaú-efzÀdır  
 

2. Óekím-zÀde èAlí PÀşÀ òafídi õÀt-ı pür-himmet  
Ki èilm ü faøl ile  beyne’l-mevÀlí şöhret-ÀrÀdır  

 
3. PederÀndır o maódÿma èAbdu’l-llÀh Paşa kim  

RikÀba óÀliyÀ úÀ´ím-maúÀm-ı ãadr-ı vÀlÀdır  
 

4. SaèÀdetle olunca Üsküdar’a úÀêı-ı èÀdil  
Bu maømÿnumla şaòã-ı òÀme fırãÀt-yÀb-ı daèvÀdır  

 
5. Gelüp øabùı zamÀn-ı i´tidÀl-ı faøl-ı pÀyize  

AhÀlí-i úaøÀ raùbü’l-lisÀn-ı şükr-i MevlÀdır  
 

6. Luàat kim ÜsküdÀr’a cild-i muãóaf maènísin yazmış 
Ne maùlÿbumca maømÿndur ne maúsudÿmca mÀènÀdır  

 
7. İãÀbet Üsküdar oldıysa muãóaf cildi tÀzíde  

Ki õÀtı emr ü nehy-i şerè ile ol cilde eczÀdır  
 
 

                                                
 13a. eyleye: eyle, RE.  
 153: RE, 67a; AE, 10a.  
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8. Yeşil pÿşídeli bir muãóaf-ı miórÀb olur ş’ol dem  
ŞerÀfetle şeríèat  maófilinde óükm-pírÀdır  

 
9. Gehi Eyyÿb vü gÀhi Üsküdar olduúça MollÀlar  

áalaùa rütbesi hem tÀ ki anlar birle hemtÀdır  
 

10. Edüp úaùè-ı merÀtib nice èÀlü’l-èÀl-i manãıbla  
Desünler õÀtına günden güne ÀèlÀdan ÀèlÀdır  

 
11. CelÀlí yazdı Yaúut-ı úalem-i tescil içün tÀríò  

RıøÀ Beg Üsküdar’a oldı bÀlÀ rütbe mollÀdır  
 

[1216] 
 

154 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Mesned-ÀrÀ-yı hüner maódÿm-ı äÀlió-zÀde kim  
Ziynet-i dÀnişle revnaú verdi cÀh-ı maórece   

 
2. ÚÀêı olmaúla GalaùÀ şehrine óasbü’t-ùaríú 

İòtirÀm oldı dü-bÀlÀ resm ü rÀh-ı maórece  
 

3. MuúteøÀ-yı maólaãından şöyle maèlÿm oldı kim 
Vaút ile oldıúda cÀlis óükm-gÀh-ı maórece  

 
4. Óaú TeèÀlÀ óükmün ekåer seyyidü’l-aókÀm eder  

İlticÀ etdikçe òaãmeyn ol penÀh-ı maórece  
 

5. Hem kemÀl-i èiffetinden münfehemdir kÀn eder 
Kísesin maóãül-i ùıyb-i gÀh gÀh-ı maórece 
 

6. Luùf-ı MevlÀ devlet-i èömr-i tavíl iósÀn ede  
Øabù edüp mollÀlar erdikçe refÀh-ı mahrece  

 
7. Söyle tÀríòin CelÀlí manãıbı tevcíhiniñ  

Oldı äÀlió-zÀde äÀlió cÀy-gÀh-ı mahrece  
 

          [1214] 
 
 

                                                
 154: RE, 67a; AE, 10a.  
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155 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. CenÀb-ı óaøret-i äÀlió Efendi-zÀde maódÿmu  
Ki õÀt-ı kÀmiliyle mevleviyyet úadri ÀèlÀdır  

 
2. áalaùa manãıbı tevúít ile tevcíh olunmaúla  

Bilir ehl-i velÀyet sÀl-i Àtí vaút-i daèvÀdır  
 

3. áalaùa cÀy-ı cevherdir CelÀlí söyle tÀríòiñ 
Hele maódÿmı äÀlió-zÀde maòrec birle bÀlÀdır  

 
          [1217]  

 
156 

 
mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün  

 
1. Maódÿm-ı felek-mertebe èAbdu’l-llÀh Efendi  

Kim sinni olur heft ile deh biñ iki yüzde  
 

2. İsterdi ki ceyş-i óaùı bÀ-èavn-i İlÀhí  
İúlím-i Şühÿd’a  bula reh biñ iki yüzde  

 
3. İdrÀk-i ôuhÿr-ı óaùù edüp eyledi irsÀl  

Áyíneye úıldıúda nigeh biñ iki yüzde  
 

4. RuósÀrını etdi òaù-ı şeb-reng ióÀùa 
Çün dÀ´ire-i hÀle-i meh biñ iki yüzde  

 
5. Rÿyında gören óaùù-ı zirih-pÿşunı ãandı  

äÿretde óurÿc etdi sipeh biñ iki yüzde   
 

6. YÀ almaàa bengÀle-i temkín ü vaúÀrını  
İòrÀc-ı cüyÿş eyledi şeh biñ iki yüzde  

 
7. Tefhím-i me´Àl eyleyicek òÀmeye geldi  

İfrÀù-ı meserretle veleh biñ iki yüzde  
 
 

                                                
 155: RE, 67b; AE, 10a.  
 156: RE, 68b; AE, 10a.  
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8. Bir mertebe ıôhÀr-ı sürÿr etdi ki olmaz  
Fetó olsa diyÀr-ı Leh ü Çeh biñ iki yüzde  

 
9. TÀríòine  taèyín-i zamÀn úaãdın iderken  

Geh rÿzede geh mÀhda geh biñ iki yüzde  
 

10. ÓÀtif dedi úıl èarøa bu mıãraèı CelÀlí 
Geldi ãalıver óaùù-ı siyeh biñ iki yüzde  

 
          [1200]  

 
157 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Ey CelÀlí Mír Ekrem óaùùın irsÀl eylemiş  

Bez-i naúş-ı cÀme baès etdik selÀmetle dege 
 

2. Ríş-i naômı şÀne-ı  zíb etdim seher tÀríòle 
Óaùù zihí ebr oldı ãubó u ãÀdıú Vechi Bege  

 
          [1222]  

 
158 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. ÒoşÀ ÀèlÀ -şeref aúlÀma kim yümn ü saèÀdetle  

CenÀb-ı seyyidÀyı şÀh-ı dÀnÀ-dil-i re´is etdi  
 

2. RiyÀset mesnedi şükr-i ferÀvÀn itse lÀyıúdır  
Ki iósÀn-ı ÒudÀ õÀt-ı sezÀvÀrın celís etdi  

 
3. O münşi-i óaríri úÀle YÀúuù’ı yaraèayla   

Müzerkeş tÀr-ı inşÀsın nefís-ender-nefís etdi  
 

4. Degil pervín menÀşír-i ùıbakÀ resm edüp sıóat  
Felek iksÀ-yı aùlas úıldı ya´ní vaèø-ı kís etdi  

 
5. Degil mi hem-dem-i rÿşen muóabbet ãaóóı ismiyle  

Ya saèdeyn ıútırÀren ber- berin yÀr-ı enís etdi  

                                                
 157: RE, 68b; AE, 10a.  
 158: RE, 69b; AE, 10a.  
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6. Resídi necm-i gísÿ-dÀr-ı  çaròa iftióÀr olsun 

Debír-i ÀsumÀnı tÀ ki MevlÀ òoş-nüvís etdi  
 

7. CelÀlí òÀme enseb úıùèa-i tÀríò riyÀsetde  
Zihí müjde cenÀb-ı seyyidÀyı şeh re´ís etdi  

 
          [1229] 

 
159 

 
TÀríò-i ÓÀne Òaríden-i NÀşid Beg 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. ÓÀne-pírÀ-yı maèaref revnaú-ı bezm-i himem  

Yaèní mír-i muóterem dÀnÀ-yı her fen-ÀşinÀ  
 

2. NÀşid İbrÀhim Beg óaøretleri kim şièr ile  
ÕÀtıdır beytü’l-úaãíd-i şÀèirÀn-ı òoş-edÀ  

 
3. Yümn ile úıldı temellük bir saèÀdet-óÀne kim  

Der sevÀd-ı naúş-ı dívÀrın gören ôıll-ı hümÀ  
 
4. ÒºÀce PÀşÀ da alub mÀnende-i dürr-i åemín  

Bir tüvÀn-ger òºÀceden ãÀn cevher etdi iştirÀ  
 
5. Óüsn ile her úÀãr-ı òÿbı úıùèa-i óuld-ı berín 

Şeh-níşíni çıúmadır dÀr-ı cinÀndan  gÿyiyÀ 
 
6. İçli dışlı cÀm-ı bÀlÀlar ãafÀsından seóer  

Der ãabÀóün fi-ãabÀóin fi-ãabÀóin dÀ´imÀ  
 
7. ÓÀãılı şièri gibi àÀyet musannaè hem metín 

Hem zemíni dil-nişín ü  hem edÀsı dil-güşÀ  
 
8. Óaú TeèÀlÀ dÀèim etsün devlet ü ikbÀl ile  

ÕÀt-ı vÀlÀsın içinde nÀ´il-i èizz ü èalÀ 
 
9. Menzil-i tÀríòi úıl dilden CelÀlí iştirÀ  

Aldı NÀşid bir muèallÀ beyt-i zíbÀ bí-bahÀ  
 

                                                
 159: RE, 70a; AE, 10a.  
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          [1204]  
 

160 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Bir úalem úaùèıyla taríò oldı bu mıãraè daòi  
Ùabè-ı NÀşid buldı beyt-i nev-zemín-i cÀn-fezÀ  

 
2. Medó-i cÿdın muóteví temlíke tÀríò oldı tÀm  

Cÿd-ı NÀşid buldu bir  beyt-i muèallÀ bí-bahÀ  
 

        [1204] 
 

161 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Geldi tÀríòin dedi bir òÀnegi   
Buldı NÀşid beyt-i pÀk ü dil-güşÀ  

       [1204] 
 

162 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 
1. Úara èOåmÀn-zÀde maódÿmu  

Ník-òÿ pÀk-şíme òoş-òaãlet  
 
2. Yaèni Óacı Óüseyin Efendi kim 

 Maãdar-ı òayr ü maôhar-ı bereket  
 
3. NÀ´il-i himmet-i eb ü mÀder  

MÀ´il-i istikÀmet ü èiffet  
 
4. ÒanedÀn-ı diyÀr-ı Maànisa  

Ki eder baãt-ı süfre-i nièmet  
 
5. Eyledi èarø-ı bendegi ile çün 

Rÿ-yı mÀli-i  dergeh-i devlet  

                                                
 160: RE, 70b; AE, 10b.  
 161: RE, 70b; AE, 10b.  
 162: RE, 70b; AE, 10b.  
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6. Luùfına pÀdişÀh-ı devrÀnıñ  

LÀyıú olmaúla õÀtı bí-minnet   
 
7. Úapucu başılıú èinÀyet edüp  

Úadrini eyledi felek-rifèat  
 
8. Dem-i faøl-ı bahÀr iken oldı 

GülistÀn-ı ümmídi pür-behçet   
 
9. Ey CelÀlí be muúteøÀ-yı òuúÿú  

Ben de tebríke eyledim niyyet  
 
10. ÓÀme birle bu beyt-i tÀríòi  

Yazup etdim ri´ayet-i èÀdet  
 
11. Müjde ÓÀcı Óüseyin’i bu demde 

Úapucu başı eyledi devlet  
 

        [1208]  
 

163 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. äilÀóşor ü ser- bevvÀb-ı dergÀh-ı şehinşÀhí 
Kerímü’ş-şíme mír Aómed èAzíz İbni èAli PÀşÀ 

 
2. Bu zíbÀ òÀneyi  temlík  edince õÀt-ı vÀlÀsı 

Bulub aèli mekín oldı dü-bÀlÀ ol mekÀn èalÀ  
 
3. Zihí raènÀ binÀ dil-keş maóall  beyt-i müferrió kim 

HevÀsı muètedil Àbı  laùíf vü resmi bí-hemtÀ  
 
4. İki úaãr arasından selsebíli òavøa cÀrídir  

N’ola Boàazici seyrinden etse Àdemi iànÀ  
  
5. Bu cÀ-yı bí-muèÀdil cÀnib-i DÀvutpÀşÀ da 

äadÀlar içre DÀvÿdí ãadÀnıñ miålidür àÿyÀ  
 
6. YÀhÿd anda temekkün zıró-ı  DÀvÿd’ı telebbüsdür 

áam etmez hamle èaczinden mübÀrek eylesün MevlÀ  

                                                
 163: RE, 71a; AE, 10b.  



 343 

 
7. CelÀlí levhÀ-yı tÀríòe ur mismÀr-ı endíşe 

Saèíd olsun èAzíz Aómed Beg aldı òÀne-i vÀlÀ  
 

          [1207]  
 

164 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün  
 

1. ÓamdülillÀh ki Óasan-zÀde Óüseyni úıldı 
Óaremeyne yazıcı luùf-ı ÓudÀ-yı úÀdir  

 
2. Çoú mu ol õÀta ki olmuşdu re´ísü’l-óulefÀ   

VaúıèÀ fenn-i kitÀbetde naôíri nÀdir  
 
3. İstiúÀmetde n’ola etse tevÀrüd òaùùı 

Úaleminden ola mı óarf-i  seúÀmet ãÀdır  
 
4. Úilkiniñ laèl ü midÀdıyla bulur ziynet ü zíb 

Safóa kim eski rubÀù-ı raúam ü imlÀdır  
 
5. Sen de bÀ-faølla bu tÀríòi CelÀlí vaúf it 

Yazıcı-ı óaremeyn etdi Óüseyn’i úÀdir  
 

          [1216]  
 

165 
 

fÀilÀtün/ mefÀilün/ feilün 
 

1. KÀn-ı dÀníş cenÀb-ı FÀøıl Beg 
èÁrif-i nükte-dÀn-ı deryÀ-dil  

 
2. Etdi ãít-i mahÀsinin maèlÿm  

èİlm ü irfÀnıyla olub èÀmil  
 
3. Resm-i taãvíri òoş kitÀbeti òoş  

Şièr ü inşÀda mÀhir ü kÀmil  
 
 

                                                
 164: RE, 72b; AE, 10b.  
 165: RE, 74b; AE, 10b.  
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4. Münteşir oldı òalúa ÀåÀrı  
Belki mecmuè-ı èÀleme şÀmil  

 
5. Bí-èaded olsa medói lÀyıúdır  

Ki degil vaãfı biñde bir úÀbil  
 
6. DÀèim olsun ãafÀ-yı òÀtır ile  

Eylesün Óaú murÀdına vÀãıl  
 
7. Şimdi irsÀl-i lióye etmekle  

Oldı meyl-i murÀdına nÀ´il  
 
8. İktisÀb-ı ãavÀb edüp ùabèın 

Úıldı icrÀ-yı sünnete mÀèil  
 
9. Rÿyına gül CelÀlíyÀ kalemin 

Söyle ol mÿ-yı naúşa ve’l-óÀãıl  
 
10. İşte yoú bir beyÀø úıl tÀríò 

Yüzde Óaúú’a meóasin-i fÀøıl  
 

          [1210]  
 

166 
 

TÀríò-i ÒÀne  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Maèden-i èilm ü faøílet faòr-ı eşrÀf-ı úuøÀt 
Gevher-i kÀn-ı siyÀdet Behçeti yaèní Óasan 

 
2. Ùabèı pek maóôÿô idi Beglerbegi’nden şöyle kim  

YÀdına gelmezdi anda sÀkin olduúça vaùan  
 
3. VÀúıèÀ Àb ü hevÀsı bí-behÀ bir úaryedür 

 Naúd-ı èÀlem teng-ter  bir beytine olmaz åemen  
 
4. Nÿş-ı Àbı yek-nefes ÀrÀmı bürrü’s-saèadır 

Etmez ol mevúiède taèlím iútizÀ èilm-i beden  
 

                                                
 166: RE, 76a; AE, 10b.  
 3a. beytine: beyte, RE.  
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5. Balàam-ı dem ríó ü ãafra iètidÀli andadır  
Şeyó-i  şÀbı suró-rÿ bernÀ vü píri sím-ten  

 
6. Anda bir beytiñ ederdi Àrzÿ temlíkini  

Árzÿsundan ziyÀde verdi Óayy-ı zü’l-minen  
 
7. Etdi mÀ- yehtÀcının øaèfı èinÀyet bir maóall  

Kendi nıãfı rütbesinde bir yere rÀøı iken  
 
8. Eyledi ùabè-ı selími muútezÀsınca binÀ  

Óüsn-i resmin  vÀúıèÀ teslím ider seyr eyleyen  
 
9. ÓabbeõÀ beyt-i muèallÀ ùaró-ı bÀlÀ-tÀú kim  

äaúfıdır bÀm-ı bülend-i ÀsumÀna taène-zen  
 
10. Anda óüzn olmaz ne óÀcet cÿy-bÀrıñ defèine  

Baór-ı Ahêar gibi eùrÀfın muóít olmuş çemen  
 

11. Baóra nisbetle èAden ríh-i sabÀ birle SebÀ 
YÀsemen lü´lü´åemen bÿ-yı çemen bÀd-ı Yemen  

 
12. Naôm-ı tÀríò-i òitÀmın fikr ederken nagehÀn  

Geldi óÀtifden bu lü´lü´-i naôím-ÀsÀ suòan  
 
13. Ser-fürÿ eyler CelÀlí mıãraè-ı tÀríòine  

Menzil-i vÀlÀ maóall-i Behçet’i beyt-i Óasan  
 

          [1196]  
 

167 
 

TÀríò-i BerÀy-ı Manãıb-ı ÚuøÀt-ı Be-NÀm-ı Gedik MuãùafÀ Efendi 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün  
 

1. MuãùafÀ nÀm o ser-levhÀ-yı eşrÀf-ı úuøÀt 
Ki ùÀríúiñ olıcaú böyle yine memnÿnı  

 
2. Yaèní íãÀl edicek manãıb Úasùamonı’ya 

Oldı tÀríòi daòi úÀdı-i Úasùamonı  
 

                                                
 167: RE, 76b; AE, 10b. TÀríò-i BerÀy-ı Manãıb-ı ÚuøÀt-ı Gedik MuãùafÀ Efendi, AE.  
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          [1187]  
 

168  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Áferin Vehbí Efendi kim Rodos 
 ÓÀkímiyetle aña oldıúda cÀy  
 
2. Emr ile ŞÀhin GirÀy-ı òÀ´ini  
 Etdirüb rÿ-yı zemíne çehre-sÀy 
 
3. Dedi tÀríòin uçurup başını  
 Oldı Vehbí kÀtil-i ŞÀhin GirÀy  
 

          [1201]  
 

169 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. ÚuøÀt-ı Rÿmili’niñ Àb-ı rÿ-yı müsteşÀrÀnı  
Ki ism-i MuãùafÀ birle be-nÀm etmiş anı MevlÀ  

 
2. ÓayÀt-ı ãadr-ı fetvÀ Seyyid İbrÀhim Efendi de  

Muèazez ketòüdÀ olmuşdı ol ãÀóib-dil ü dÀnÀ  
 
3. Muóibb-i òayr-ı cÀrí olduàundan eyledi şimdi 

Mücerred óasbet-en-lillÀh bu nev-çeşmeyi ínşÀ  
 
4. èIùÀş-ı müslimín etdikçe nÿş Àb-ı luùfından 

Ede geçmişlerin sírÀb-ı raómet òÀlikü’l-eşyÀ  
 

5. CelÀlí söyler ebnÀ-yı sebíle lü´le´si  tÀríò 
Be-èaşú-ı MuãùafÀ mÀ iç yapıldı çeşme-i vÀlÀ  

 
          [1199]  

 
 
 
 

                                                
 168: RE, 76b; AE, 10b.  
 169: RE, 76b; AE, 10b.  
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170 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. ÙırÀz-ı beyt-i himmet KetòüdÀ èOåmÀn Efendi kim 
Eder óÿrşíd-i luùfı her dil-i  tÀríkí nÿrÀní  

 
2. Yerin tevsiè edüb sarf-i nuúÿd-ı ihtimÀm etdi 

BinÀ úıldı bu dil-keş òÀne-i pÀkíze-bünyÀnı 
 
3. Zihí nev-òÀne-i bÀlÀ-binÀ kim olsa lÀyıúdır  

Köhen bÀm-ı siphre taène-gÿyÀ saúf-ı eyvÀnı  
 

4. äafÀ-yı  bÀl ile imrÀr-ı evúÀt eyleyüb olsun  
İçinde maôhar-ı elùÀf-ı gÿn-a-gÿn RabbÀní  

 
5. CelÀlí şevúe mební söyledim tÀríò-i cevher-dÀr 

MaúÀm-ı yümn vücÿd oldı bu beytü’n-nûr-ı èOåmÀní  
 

          [1197] 
 

171 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Sitte şode kÀdıyÀn sevr-ı be-devr Àmede  
Güfte-i tÀríò-i şÀn sitte-i serv Àmede  

 
[1222] 

 
172 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Ey CelÀlí geldi re´s-i úadri-i baà hele 

Şol mübÀrek günlerinde mÀh-ı rÿza bedriniñ   
 
2. Kellesi ùutdurdu tÀríòin be-píş-i ÀsitÀn 

Bedr idi eyyÀm-ı rÿza geldi re´s-i úadriniñ 
 

                                                
 170: RE, 76b; AE, 10b.  
 171: RE, 77a; AE, 10b.  
172: RE, 77a; AE, 10b.  
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          [1222] 
 

173  
 

mefÀílün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. ÚuøÀt-ı Anaùolı rehberi çavuş efendiniñ 
Reh-i ãulbinden aósen bir veled yaèní Óasan geldi  

 
2. Siyehdir mÀderi ammÀ ùoàub nÿr-ı sefíd-ÀsÀ 

èAbír-i òÀmeden gÿyÀ ki bÿy-ı yÀsemen geldi  
 
3. Görenler óüsnün ol ferzend-i zengízÀdeniñ derler  

Yine Rÿm’a èArab’dan bir èaceb dürr-i èAden geldi  
 
4. Ùoúuz ay seyr-i Afriúıyye-i raóm eyleyüp Àòir  

MiåÀl-i Níl-i Mıãr ol milket-i äÿdÀn’dan geldi  
 
5. CelÀlí ùoàdı ol maèsÿm-ı pÀke bu güzel tÀríò 

Zen-i zengí-i jengíden ne hikmetdir Óasan geldi  
 

          [1195]  
 

174 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün 
 

1. äÀbıúÀ çavuş efendi ki anıñ ãulbinden 
Geldi dünyÀya saèÀdetle Muóammed  èÁrif  

 
2. Maòlası èÁrif olup dendi o ùıfla óÀlÀ  

VÀlidi ismine şirketle  Muóammed èÁrif  
 
3. Atvel-i èömr ile èÀlemde ola ber-òordÀr 

Nièmet-i èaúl ü ferÀsetle Muóammed èÁrif  
 
4. Óaú TeÀlÀ ede hem èilm ile èirfÀn  iósÀn 

Diyeler tÀ ki óaúíúatle Muóammed èÁrif  
 
5. Medd-i mehdiyle CelÀlí ãalınur tÀríòim  

èÁlemi buldı selÀmetle Muóammed èÁrif  

                                                
 173: RE, 77b; AE, 10b.  
 174: RE, 77b; AE, 11a.  
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          [1213]  

 
175 

 
müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün  

 
1. Necl-i müníb-i fÀøılı müstaòdem etdi ãadr-ı Rÿm 

Úılsun muvaffaú cümlesin daèim cenÀb-ı KibriyÀ  
 
2. Kilk-i CelÀlí ãafóaya mÀnend-i defter  naãbınıñ 

Taórír eder tÀríòini úassÀmí-i  bÀb-ı aàa 
 

          [1219]  
 

176 
 

müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün  
 

1. Seyyid Muóammed pÀk-dín ol ãÀdıúü’l-vaèdü’l-emín   
Kim eylemiş Rabbü’l-emín dÀnÀ-yı sırr-ı men èaref 

 
2. äÀóib-rü´ÿs-ı medrese söyler le´Àli herkese  

Açub dehÀnın söylese denmez dehÀn illÀ ãadef  
 
3. Genc-i tenaèumda şekÿr künc-i kanaèÀtde ãabÿr 

Hem la´übÀlí hem vaúÿr resm-i tekellüf-ber-ùaraf  
 
4. Şükr ü sipÀs-ı lÀ-yüèad kim úıldı iósÀn bir veled  

ÕÀtın görüb Óayy-ı ãamed şÀyeste-i òayr-ı óalef  
 
5. TÀríò-i mevlÿdun mucíb oldı CelÀlí her lebíb  

MílÀd-ı YaóyÀ-yı  Necíb ÀfÀúa heb verdi şeref  
 

          [1203] 
 
 
 
 
 
 

                                                
 175: RE, 78b; AE, 11a.  
 176: RE, 78b; AE, 11a.  
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177 
 

TÀríò-i VelÀdet 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. KÀn-ı dÀníş faór-ı erbÀb-ı rü´ÿs-ı medrese  
YÀèní èAbdu’l-lÀh Efendi maèden-i her èilm-i fen  

 
2. Nÿr-ı dídÀr-ı veledle díde-i ÀmÀlini  

Rÿşen etdi gün gibi luùf-ı HudÀ-yı zü’l-minen  
 
3. Söyle tÀríòin CelÀlí òurrem olsun vÀlidi  
 äulb-i èAbdu’l-lÀh’dandır dehre Aómed geldi şen  

 
          [1203] 

 
178 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Şehr-i Aydın’da òarÀb olmaúla evvel maókeme  

Gerçi eslÀf anı rÿşen yapdı ÀbÀd eyledi  
 
2. Köhne úalmışdı maóall-i ketóüdÀ kim úış güni  

Maãlaóatlı ketóüdÀ enfÀsını yÀd eyledi  
 
3. Yaz olunca  gird-i tavanın hevÀ taórík edüp  

NÀzil olduúça beyaø eåvabı ber-bÀd eyledi  
 
4. Ol maóallde çünki vÀlid óaøreti dÀèísini  

Ketóüdalıú òıõmetin ífÀya muètÀd eyledi  
 
5. Bu cihetden gerçi dil-şÀd eyledi maódÿmunı  

Ol cihetden òÀdim-i mesrÿrı nÀ-şÀd eyledi  
 
6. Bu CelÀlí-i faúír ol hücre-i díríneyi 

Yapdırup bir beyt ile tÀríòin írÀd eyledi  
 
7. Beldecik heb himmet-i aèyÀn-i imdÀd eyledi 

ÓÀcı AbdullÀh Efendi-zÀde bünyÀd eyledi  

                                                
 177: RE, 79b; AE, 11a.  
 178: RE, 79b; AE, 11a.  
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          [1191] 

 
179 

 
TÀríò-i Rü´ÿs 

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. Yümn ü iúbÀl ile Maèrÿf Efendi yÀèní  

Ebe-zÀde ki odur faøl ü hünerle mevsÿf 
 
2. Müfti-i èÀlem olan èÀrif-i pür-himmetden  

Görüb iósÀn-ı rü´ÿs olmadı úalbi melóÿf  
 
3. èÖmrün efzÿn ede Óaú eyleye tedrís-i èulÿm  

Cemè ola maózen-i èilminde tesÀníf-i sünÿf  
 
4. NÀ´il-i medrese-i òÀríc olunca etdim  

DÀòil-i óücre-i endíşede taèdÀd-ı óurÿf  
 
5. ÒÀme bir mıãraè-ı berceste neşíd eyledi kim  

Begenür sanèÀt-ı terkíbini erbÀb-ı vuúÿf  
 
6. VÀúıèÀ miåli CelÀlí bir eder yüzde ôuóÿr  

N’ola re´s-i mi´eye olsa tesÀdüf maãrÿf  
 
7. TÀk-ı dersòÀne-i èirfÀna yazıldı tÀríò  

Himem-i èÁrif ile aldı rü´ÿsı maèrÿf  
 

          [1200]  
 

180 
 

TÀríò-i İncimÀd-ı Óalíc-i KonstÀntiniyye 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. SÀl biñ yüz ùoúsan üçde ùondı ser-tÀ-ser Óalic 
Oldı İstanbul’dan müşkil zihÀb-ı Südlüce  
 

                                                
 179: RE, 80a; AE, 11a.  
 180: RE, 82a; AE, 11a.  
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2. Seyl ile  rengi ãarardı úıldı deyden incimÀd 
ÚaşúavÀl-ı saóta döndi Àb-ı bÀb-ı Südlüce  
 

3. Úaydı keştí gibi üstünden úızaàın yaàlayup  
Şeyòine etdirdi úaymaú seyr-i şÀb-ı Südlüce  
 

4. Yol vire BÀrí TeÀlÀ Àrzÿ-mendÀnına  
Biz hele olmuşduú evvel kÀm-yÀb-ı Südlüce 
 

5. Söyle tÀríòin CelÀli ùoñdı baór Eyyub’e dek  
Oldı buz deryÀsı óÀlÀ seyr et Àb-ı Südlüce  
 

          [1193] 
 

181 
 

TÀríò-i Tekye-i Şeyò SelÀmí 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. CenÀb-ı şeyò-i èÀlí-menkabet Seyyid SelÀmí kim  
Odur èirfÀn ile  õÀt-ı müsellem-tÀb ü pÀk-úavl  

 
2. SeyÀòÀt-ı memÀlik úıldı óatta sÀl-i ãÀbıúda  

Sitanbul’u müşerref eyledi ol mefharü’l-emåÀl  
 
3. Çeküb óubbü’l-vaùan İzmir’e gitmişdi gelüb óÀlÀ 

ÓevÀliyi  eba  Eyyÿb’e úıldı yümn ile iúbÀl  
 
4. Edüp taãmím-i süknÀ çünki ol  semt-i ferÀh-zÀda 

Yapıldı vefú-i maùlÿb üzre bu me´vÀ-yı ferruò-fÀl  
 
5.  ÒoşÀ maùbuè ü raènÀ tekye-i bí-miål ü hemtÀ kim 

Maóall-i dil-güşÀ işrÀfı ÀèlÀ ùaròı èÀlü’l-èÀl   
 
6. LeyÀli içre òatm-ı òºÀcegÀn vü her nehÀr anda 

Olunduúca èibÀdÀt-ı huduvv ü tÀèat-ı  ÀåÀl 
 
7. Derÿn-ı ùÀlib-i irşÀdı pür-nÿr eylesün õÀtı 

Olup úalbi şümÿs-ı õikr-i RabbÀníyle mÀl-À-mÀl  
 
 

                                                
 181: RE, 82a; AE, 11a.   
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8. CelÀlí lafôen ü maènen mükemmel tÀm iki tÀríò 
Úalem terkím edüp resm-i mübÀrek bÀd eder ikmÀl  

 
9. Úılındı biñ iki yüz on sekizde óankÀó ícÀd 

[1218] 
Zihí dÀrü’s-selÀm oldı SelÀmi Tekyesi imsÀl 

          [1218]  
 

 
182  

 
TÀríò-i Tekye-i Şeyó LebíbÀ  

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
1. Zihí nev tekye-i Seyyid LebíbÀ-yı Rufaèi kim 

Derÿn-ı feyø-i meşòÿnı ãafÀ-baóş-ı eóibbÀdır  
 
2. Gelüp taóãíl-i bür´ü’s-saèa úılsunlar şifÀ-cÿyÀn  

Ki enfÀs-ı èazízÀn óayret-efzÀ-yı eùibbÀdır  
 
3. CelÀlí sırr-ı teóhíd oldı mübní lübb-i tÀríòe 

LebíbÀ tekye peydÀ etdi me´vÀ-yı elibbÀdır  
 

        [1218]  
(RÿmilióisÀrında Şehidlik nÀm maóalldedir) 
 

 
183 

 
müstefilün/müstefilün/müstefilün/müstefilün 

 
1. Dergâh-ı Maómÿd u èAlí  K’u der-óiãÀr ender-telî  
    ÒaùùÀt-ı bÀ-òaùù-ı celí   U’rÀ nüviştí çifte Hû 
 
2. Án òaù be-pÀyÀn çün resíd Şod ãanèat-ı naúş-ı bedíd 
     Kilk-i CelÀlí mí-keşíd  TÀríòuhu tÀríòuhu 
 

 
[1216] 

 

                                                
 182: RE, 82a; AE, 11a.  
 183: RE, 82b; AE, 11a.  
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184 
 

müstefilün/müstefilün/müstefilün/müstefilün  
 

ÜsküdÀr’da  èAbdü’ş-şekÿr Tekyesi Şeyòi Seyyid YaóyÀ Efendi’niñ 
 Tekye-i Mezbÿrı taèmír etdiginedir.  

 
 

1. İhyÀ bi-kerd ín tekyerÀ YaóyÀ Efendi bí-riyÀ 
DÀmÀ ilÀ-yevmi’l-úıyÀm Li-en yülÀ tenfíhuóu 
 

2. Çün der-şod u mígoft Hÿ Án seyyid-i pÀkíze-hÿ 
Emle’l-CelÀlí bÀbehu tÀríòuhu tÀríòuhu 

 
 [1222] 

 
185 

 
TÀríò-i VelÀdet èÁrif Beg İbni RÀèif Beg Efendi 

 
müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 

 
1. äad óamd ü minnet kim ÒudÀ RÀ´if Begi úıldı èatÀ 

Bir pÿr-ı maóbÿbü’l-likÀ mevlÿd-ı emced nevreviş  
 
2. Óaú vÀlidiyle ber-devÀm itsün ilÀyevmi’l-úıyyÀm 

Devletle olsunlar be-kÀm bu iki esèad nevreviş 
 
3. Göstermeyüp bir dem keder bulsun ãafÀ ol õÀtlar 

äıóóatle úılsun cilve-ger óallÀk-ı sermed nevreviş 
 
4. Dinsün CelÀlí dÀ´imÀ bu zÀde-i tabèım aña 

Olduúça ba nam-ı niyÀ medèuf-ı erşed  nevreviş 
 
5. TÀríòidir efvÀhda milÀdınıñ her gÀhda  

Geldi bu Behmen mÀhda èÁrif Muóammed nevreviş 
 

          [1227]  
 
 
 

                                                
 184: RE, 82b; AE, 11a.  
 185: RE, 84b; AE, 11a.  



 355 

186 
 

YÀòÿd 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. İbni èÁrif yÀèní RÀ´if Beg Efendi óaøreti 
ÓamdülillÀh maúdem-i necliyle oldı ber-murÀd  
 

2. Úaùè-ı mÿm etdim CelÀlí ùoàdı tÀríòim bu şeb 
Nevreviş geldi Muóammmed èÁrif-i ãÀóib-nihÀd  
 

          [1229]  
 

                                                
 186: RE, 84b; AE, 11a.  
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TAÓMÍSÁT 
 

1  
 

Şarkı 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Dil-sitÀnım mehcebíni nükte-dÀnımsın benim  
YÀr-ı  cÀnım nÀzenín-i  mihribÀnımsın benim  
Nev-nihÀlim nev-resídem nev-civÀnımsın benim  
Göñlümün eglencesi ÀrÀm-ı cÀnımsın benim  

 
2. Ben saña derdim efendim bende-i efgendeyim  

İşte gerçekdir sözüm úavlimde ãÀdık bendeyim  
Sen gülersen ben daòi cümbiş-nümÀ-yı òandeyim  
Hem gülüm hem bülbülüm hem gül-sitÀnımsın benim  
 

3. Ruòlarıñ olsun efendim nÿş-ı meyden Àl Àl  
Çümbiş ü reftÀr ile gül nahle dönsün yÀl ü bÀl  
Bu leùÀfetle saña içmek zülÀl olsun zülÀl  
MÀye-i èömrüm óayÀt-ı cÀvidÀnımsın benim  

 
4. Ehl-i bezmiñ şaóısın içdikçe olsun Àfiyet   

Bendeñi her-dem ayaú-dÀş eyleyüp úıl meróamet  
Sen mey içdikçe CelÀlí böyle etsün tehniyet  
BÀde-nÿşum neş´e-cÿşum  şÀdımÀnımsın benim 

 
 

2 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Geldi Boàaziciniñ vaút-ı ãafÀsı cÀnÀ 
Gel seninle edelim iskele  õevúin aòşÀm 
N’ola bir úaç gün edersek de SitÀnbulı fedÀ  
Gel seniñle edelim iskele õevúin aòşÀm  

 
 
 

                                                
 TaómísÀt: RE’de yoktur.  
 1: RE, 137b; AE, 14a. Şarúı: Yok, RE.   
 2: RE, 138b; AE, 14b.   
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2. Semtimizdir ùaraf-ı rÿmilide gerçi óisÀr  

Anaùolıda kirÀsıyla güzel bir yalı var 
Gelecek ol da bu günden úıla[lım] istiócÀl  
Gel seniñle edelim iskele õevúin  aòşÀm 

 
3. Úuşluú uyóusı olur Anaùolıda rÀóat  

Rÿmili gibi güneş adama vermez åıúlet  
Öyleden ãoñra ne mÀniè olalım germ-ülfet  
Gel seniñle edelim iskele õevúin aòşÀm  

 
4. Rumeli cÀnibiniñ bíş-gehi rÀh-ı güõÀr  

Anaùolu’da eder iskele şıp şıp her bÀr 
Seni ãu mÀliki-veş eyleyelim zíb-i kenÀr  
Gel seniñle edelim iskele õevúin aòşÀm  

 
5. Geldigiñ sÀèat eyÀ pÀdişeh-i óüsn ü behÀ  

Bendeñiz verdigini etmiş olur istifÀ 
BÀèdezÀn yalı CelÀlí’ye úalur bÀd-ı hevÀ  
Gel seniñle edelim iskele õevúin aòşÀm  

 
 

3 
 

Taòmís-i Faúír Ber-áazel èÁãım İsmaèíl Efendi .Eş-şehir bí-Halebi-zÀde 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 
1. Çemenler cÿylar ol şÿó-ı serv-ÀzÀdıñ olsun hep 

HevÀlar bÀdlar ol úÀmeti şimşÀdıñ olsun hep 
ÓumÀr-ı èıyş ü èişret bu dil-i nÀşÀdıñ olsun hep 
äafÀ-yı cÀm-ı mey ol Òusrev-i bí-dÀdıñ olsun hep 
ŞarÀb-ı òÿn-ı dil èuşşÀú-ı àam-muètÀdıñ olsun hep  

 
2. Geçirmem èömrümü Mecnÿn miåÀli vÀdí-i àamda 

Vücÿdum Kÿhken-veş etmem ifnÀ kÿh-ı mÀtemde 
Raúíbiñ kÀ´ilim güftÀr-ı telòin gÿş edersem de 
Benim bir leylí-i şírín-lebim olsun da èÀlemde 
CihÀnıñ deşt ü kÿhı Úays ile FerhÀdıñ olsun hep  

 
 
 

                                                
 3: RE, 86b ; AE, 11a.   
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3. DilÀ bÀèiå midir zerrín-piyÀle mest olub cÿşa 
Mey-i òÀliã olınca serde hic yer mi úalır hÿşa 
Tekellüfsüz ciger büryÀnı òÀøır istemez tÿşe 
Şikeste bir sifÀl-i köhne-besdir rind-i mey-nÿşa  
CihÀnıñ mÀl ü cÀhı zümre-i zühhÀdın olsun hep  

 
4. Raúíbe óÀãılından vermeyüb bir dirhem ü dÀne 

Bilüb úadrin idÀre eylesünler hÿş-mend-Àne 
Biraz da óisse çıúsun faølasından ehl-i èirfÀna 
Taãarruf eylesünler óaù gelince rÿ-yı òÿbÀna 
Dil-i vírÀnı vaúf etdim õukÿr evlÀdıñ olsun  heb  

 
5. Çü mi´yÀr-ı muóabbetde CelÀlí zer gibi òÀãım 

Niçün geçmez yine ol şÿò-ı sím-endÀma iòlÀãım 
Ne èÀlemlerde seyyÀóım ne deryÀlarda àavvÀãım 
Ben işrÀúí-meøÀúım èaşú ile pervÀne-veş èAãım 
Gül-istÀn èandelíb-i èateşín feryÀdıñ olsun hep  

 
 

4 
 

Taòmíã  Be-áazel-i æÀbit 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Cemè edüp metn-i òaríriden laùíf emåÀller 
Vaãf-ı óaùùıñla yazarken òÀme úíl ü úÀller 
äafóaya ol òÀmeden düşmüş miåÀl-i nÀller 
Düşmese CÀh-ı ZeneòdÀn’a o müşkín òÀller  
Eylemezdi cüst ü cÿ zülfüñ ãalub çengÀller  

 
2. Zümre-i keóóÀllerden  baèøı ehl-i òÀller 

Eylemişler ol gözi Àhÿyı istiúbÀller 
Hep olup evvel àubÀr-ı pÀyına rÿ-mÀller 
Sürmeler çekmiş o şÿòıñ çeşmine heóóÀller  
Dídelerden dÀàlar görsün àaríb ÀbdÀllar  

 
3. Úayd-ı èÀlemden olursa ehl-i èaşk ÀzÀde-ser 

Mekr-i çarò elbet de bir taúríb ile pÀ-bend eder  
Kÿyına ol şÿò-ı sím-endÀmıñ eylerken güõer 
Her úademde òalúalar naúş eyleyüb òÿn-ı ciger 
Ùaúdı pÀy-ı èÀşıú-ı miskíne zer òÀl-òÀllar   

                                                
 4: RE, 86b; AE, Yok.  
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4. FÀlıdır feròunde gerçi òÀl-i èanber-bÿsunuñ 

Úavlidür ol dÀne zírÀ díde-i cÀdÿsunuñ 
Óarf óarf efrÀz edüp her mÿyunı gísÿsunuñ  
Noúùa noúùa tükmesün ùarò eyleyüp pehlÿsunuñ 
Gülşen-i EnvÀr’dan açdım mübÀrek fÀller  

 
5. Olsa pür-tÀb-ı gaøab ol mÀh-rÿ-yı tünd-òÿ 

Etdirir keyvÀnına eyvÀn-ı çaròıñ ser-fürÿ 
áurre-i tíà-ı hilÀlidir dimez mihre kedÿ  
Ùakınur Mirriò-var ol ÚahramÀn-ı kíne-cÿ 
áamze-i mestÀneden her yanına pinyÀller  

 
6. Olsa gÿyÀ ehl-i dil gÿyÀ ki eyler dür niåÀr 

Aàlasa giryÀn eder ebr-i bahÀrı zÀr zÀr  
Gülse gülşende olur güller gibi òandÀn òÀr 
Biñ zebÀn-i tÀze-i óikmet bilür hem çün hezÀr 
áonce-veş dem-beste-i òayret olan bu lÀller  

 
7. Óaùù-ı nev sanma lebi üstünde ol nÀzik femiñ  

Çıúdı fermÀn yine dillerden iòrÀc-ı  àamıñ 
Úalmadı şekki CelÀlí dil-rübude  Àdemiñ  
æÀbitÀ her ùurresi şimdi o şÿò-ı èÀlemiñ 
Buldı ùuàrÀ-yı şehinşÀh[í] úadar iúbÀller 

 
8. Óaøret-i äultÀn Selím ÒÀn kim cihÀnı ser-te-ser 

èAdl ü dÀd ile úılub bÀà-ı cinÀndan òÿb-ter   
VÀlidi óaøretleriniñ rÿó-ı pÀkiñ şÀd ider  
Rüstem-i devrÀn-ı SulùÀn MuãùafÀ òÀn kim eger  
Raòşına ríşin kutas etse revÀdır ZÀl’ler 

 
9. Eylemiş ÀlÀ-yı vÀlÀsıyla olsa rÀh-rev 

Çarò pÀy-endÀze aùlaslar müheyyÀ nev-be-nev 
Meşèalin keyvÀn edüp ãaón-ı felekde pür-alev 
ÁsumÀn ü aòterÀn øann etme kim erbÀb-ı cev  
Eşheb-i ikbÀliniñ her şeb Yemen àırbÀller   

 
10. Õerre-i dÀrÀt-ı  mihr-i şevket-i DÀrÀ yeter 

Bende-i ednÀsı olmaú rütbe-i ÀèlÀ yeter 
Mülke seyf-i èadli her demde yed-i gírÀ yeter 
èÁleme çeşm-i rikÀbı díde-i bínÀ yeter 
Mil çeksün mihr ü mÀhıñ çeşmine keóóÀller  
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11. äafóa-i miømarda kilk-i ceríd-i himmeti 
Her süzüldükde belürsün bir keşíde óÀleti  
ŞÀh èAbbÀã’ıñ èİmÀdı görsün aèlÀ sanèÀti  
Meşk-i cevlÀn eyleyüp her gün semend-i devleti 
Naèl-i  zerríni yaza levó-i zemíne dÀller  
 

12. èİzz ü devletle mü´eyyed eyleyüb rabbü’l-èibÀd 
Úuvvet ü iúbÀlini günden güne úılsun ziyÀd 
DÀ´im istidlÀl olunsun ru´yet-i rÿ-yı murÀd 
Dest-i nusret muãóaf-ı iclÀlin etdikce küşÀd 
Sÿre-i İnnÀ FetehnÀ’dan açılsun fÀller   

 
 

5  
 

Taòmís Be-áazel-i Nedím 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün  
 

1. Ey pÀy-mÀl-i cünbiş-i yekrÀnıñ olduàum 
MeydÀn-ı türk ü tÀzda àalùÀnın olduàum 
Aòşamdır a bende-i fermÀnıñ olduàum 
Gel ey esír-i zülf-i períşÀnıñ olduàum 
Bilmez misin rübÿde-i çevgÀnıñ olduàum  

 
2. Geşt ü güõÀr-ı faãl-ı òuzeyrÀna çıú  yürü 

Yaz mevsíminde gün gibi seyrÀna çıú yürü 
Giy cÀme-i münaúúaşı devrÀna çıú yürü 
ÙÀvuslar gibi çemenistÀna çıú yürü 
Ey men fedÀ-yı óÀlet-i cevlÀnıñ olduàum  

 
3. Gözler lisÀn-ı óÀlle gÿyendeler nedir 

Kim bilmez öyle dilleri dÀnendeler nedir  
Áyíne gösterüp ruò-ı tÀbendeler nedir 
Gördükçe bendeki bu şeker òandeler nedir  
Bildin mi ùÿùí-i şeker-istÀnıñ  olduàum 222 

 

                                                
 5: RE, 87b; AE, Yok.  
222 YÀòÿd:  
 èArø it cemalini göñül olduúça muntaøır 
Ùutíye çünki ãÀóibi Àyíne gösterür 
Var bir suèÀlim ey lebi şírín cevÀb vir 
Gördükçe bendegí bu şeker-òandelerindir 
Bildik mi ùÿtí-i şeker-lisÀnıñ olduàum 
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4. Ey nÀzenín-i èişve-pesendim geçen gece 
DerbÀn edüp efendime kendim geçen gece 
Bu iòtiyÀùı ben de begendim geçen gece 
AàyÀr úorúusundan efendim geçen gece 
Ùuydıñ mı tÀ-be-subó nigehbÀnıñ olduàum   

 
5. Hecriñle geçdi mÀhlar ey bí-vefÀ bütün 

BayrÀma úaldı vaède-i diríneler düşün 
Vaãlıñla etmesün mi CelÀlí úulıñ dügün 
Pek istedi efendimi èıydıñ üçüncü gün  
Luùf eyle gel Nedím’ine úurbÀnıñ olduàum  

 
 

6 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Etdi nÀke raèd-ı  Àteş-bÀzın çaròıñ ùoplar 
Muttaãıl düşdi zemíne dÀne-i ser-úuplar 
Baà ü bostÀn oldı berg ü bÀrdan meslÿblar 
Ùondı ãular bu óacÀletle olub maócÿblar 
NÀ-be-hengÀm gülsitÀna gelmesün maóbÿblar  
Menèa her naòl aldı destine hezerÀn çÿblar 
 

2. Eşheb-i ebr-i yarandırdı  felek timÀr ile 
Verdi sulùÀn-ı şitÀya niçe òiõmetkÀr ile 
Yaèní bÀd-ı serd ile bÀrÀn ile hem úÀr ile 
Soàucaúdan bindi  geldi bir gice ilàar ile  
NÀ-be-hengÀm gülsitÀna gelmesün maóbÿblar  
Menèa her naòl aldı destine hezerÀn çÿblar 

 
3. Emr alup çarò ebr-i berf-efşÀnını taèyín eder 

Óalúı ÀgÀh eyleyüp aókÀmını tebyín eder 
èÁlemi kÀlÀ-yı sÿd-bendi ile tezyín eder 
Maúdemi şÀhı şitÀya resm-i şehrÀyín eder 
NÀ-be-hengÀm gülsitÀna gelmesün maóbÿblar  
Menèa her naòl aldı destine hezerÀn çÿblar 

 
 
 
 
 

                                                
 6: RE, 88a; AE, Yok.   
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4. Manùıku’t-ùayr-ÀşinÀdır Óusrev-i dey leşkeri 
 Civ civ eyler vÀúıèÀ mÀnend-i muràÀn ekåeri 

BÀmda puf puf deyüp söyler àarÀíb sözleri 
Dilleşürler dÿd-mÀn üstinde gur gur serserí  
NÀ-be-hengÀm gül-sitÀna gelmesün maóbÿblar 
Menèa her naòl aldı destine hezerÀn çÿblar 

 
5. Bu sene   vÀlí-i sermÀ mülki teftíş eyledi 

ÒÀne òÀne yoúlayup òalúa èaceb iş eyledi 
äayf ile germ-ülfettÀnı vaúf-ı teşvíş eyledi. 
Balàamíyle zihnini úandeyse taódíş eyledi  
NÀ-be-hengÀm gülsitÀna gelmesün maóbÿblar  
Menèa her naòl aldı destine hezerÀn çÿblar 

 
6. äafrevíler maúdem-i sermÀye şÀdÀn oldular 

Hem hevÀyíler daòi mesrÿr ü òandÀn oldular  
Sevdeví cÀnlar açıúdan meróaba-òºÀn  oldular 
Muètediller  kÿşe-i arama pinhÀn oldular 
NÀ-be-hengÀm gülsitÀna gelmesün maóbÿblar 
Menèa her naòl aldı destine hezerÀn çÿblar 

 
 

7. Ey CelÀlí tÀ ki olduúça becÀ ãayf ü şitÀ 
ÕÀt-ı vÀlÀ-yı óafíd olsun hemíşe pür-ãafÀ 
Rÿzını èıyd ü şebin úadr ede MevlÀ da´ímÀ 
Böyle pür-cünbüş metalièle  ola dÀniş-nümÀ 
NÀ-be-hengÀm gülsitÀna gelmesün maóbÿblar 
Menèa her naòl aldı destine hezerÀn çÿblar 

 
 

Tekmile 
 

Engel-i sermÀ gidüp aàyÀr-ı bed-naôar gibi 
Geldi germÀ mevsim-i tÀb-ı ruò-ı dilber gibi  

 
æÀbit 

 
Deste-i miftÀó-ı fetó ü nuãreti güller gibi 
Úabøa-i hünkÀre teslím etdiler òançer gibi  

 
Tekmile 

 
ŞÀh ced-ber-ced ki olmaz neyyir-i seyyÀr çarò 
Re´s-i a´lÀmındaki bÀbÀ-yı sím ü zer gibi  
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æÀbit 

 
ÒÀn Aómed kim buna keştí-i heft anbar-ı çarò 
ZevrÀú-ı iclÀline ãandal degil çenber gibi  

 
Tekmile 

 
İnce bayraú ãanma olmuş ÀsumÀn-ı fülküne  
Necm-i baòtı aòter-i dünbÀle dÀr-ı ruzigÀr  

 
Seyyid Óüseyin Vehbí 

 
BÀd-bÀn keşlik ederse keştí-i iclÀline 
Pek müsÀèid olmuş olur rÿzigÀr-ı zÿr-kÀr 

 
 
İfrÀà-ı ãÿret-i  nefy be-úÀleb-i iåbÀt ki der- evvel-i KitÀb-ı BahÀristÀnist ez-küşüfÀt-ı 

Óaøret-i CÀmiè 
 

1. Çü murg-ı emr-i zíbÀlí zi-ÀgÀz 
Koned bÀ-úuvvet-i “Elóamdü” pervÀz  

 
2. Be-maúãad mi-resed perreş nerízed  

Eger üfted hemÀn dem ber behızed  
 

 
Tekmile-i EbyÀt-ı Fenní BerÀy-ı Medó-ı SevÀóil-i EùrÀf-ı İstÀnbul 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
1 

 
Bizi Taúsim viãÀlinden ayırmaz óÀşÀ 
Olıcaú bir güzeliñ meskeni KÀsımpÀşÀ 

 
2 

 
Bir müselmÀn babalı ùayfa yÀóÿd analıdır  
O úavaú boylu ya ÒÀãköylü ya TersÀnelidir  

                                                
 İfrÀà-ı ãÿret-i  nefy be-úÀleb-i iåbÀt ki der- evvel-i KitÀb-ı BahÀristÀnist ez-küşüfÀt-ı Óaøret-i CÀmiè: 
RE, 89a; AE, Yok.  
 Tekmile-i EbyÀt-ı Fenní BerÀy-ı Medó-ı SevÀóil-i EùrÀf-ı İstÀnbul: RE, 89a; AE, Yok.  
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3 

 
Südlüce baórı gibi geldi baña síne-i yÀr 
äıà nişÀní memeler uàruma ey Àşıú-ı zÀr  
 

4  
 

Olsa Eyyÿb’de óÀli ne èaceb her óÿbıñ 
Óabb-ı sevdÀ ekilür  úaymaàına Eyyÿb’üñ  

 
 

5 
 

Eyleyüp ehl-i úalem tÀzeleri zíb-i kenÀr 
Leb-i nev-óaùù gibidir iskele-i DefterdÀr  
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GAZELLER  
 

Óarfü’l-Elif 
 

1 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  
 

1. ÁfÀúa verdi mihr-i ruò-ı MuãùafÀ ãafÀ  
Buldı anıñla mÀh-ı cemÀl-ı ãafÀ ãafÀ  

 
2. SÀf etse rÿy-ı dehri nola gerd-i şirkden   

Olmaz mı tírelense hevÀ der-úafÀ ãafÀ  
 

3. Pür-nÿr-ı şevú edüb şeb-i mevlÿdı èÀlemi  
Oldı felek de perde-keşÀ-yı òafÀ ãafÀ  

 
4. Ser-mest-i cÀm-ı èaşú-ı Nebí olmayanlarıñ 

Görmez cihÀnda dídeleri bí-cefÀ ãafÀ  
 

5. Pür-neşve-i ãalÀt ü selÀmı olup müdÀm  
Bulsun CelÀlíyÀ dil-i ehl-i vefÀ ãafÀ  

 
2 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Vaãl ü hecri zülf-i rÿyı dilberiñ besdir baña  
Ey mühendis işte úurb ü buèd ile ôıll ü øiyÀ  

 
2. Ùurreler güyÀ sumÿt ü ebrÿvÀndur úanùara  

Ùÿl ü èarøa noúùa-i òÀli maóall-i ibtidÀ 
 

3. Çehresidir devresi beyni òaùù-ı nıãfü´n-nehÀr  
äaçları ôılldır verÀda  şeb gibi ôulmet-nümÀ  

 
4. Bir boàazdır gerdeni anda iki deryÀ gibi  

Síne vü símÀ ederler birbiriyle iltiúÀ  
 

5. Arø-ı muôlim intihÀ-yı serde zír-i perçemi  
Kim derÿnı cÀnib-i ôulmÀta beñzer dÀ´imÀ  

                                                
 1: RE, 92a; AE, Yok.  
 2: RE, 92a; AE, Yok.  



 366 

 
6. Ey CelÀlí èÀlem-i maèmÿredir yÀriñ yüzü  

Baúsañ ardından yeñi dünyÀ gibidir gÿyiyÀ  
 

3 
 

Munfaãıl 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Şeb vefÀ eyler güle ammÀ ki şebnem bí-vefÀ  
Derse ey bülbül èaceb mi rÿz-ı şebnem bí-vefÀ  
 

2. Bí-vefÀlıú yÀre maòãÿã olsa adem àam yemez 
Dil-rübÀlar èayb olunmaz şimdi èÀlem bí-vefÀ  

 
3. Miyve-i vaãlıñ diríà etme nihÀl-i úÀmetiñ  

Olmasun mÀnend-i eşçÀr-ı mücessem bí-vefÀ  
 

4. ÁşinÀdan ictinÀb eyler gezersin yÀd ile  
Bí-vefÀsın hey büt-i bígÀne-maórem bí-vefÀ 

 
5. Şunda ùursun vaèdeler etmezsin iósÀn bir haber  

Hem óaúíúatsizsin ey Àşÿb-ı cÀn hem bí-vefÀ  
 

6. Gel VefÀ’ya anda hem meydÀnı gör hem èÀşıúı  
Çeşm-i pür-òÿnıñ ola lÀyıú mı her-dem bí-vefÀ  

 
7. Kÿşe-i çeşminde mi dil óoúúa-i laèlinde mi  

Ey CelÀlí úande pinhÀn etdi bilmem bí-vefÀ   
 

4 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Naère-i mestÀn ü ãıyt ü muùribÀn-ı òoş-edÀ  
NÀy ü ùanbÿr ü kemÀne her úafÀdan bir ãadÀ 

 
2. Bir èaceb hengÀmedir Àşÿb-gÀh-ı mey-gede 

Anda bir dem èÀleme Àdem úılar èÀlem fedÀ  
 

                                                
 3: RE, 92a; AE, Yok.   
 4: RE, 92b; AE, Yok.   
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3. Gün ùoàup gül-çehre-i sÀkíye èaks etdi úadeó  
Yazdı levó-i Àla CÀmí maùlaè-ı yÀ men-bedÀ  

 
4. Müntehí üzre eder úaãd-ı taúaddüm mübtedí 

Ş’ol úadar dÀnÀ ki evveldir òaberden mübtedÀ 
 

5. äÿret-i suàrÀ vü kübrÀdır zemín ü ÀsumÀn  
Yoú netíce lÀ-melÀ vü lÀ-òalÀdan mÀ-èadÀ  

 
6. Naômım içre sen şeh-i óüsne òiùÀb etsem derim  

Óusrev-i èÀşıú-sipÀha dÀver-i dil-mesnedÀ  
 

7. Úıl biraz Gencíne-i RÀz-ı CelÀlí’ye nigÀh  
TÀ be-key destiñdeki manôÿme-i ŞÀh u GedÀ  

 
5  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Yürür ber-kÀre èÀlem ãubó-demden ÀfitÀb-ÀsÀ  
O meh-ùalèatla iş tenvír-i şebdir  mahitÀb-ÀsÀ  

 
2. Göñül sükkÀnı èayn-ı eşk ü tÀb-ı èaşú ile òoşdur  

Olur herkesde bir ùaà anda ehl-i èAyıntÀb-ÀsÀ  
 

3. Elif bÀ tÀ deyince tıfl-ı nÀzım oldı şermende  
Ruò-ı Àlinde bir óÀlet nümÀyÀn oldı tÀb-ÀsÀ  

 
4. Zenin-i bízÀr-ı idbÀr etdi şeyò-i muàlimiñ  ríşi  

Ki èÀciz úaldı çekmekden àulÀm-ı mÿy-tÀb-ÀsÀ  
 

5. Uyar  mı şÿò-ı tünde mÀye-dÀr-ı luùf olan dilber  
Kerem-kÀr-ı àaøÿb olmaz àaniyy-i bí-èitÀb-ÀsÀ 

 
6. Olur ehl-i te´enní  hÀdimÀn-ı köhne sÀl ammÀ  

Degildir tíz hıõmet nev-civÀn pür-şitÀb-ÀsÀ  
 

7. Sever ãÀóib-ùabièat soóbet-i dívÀn-ı eşèÀrı  
CelÀlí Òusrev-i tÀbèa nedím olmaz kitÀb-ÀsÀ  
 
 
 

                                                
 5: RE, 92b; AE, Yok.   
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6  
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün  
 

1. MiåÀl-i bülbül o murà-ı leùÀfet etse nevÀ 
MeşÀmm-ı cÀna úoúar gül gibi laùíf hevÀ  

 
2. O laèli úand ile bir óaôôı úahveniñ õevúi  

Dil ü dimÀàa müferrió odur bu miske devÀ  
 

3. SezÀverende-i çarò olsa midóat-i óüsnüñ  
Uàurda zühreyi zehrÀ görüp demez mi revÀ  

 
4. Yazıldı bülbül-i şeydÀ  s.koàlı èuãfÿre  

Samatya’da ediyor şimdi cüst ü cÿy-ı nevÀ  
 

5. Aúındıburnu gibi geldi kÿşe úolluàına  
CelÀlíyÀ çekelim zevrÀú-ı sebÿyı li´vÀ  
 

Óarfü’l-bÀ  
 

7 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

1. Vaãf-ı laèliñle döner cÀm-ı mey-i nÀba kitÀb 
Midóat-i rÿyıñ ile gülşen-i ãÀd-Àba  kitÀb  

 
2. Gözden eşkim silemez naúş-ı óayÀl-i zülfüñ  

æÀbitü’l-óaùù olıcaú düşse n’ola Àba kitÀb  
 

3. Beñzemez mi deheniñ vaãfı ile ey gül-rÿ  
Çemení maófaøa da gonçe-i seyr-Àba kitÀb  

 
4. Şeb-i zülf ü meh-i ruósÀr-ı óaùıñdan àayri  

Var mı cÀnÀ bu kitabòÀnede mahtÀba kitÀb  
 

5. ÒÀl-i hindÿ  ruò-ı yÀr içre CelÀlí òaùsız   
Oldı mÀnend-i Mecÿs Àteşí-i nÀbe  kitÀb   

 
 

                                                
 6: RE, 93a; AE, Yok.   
 7: RE, 94a; AE, Yok.  
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8  
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

1. Açılup gÀh döner díde-i bí-òºÀba kitÀb  
Ser-i bÀline úonup gÀh varır òºÀba kitÀb  

 
2. Surò ile fÀãıla ôann etme ol èulü’l-ebsÀra 

Remz eder èaşúı döküb ãafóaya òÿn-Àbe kitÀb  
 

3. Ruòı altında görüb óaùı yazılmış ãandım  
Zír-i ser-levóa-yı òÿrşíd-i cihÀn-tÀba kitÀb  

 
4. Tarafeyninde olur kakül ü zülf  ebrÿnuñ  

Ki úonur míme (...) vü miórÀba kitÀb [?] 
 

5. Hem sümÿùıñ  yazar eşkÀlini hem úanùaranıñ   
Zülf ü ebrÿsı olub fenn-i sütÿrlaba  kitÀb  

 
6. Bildirir òaùù-ı ruòı ùÀlib-i vaãla óarekÀt  

İbni Zeyni yazar Aydın’da ãÀn ièrÀba kitÀb  
 

7. Gösterür kendüyi óücre-i èÀlemde hüner 
CÀm içinde görünür úonsa da dolaba kitÀb  

 
8. Reh-i mısùarda Celalí dizüb ièrÀb ü nuúaù 

Gider ÀlÀyile òaúan-ı felek bÀba kitÀb  
 

9. Şeh-i yemm-vaãf-ı himem òaøret-i SulùÀn Selím  
Oldı medóinde ãadef lü´lü-i elúÀba kitÀb  

 
9  
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün  
 

1. Fenn-i evãÀf-ı hümÀyÿnı cemè eyleyemez 
Yazsalar nice füãÿl ü nice ebvÀb’a kitÀb 

 
2. Ruòıñda zülf ile òaùùıñ niúab içinde niúÀb  

Derÿn-ı perde de perde  óicÀb içinde óicÀb  
 

                                                
 8: RE, 94a; AE, Yok.   
 9: RE, 94a; AE, Yok.  
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3. Müåelleå içre lebiñ èaks-i şuèle-i rÿyıñda  
ŞarÀb içinde şarÀb serÀb içinde serÀb  

 
4. Şeref-niåÀr ü saèÀdet-şièÀrdır àonçe   

Giyinmiş aóøer ü aómer siyÀb içinde siyÀb  
 

5. O şÿòa ãíàÀ ile òºÀce emri ögretmiş  
Øamíri bildirüp etmiş òiùÀb içinde òiùÀb  

 
6. CelÀlíyÀ úarışup zülf ü òaùù u óÀl olmuş  

BahÀ-yı vaãlına yÀriñ  óesÀb içinde óesÀb  
 

10  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Ne şeb bir pír ile ol nev-civÀn tedbír eder mehtÀb 
Bu èÀlemden yeñi dünyÀya dek te´åír eder mehtÀb  

 
2. Ne àam berr-i cedídiñ hey´etiñ görmek baèíd olsa  

İki maèmÿreyi birbirine taãvír eder mehtÀb  
 

3. ÓarÀbıñ istemez bünyÀd-ı rÿzıñ òayrı var olsun  
Ki meh-mÀ-emken ol virÀneyi taèmír eder mehtÀb  

 
4. Degil çeşminde òºÀb olmaú revÀ her gece aàyÀra 

Anıñçün ôulmet-ÀbÀd-ı şebi tenvír eder mehtÀb  
 

5. Úarar-ı hüsnüni meh-peykerÀn-ı çÀr-deh sÀliñ  
LisÀn-ı òÀl ile ehl-i dile taúrír eder mehtÀb  

 
6. Seniñ òÀliñle baòå-ı fitne eyler iótimÀliyle  

Nücÿmu òurdesiñ göstermeyüp tekdír eder mehtÀb  
 

7. Zihí müjde bu şeb Úandílli’den Göksu’ya dek yÀriñ  
CelÀlí gitdi Gök Úandíl deyü tebşír eder mehtÀb  

 
 
 
 
 
 

                                                
 10: RE, 94b; AE, Yok.  
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Óarfü’l-TÀ 
 

11 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Óaùù ber-Àmed cemrehÀ-yı çehre-i dilber goõeşt  
Şodd-i bahÀr eyyÀm-ı İsfendÀr ser-tÀ-ser goõeşt 

 
2. Goftemeş güm-şod zi-gülşen revnakí der-tíregí  

Án- óaùù-Àver şÿò- miòÀndíd ü goft aòter goõeşt  
 

3. Dil tehí  şod  bÀ-òayÀl-i leşker-i òaùùeş  zi-gam  
ZÀd dercÀyí ne-mimÀnd k’ezÿ  èasker goõeşt  

 
4. Laèl-i yÀrem rÀ kadeh dÀ’im ruòeş-rÀ Àyine  

CÀm-ı Cem mir´Àt-ı İskender şikest vü der goõeşt  
 

5. Ey CelÀlí ín àazelrÀ çün meåel gÿya bahÀr  
Bişneved der-bezm-i gülşen gül zi bülbül ser-goõeşt  

 
12 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀilü/fÀilün 

 
1. SergermrÀ gedÀ vü tüvÀnger berÀberest 

TÀc-ı şeh ü külÀh-ı kalender berÀberest 223 
 

2. Gísÿ ki tÀ-be-gerden-i  dilber berÀberest  
Leyl ü nehÀr-ı óüsn ser-be-ser berÀberest  

 
3. BÀ-zülf-i rÿ miyÀne cemÀlet ki hest şÀh  

Kisrî-i Fürs-i leşker-i Úayãer berÀber est  
 

4. BídÀd-ı tüst tÀ zi-dem-i şír-òordened  
Der-ín günÀh dÀye vü mÀder berÀberest  

 
5.  Pir-geh büved Berberí-i nÀ-tirÀş goft  

Berber ki şod civÀn be-berber berÀberest  
 

                                                
 11: RE, 95b; AE, Yok.  
 12: RE, 96a; AE, Yok.  
223 dk.: Be-maènÀ Àşıú u abdÀl.  
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6. BÀ-nev-zemín-i eşref-i  dÀnÀ CelÀlíyÀ  
Tanôir-i men be-mihr-i münevver berÀberest  

 
7. Beyten be-mısraèayn-ı terÀzÿ-yı mÀníst   

Her keffeeş be-keffe-i dilger berÀberest  
 

8. BÀ-òaùù-ı òub ger bi-nüvisend şír-i hub   
Daim ki bÀ-bahÀ-yı dü-gevher berÀberest  

 
13 

 
mefÿlü/ fÀilÀtün/ mefÀilü/ fÀilün 

 
1. Baòş-ı viãÀl edüpb o şeh-i tÀc ü taòt-ı baòt  

Oldı küşÀde baòt degil belki taòt-ı  baòt  
 

2. Olsam èaceb mi nÀ´il-i şeftÀli-i ruòıñ 
Her bÀr böyle miyve verir mi dıraòt-i baòt  

 
3. Urduúça müşt ü sílí-i  cevrí dehÀnıma  

Etdim tenÀvül åemer-i nerm ü ãaót-i baòt 
 

4. Pür-òÿn ü òÿn olur sitem-i mehveş-Ànla  
Çeşm-i sitÀre vü ciger-laòt-ı laòt-ı baòt  

 
5. Teşríf ederse òÀnemi  ol şÀh-ı mülk-i nÀz  

Olsun CelÀlí ferş-i reh-i  pÀyı raòt-ı baòt 
 

 
Óarfü’s-åa  

 
14  

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. ÒÀme úayd eylemedin deftere taèlíú ü åülüå 

Zülf ü òaùù yazmış idi dillere taèlíú ü åülüå  
 

2. Zülf ü òaùù Úayãer-i KisrÀ’ya idi naúş-ı derÿn  
Gelmemişken daòi bir kişvere taèlíú ü åülüå  

 

                                                
 13: RE, 96a; AE, Yok.   
 14: RE, 96b; AE, 11b.  
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3. Ruò-ı yÀri èaraú etmiş varaú-ı ÀhÀrı   
Zülf ü òaùù ol varaú-ı aómere ta´líú ü åülüå  

 
4. Zülf ü òaùù ãanma ezüb èanberi yazmış YÀúÿt  

İki gülpenbe-i nÀzik-tere taèlíú ü åülüå  
 

5. CÀmiè-i Ezheri óüsnünde yazar nüsóa-ı Àn  
Zülf ü òaùù-ı rÿ-yı büt-i esmere taèlíú ü åülüå  

 
6. Zülf-i  òaùùınca o tÀcir-beçe tesvíd etmiş  

KÀàıd-ı müşk-i ter-i esfere taèlíú ü åülüå 
 

7. ÒÀli şol mühre ki ıãlÀóa mürekkeb úonmuş  
Zülf ü òaùù meşk o meh-i envÀre taèliú ü åülüå  

 
8. Zülf ü òaùt gerçi kitÀb oldı CelÀlí ammÀ  

Böyle ketb olmadı bir mısùara taèlíú ü åülüå  
 

9. Züllf ü òaùù úaşları nezdinde  bütÀnın olmuş 
Cüft ü ùÀú-ı der-i feyø-Àvere taèlíú ü åülüå  

 
10. Der-i şÀhenşeh-i vÀlÀ ki eder zülf ü òaùı  

Her dü mısrÀè-ı ferah-pervere taèlíú ü åülüå 
 

11. Zülf ü òaù gibi ebed vaãf ola tÀ ebr-i felek  
Resm ede b’Àòter ü òÀvere  taèlíú ü åülüå  

 
Óarfü’l-cim  

 
15  

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

  
1. İèõÀrı üzre düşmüş kÀkül-i dildÀr píç-À-píç 

GülistÀn üzre urmuş sÀye-i eşcÀr piç-À-píç  
 

2. BinÀ-yı dilde ziynetdür òayÀl-i zülf-i òam-der-òam  
SarÀy içre olur naúş-ı der ü dívÀr píç-À-píç  

 
3. Bilür ibnü’z-zinÀlık şír-òºÀrÀn-ı zamÀn yekser  

Eder sÿd-bendesin mÀnende-i destÀr píç-À-píç  
 

                                                
 15: RE, 97b; AE, 11b.  
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4. Göñül gísÿ-yı pür-píçin òayÀl eylerken ol mÀhın  
Bu şeb oldı fitíl-i şemè-i pür-envÀr píç-À-píç  

 
5. Bulunmaz dil úaçınca perçem-i pür-çín-i dildÀra  

Ùutulmaz olsa zírÀ meslek-i ferrÀr  píç-À-píç  
 

6. CelÀlí òavf-ı tanôíriyle  naôm-ı re´fetin olmuş  
MidÀd-ı óoúúasında likÀ-i  ãÀd-tÀr píç-À-píç  

 
Óarfü’l-óa   

 
16 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Verdi ÀrÀyiş-i Àb ol ruó-ı pür-tÀba ãabÀó 

Oldı èaks-efgen-i nÿr  Àyíne-i Àba ãabÀó  
 

2. Şebnem-i verd-i şafaúdır seóeriñ úaùreleri  
Eder işrÀb-ı sabÿó ol gül-i şÀd-Àba ãabÀó  

 
3. Mevci-i bÀd-ı ãabÀ ãabbaóakallÀh yazar  

Olsa Àlÿde òaùù-ı laèli mey-i nÀba ãabÀó  
 

4. Şebi lÀyıú-ter-i ióyÀdır o bedriñ ki ola  
Cebhe-pírÀ-yı ãafÀ ùalèat-i mehtÀba ãabÀó  

 
5. Naól-i óelvÀ gece ol àonce femi derletmiş   

Gülşen-i keåret olur óalvet-i germ-Àba ãabÀó  
 

6. Saúyedüp ãÀde ãuya úahve nihÀl-i keyfin  
Ter ü úatmer gül açar çehre-i bí-tÀba ãabÀó  

 
7. Dil-rübÀ Südlice-i sínede vardıú òºÀba  

Úaymaú ÀmÀde CelÀlí o şeker-òÀba ãabÀó  
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 16: RE, 99a; AE, 11b. 
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17 
 

áazel  
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

1. äadrın etmiş zer-i cüzdÀnla reşk-i elvÀó  
BÀrekallÀh ne güzel düşmüş o ãadra bu vişÀó  

 
2. äarfı çek síneye zíb eyle memeñ síbi ile  

Nice díbÀce-i taãrífde etdiyse merÀó  
 

3. Maèzeret bÀlí olur dÀfiè-i teklíf-i  åaúíl 
BÀrdan eyledi  vÀreste şütÿr-muràı cenÀó  

 
4. İşte elma-yı Malaùiyye gibi pistÀnıñ 

Nev-demíde óaù-ı ùurfeyle yazılmış tüffÀó  
 

5. Úaşı rÀ enfi elif devr-i dehÀnı óÀdır  
Dest-i úudret leb-i şíríni içün yazmış rÀó  

 
6. Muttaãıl tÀzelenür devs-i bina-yı gerdÿn  

Kehgil-i efser-i şÀm u gec-i  isfídi sabÀó  
 

7. N’ola fetó eylese ebvÀb-ı maèní kuflün  
ÒÀmedir òÀzin-i irfÀna  CelÀlí miftÀó  

 
8. Fennimiz èarø idelim èÁrif Efendimize kim 

Eder ıàlÀú-ı terÀkíb-i fünÿnı iøÀó  
 

9. Neyyir-i zÀt-ı şerífi vire pertev dÀ´im  
TÀ ki çeró üzre kevÀkib ola yer yer mıãbÀó 

 
Óarfü’-òÀ  

 
18  

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. Óavø-ı emvÀcı edüp èaks-i ruòıñ gülşen ü kÀò  

Verdi ÀvÀze-yi bülbül gibi fevvÀre ãurÀò  

                                                
 17: RE, 99a; AE, 11b. Gazel: Yok, AE.  
 18: RE, 101a; AE, 11a. 
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2. Rinde bintü’l-èıneb ÀmÀc-ı óiùÀb olduúça  

Sen ùut ey sÀkí-i gül-çehre èarÿsÀne ãımÀò  
 

3. Zülfüdür beñleri üstünde seóÀb-beçe bÀr  
O gülün óüsn-i baharıyla èiõÀr oldı kemÀò   

 
4. Çöz o gísÿlarını hüsn-i bahÀr òırmenidir  

İşte meşşata benÀnınla se şÀh üzre se şÀò   
 

5. Egilüp oynadı şÀò üzre egüp şÀhi daòı  
Dilberiñ dÀlına dÀlım diyü raús eyledi şÀò  

 
6. Pÿte-i àonce de sebk-i zer içün kÀfidir  

DÿdmÀn-ı güle bülbül femin itmiş minfÀò  
 

7. Pula almaz felegi  muşu úaçırmış gürbe 
Muşa ammÀ ki biñ altuna berÀber sÿrÀò  

 
8. Ne úadar åebt-firíb eyleseler teng olmaz  

Olsa dil ãafóası ÀhÀr-ı ferÀsetle ferÀò  
 

9. Ferraó-ı úalble CelÀlí suóanıñ pÀkini yaz  
Naúşı tebhíç-i derÿn etmeyen eşèÀr evsÀò  
 

 
19 

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. èArø-ı naôm eyle edíbÀne odur yÀd ile  kim 

Úaùredir nezd-i kemÀlinde úuãÿr-ı küstÀò  
 

2. äadr-ı hem-nÀm-ı nebí kim Anaùolı şerefin  
Faøl ile  úıldı óased-gerde-i ŞirvÀn ü Şemaò  

 
3. Eåer-i kilkiñe dil-şífte gülşende hezÀr  

Çÿplar matlÀèını her-dem oúur fÀò be-fÀò 
 

4. Ùabèınıñ murà-ı òoş-elóÀnına nisbet zírÀ  
èAndelíbiñ úalur ÀàÀzesi mÀnend-i kirÀò  

 

                                                
 19: RE, 101a; AE, 11a.  
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5. Tehniyet-kÀr-ı àazel èanber-i taósíni ile  
Çekmiyor minnet-i mÀverdi-i SeylÀn ü MellÀò  

 
6. Neyyir-i zÀtı vere èÀfiyet evcinde  øiyÀ  

TÀ ki òurşíd-i cihÀn-tÀb ola ôıllı nüssÀò  
 

Óarfü’l-dÀl  
 

20 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Óaùíb ettirmiş ol şÿóa libÀs-ı vaèdeler tecdíd  
Bu bayrÀmında da òavf ü  vaèíd etmez leysü’l-èıyd  

 
2. Úomuş eùrÀf-ı şehre óıfô-ı mey-òºÀrÀn içün èasker   

äufÿf-ı tÀk ile her baàı bir ùabur edüp Cemşíd  
 

3. Yüzüm güldür gözüm giryÀn olunca èÀlemiñ zirÀ  
Ki bir semti úış olsa yaz eder bir semtini òÿrşíd  

 
4. Sen ol àamze ile taúlíd-i zenÀn etdikçe ey meh-rÿ  

Felek bezminde Mirriò etmek ister şíve-i nÀhid  
 

5. DuèÀ-yı òayra baú DestÀn-ı Òayr-ÀbÀ’da çoú baúma  
Beni vaãlıñla Òurrem úıl da cÀnÀ sen de ol CÀvíd   

 
6. Ümídiñ şarù-ı taóãíl ü devÀmı istiúÀmetdir  

Elifsiz dÀ´ím olmaz vÀúıèÀ lafôen daòi ümmíd   
 

7. Cekenler sübha-i ervad-ı  eşèÀr-ı  dürer-bÀrı  
CelÀlí rişte-i maènÀya çeksün böyle mürvÀríd  
 

21  
 

HevÀyí  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Ol ki SÿdÀn semtine  Úonào vü KÀgo úoymuş ad  
Ekåer-i aèrÀbına Afno vü Burno  úoymuş ad  

                                                
 20: RE, 103a; AE 11b. 
 21: RE, 103a; AE, 11b. HevÀyí: Yok, RE.  
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2. Baú şu Baùlamyus’a kim çoú kimseniñ dönmez dili  

Hey´etiñ bir cüzèine  ciyugrafyo úoymuş ad  
 

3. Úoskalanga söylenür asóÀbınıñ ismi  ile  
Belli kim İstanbul’a İstanyano úoymuş ad   

 
4. Kimdir icÀd eyleyen luèb-i úumarı bilmezüz 

áaliba bir nevèine Yanúo piyango úoymuş ad   
 

5. Yayàarayla  ince vü úalın iki bÀbed úılup  
Şol şamata tellerine heb Şamanto úoymuş ad 

 
6. Yapuda Òırvata her ne söylesen NiznÀm’ dir  

Anlara kalfa òiùÀb etdikçe Marko úoymuş ad  
 

7. Ùarla maòsÿlün  bahÀneyle o köylü muàlimi  
Bir sipÀhi şÿòına  ùapmış da Ùapo úoymuş ad  

 
8. Yaz güni òurrem burundur  ey HevÀyí úışda koy  

Nev-bahÀr u  güzde şübhem var burun mu  koy mu şÀd  
 

Óarfü’z-zÀl  
 

22 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Loúma-yı sükker-fem-i dilber leõíõ-ender-leõíõ 
Lehce-i òoş-ter leõíõ-ender-leõíõ-ender-leõiõ  

 
2. Olmaya miål-i leb-i dilber eleõ-ender-eleõ  

Gerçi òelvÀ üzre úand-i ter leõíõ-ender-leõíõ  
 

3. SÀúíyÀ her bÿse bir ãahbÀ getür tÀ kim ola  
Nuúl ile cÀm-ı neşÀù-Àver leõíõ-ender-leõíõ  

 
4. Òunta-sÀz-ı şièr ü inşÀya àıdÀ-yı rÿódır  

Naôm-ı ter-maèní-yı cÀn-perver leõíõ-ender-leõíõ  
 

5. Destini úaymaklı görmüşler ãafÀlanmañ gerek  
Nev-resídem şír ile sükker leõíõ-ender-leõiõ  

                                                
 22: RE, 104a; AE, 11b. 
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6. Ekl eder germ-iştihÀ dÀ´im siphr-i köfter-òºor  

Mihri nÀn ü mahıdir mücver leõíõ-ender-leõíõ  
 

7. Ney şekerdendir CelÀlí òÀmemiz gÿş itdirir  
Naàme-i eşèÀrı ser-tÀ-ser leõíõ-ender-leõíõ  

 
Óarfü’r-rÀ 

 
23  

 
mefÿlü/ fÀilÀtün/ mefÿlü/ fÀilÀtün  

 
1. Rind-i úÀdeó-keşíde ãÀóib- elem degildir 

Pír-i muàÀn resíde maórÿm-ı emm degildir  
 

2. Germ-Àbede olur òoş-laèliñle òoy demişdim  
Dedi èaraú çıkarmak úanÿn-ı Cem degildir  

 
3. Ey şÿò-ı tabl-bÀzım alaya ol òırÀmÀn  

Her tabla  böyle bÀlÀ vÀlÀ èalem degildir  
 

4. Hem-vÀr eder kelamı meşÀtta-yı taèÀrrÿø  
Gísÿ-yı şÀne díde-i  pür-píç ü òÀm degildir  

 
5. Bu naôm-ı òoş-edÀyı yÀrÀna  ãun CelÀlí  

Maømÿnı æÀbitÀne elfÀôı kem degildir 
 

24 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 
 

1. Öpülmek deyn edinmez gerdeniñden yÀr-ı ãÀdıúdır    
Ki úoymaz fi’l-meåel boynunda borc ol kim münÀfıúdır  

 
2. Açıúgöz mübtelÀdır  asma èaynı meşk-i dildÀrıñ  

Úol atmış úadrine elfiñ ãanurãın  èayn-ı èÀşıúdır  
 

3. äarılsun almaàa mesrÿúını dÀmana dildÀde   
O şÿòıñ vÀúıèÀ destÀr kec-reftÀrı ãarıúdır  

                                                
 23: RE, 104b; AE, 11b. 
 24: RE, 104b; AE, 11b.  
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4. Çıúarsın zülfünü ol şÀh-ı òÿbÀn vaút-i èişretde  

Meserret mevsimi maóbÿs olan ıùlÀúa lÀyıúdır 224 
 

5. ÓiãÀra Gökãu’dan ÀàÀzeyi mehtÀbsız geçme  
Heva-yı òÿb şarúı èÀzim-i àarba muvÀfıúdır  

  
6. Dökülsün şÀlıñ incitme miyÀne-bendi úayd etme  

Bu eùvÀr-ı perişÀn òayret-efzÀ-yı èalÀyıúdır  
 

7. N’ola maèmÿl ise mühr-i CelÀlí naúş-ı güftÀrım  
Ki ùatbíú etseler DívÀn-i NÀbí’den muùÀbıúdır  

 
8. Zihí  tanzír olursa lÀyık-ı  taósín-i vÀlÀsı  

O nıóríriñ ki nuùúı aóseni SoóbÀn’a fÀíúdir  
 

9. Naúíb-i ãÀóibü’l-èiffet èAùÀu’l-lÀh Efendi kim  
Aña èilm ü faøílet èirå ile  iósÀn-ı òÀliúdır  

 
25 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

  
1. Taòmine óarír-i ser-i gísÿsı óarídür  

Naúd-i dil-i èuşşÀú o metÀèıñ degeridür 
 

2. GüftÀr-ı tÀberzed òaùù-ı laèli taberistÀn 
äoóbet-geh-i  òelvÀda kitÀb-ı Taberídir  

 
3. Ruò baàçe-i lÀle vü güldür òam-ı kÀkül  

EùrÀf-ı gül ü lÀlede sünbül teberídür  
 

4. Bulmuş çemen-i òaùù-ı cemÀlinde ùarÀvet  
äaç sünbül ü göz nergis ü  ruò verd-i ùarídür  

 
5. äÿfi-i girÀn-ten nola yan cizse luèbdan  

Filüñ beli şantrancda siri vü terídür  
 

6. Elbette çeker ãahibi  insÀn ise zaómet  
Her esb-ùabíèat ki  be-àayet òaşarídür  

 

                                                
224 dk.: Degil habs eylemek ma fi zamirin meste şayeste değildir. 
 25: RE, 105a; AE 12a.    
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7. Vermez mi óalÀvet dehen-i ùabèa CelÀlí  
Her tÀze murabba-yı òayÀlim şekerídür  

 
26 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Şièr-i dilkeş òaùù ü òÀl-i çehre-i taãnífdür  

Zíver-i ruósÀr-ı inşÀ revnaú-i te´lífdür  
 

2. Medd-i úıl ü úÀl ile ãÿfí ãaóíó olmaz kelÀm  
ÚÀl ü kíle  derler ecvef-i medd ise taôèífdür  

 
3. İki zülf-i dil-rubÀda  başúa başúa naúşa baú  

Beyt-i rengín içre gÿyÀ ãanèat-ı taãóífdür  
 

4. Ol büt-i muàbeççeniñ yer yer òaù-ı rÿòsÀresi   
Nüsóa-yı İncíl içinde cÀ-be-cÀ taórífdür  

 
5. äanma ancaú yÀre dídem díde-dÿz-ı intiôÀr  

äadr-ı sínem síne-çÀk-i óasret-i teşrífdür  
 

6. Ruúèa-ı şièri CelÀlí mevsim-i taúdím iken  
ÒÀme-i naômıñ niçün pÀbeste-i tevfíúdür  

 
7. Vaútimizdir devr-i şÀh-ı mülk-i ùabè-ı Selím  

Öyle şeh kim gün gibi müstaàní-i tavãífdür  
 

8. ÕÀt-ı èÀlí baótı olsun taòt-ı devletde muúím  
TÀ zemín ü ÀsumÀnı emr-i Óaú tesvífdür   

 
27 

 
mefÿlü/ fÀilÀtün/ mefÿlü/ fÀilÀtün 

 
1. Úalmaz selÀma yÀrim ataúdur  gelür geçer  

Altında bÀd-pÀdır at aúdur gelür geçer 
 

2. Geçdi HevÀyí óüsni óıyÀr-ı bülÿgınıñ  
Meltem gibi ki bÀd-ı úabaúdır gelür geçer  

 

                                                
 26: RE, 105a; AE, 12a.  
 27: RE, 105b; AE, 12a.   
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3. Dil tÀb-ı óüsn-i yÀrdan aàlarsa àam degül  
BÀrÀn-ı ãayf bir saàanaúdır gelür geçer  

 
4. Òavf etme naère ursa süvÀr-ı kümeyt-i cÀm  

Ey dil o bir miåÀl-i ulaúdur gelür geçer  
 

5. Etme se rÿze şíre yasaàına infièÀl  
Ey rind o bir se rÿze yasaàdır  gelür geçer  

 
6. Her ùayy-ı rÀh-ı satredişinde CelÀlíyÀ  

TÀtÀr kilke hoúúa úonaúdır gelür geçer  
 

28  
 

müstefilün/ feÿlün/ müstefilün/ feÿlün 
 

1. Geldi bahÀr-ı fírÿz açıldı úarlı ùaàlar 
Esdi nesim-i nev-rÿz coşdı pıñarlı ùaàlar  

 
2. Her baàban-ı èaşúa yÀd etdirir nihÀlin  

Bülbüllü naòl-i güller servi çınÀrlı ùaàlar 
 

3. MihmÀnına degildir HÀmÿn gibi vefasız  
Eyler nihÀn daóilin àayretli èÀrlı ùaàlar  

 
4. Her vÀdí-i laùífi  bir óendeú-i müferreó  

Yer yer tillÀli bÀrid gÿyÀ óisÀrlı ùaàlar 
 

5. Áb-ı hevÀsı nafiè nÿş-ı ùÀèamı şÀfiè  
EnvÀè-ı menfaèatle ebdÀna karlı ùaàlar  

 
6. YÀr olmadıúça bÀàlar bir sÀde yÀre degmez  

Ùaà üsti bÀà olur òoş yÀr ile yarlı ùaàlar  
 

7. Baz-ı úalemle demdir seyr-i cibÀl-i naôm it  
İster gönül CelÀli ãayd ü şikÀrlı ùaàlar   

 
 
 
 
 
 

                                                
 28: RE, 105b; AE, 12a.  
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29  
 

mefÿlü/ mefÀílün/ mefÀílün/ feÿlün 
 

1. SermÀda èaceb cÀ-yı ãafÀdır ser-i  tennÿr 
DíbÀdan olursa yiridir efser-i  tennÿr  

 
2. Dilber ne èaceb úılsa der-Ààÿş raúíbi  

Manàal ki türÀb olsa olur zíver-i tennÿr 
 

3. Dönmez cigerin vermeden ol òÿníye èÀşıú  
Teşríf edüb isterse kebÀb  ter-i  tennÿr  

 
4. Yoúdur mesel-i Bízen-i dehríyi yazar yer 

İllÀ ki ola nÀme-i ãaèb-ezber-i tennÿr  
 

5. Mecmuèa-yı eşèÀr-ı CelÀlíde bulunsun  
Maùlÿb ola şÀyed ki bu nev-defter-i tennÿr  

 
 

30 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. LikÀnı görme merÀm-ı nigÀhım olmuşdur  
Ki vech-i şevú ü àaram-ı nigÀhım olmuşdur  
 

2. Yeter şu gülşen-i rÿyıñ sevÀd-ı Konya neme  
Òaùıñla BÀà-ı MerÀm-ı nigÀhım olmuşdur  

 
3. ÒayÀl-i úaddiñ ile òoş-nümÀ olur ãaóra  

Ki serv-i òÿb-òıram-ı nigÀhım olmuşdur  
 

4. èİtÀb-nÀme-i dilberde Àteşín elfÀô  
Açup görince øırÀm-ı nigÀhım olmuşdur  

 
5. ÒayÀlin eyledi ey díde yÀriñ Àlÿde  

Nemiñ nemek be-òırÀm-ı nigÀhım olmuşdur  
 
 

                                                
 29: RE, 105b; AE; 12a.   
 30: RE, 106a; AE, 12a.  
 1a. görme: gör, RE.  
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6. O sióir úande ki rÀm etse ol àazali baña  
MiåÀl-i díde ki rÀm-ı nigÀhım olmuşdur  

 
7. KelÀmı ehl-i kemÀliñ CelÀlíyÀ cümle  

Benim kibÀr-ı kelÀm-ı nigÀhım olmuşdur  
 

31  
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

1. Dilden ol kimse ki dildÀre hevÀsın çıúarır 
èÁlemiñ başúa hevesle ne ãafÀsın çıúarır  

 
2. èAşúıñı dil verüp alsam n’ola ey òºÀce-i nÀz  

ØarÀr etmez ne zamÀn olsa bahÀsın çıúarır  
 

3. Şír-i èaşúı edemez her biri sessizce şikÀr  
äayd eder Úays da ammÀ ki ãadÀsın çıúarır  

 
4. èÁşıú ol èişve-geriñ az mı cefÀsın çekdi  

Hic dilinden nice ümmíd ü vefÀsın çıúarır  
 

5. Ádem ehl-i mededi kendüye taúdím eyler  
PÀye-i  sülleme pír öñce èasÀsın çıúarır  

 
6. N’ola èarø eylesem üstÀda CelÀlí suòanım  

Maèní-i  tÀzeniñ ol õevú ü edÀsın çıúarır  
 

7. Óaøret-i Vehbí Efendi ki oúunsa şièri 

SÀmèiniñ dehen-i  òºÀhiş-i mÀsın çıúarır  
 

8. Ede pÀyende ÒudÀ naòl-i vücÿdın ammÀ  
GülistÀnıñ seheri bÀd-ı ãabÀsın çıúarır  
 
 

32  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Ruò-ı rengíni üzre kÀkül-i pür-çíni  sevsinler 
Leb-i laèlini üzre nev òaù-ı müşgíni sevsinler  

                                                
 31: RE, 106, a; AE, 12a.  
 32: RE, 106b; AE, 12a.  
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2. O ùıfl-ı nÀzenín ÀàÀz-ı cüzè-i zer-nigÀr etmiş  

Ser-i bÀlini üzre raòle-i símíni sevsinler  
 

3. Dudaúdır òÀl-i Hindÿ ãafòa-yı rÿy-ı sefídinde  
Gül-i nesríni  üzre èanber-i nesríni sevsinler  

 
4. Saçın tellerle nisvÀn örseler èadetdir elbetde  

O müşk-Àgini  üzre ziynet-i  èÀyíni sevsinler  
 

5. Vücÿd-ı nÀzikinde òoş degil mi ãırmalı úaftÀn  
Ten-i nÀrini üzre cÀme-i zerríni sevsinler  

 
6. Midilli şÀd olup dünbÀle-cünbÀn  oldı altında  

Düm-i pür-çíni üzre èuúde-i mÿyini sevsinler  
 

7. CelÀlí ol büt-i pür-Àb ü tÀbıñ hem duèÀlarda  
Leb-i Şíríni üzre mevce-i Àmíni sevsinler  

 
33  

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. Dil-cüvÀnÀn perí-peykeri teshír ister  

Bir göñül eylemege himmet eder pír ister  
 

2. Áh-ı èÀşıú-ı dil-i òÿbÀnı eder nerm ammÀ  
Öyle bir Àh ki seng olsa da te´sír ister  

 
3. Sím ü zer óüsn-i fürÿşÀna yetişmez şimdi  

Anlara ma´il olan mÀlik-i  iksír ister  
 

4. BÀz-ı cismÀn ile murà-ı dili ãayd eyler iken  
Geşt edüp deşti şikar etmege naócír ister  

 
5. Òancer-i àamze-i ebrÿdan edüp úaùè-ı naôar  

Beste-i mÿy-miyÀn etmege şemşír ister  
 

6. Görmeyübp nÀvek-i müjgÀn ü kemÀn-ebrÿsın  
YÀ eder yÀy-ı ùaleb yayına yÀ tír ister  
 
 

                                                
 33: RE, 106b; AE, 12a.  
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7. Baúmayup Àyínede ãÿret-i zíbendesine  
Úande dükkÀn-ı muãavver deyü taãvír ister  

 
8. PÀy-ı aàyÀra gider ber-ser-i èuşşÀúı iken  

Yeri bÀlÀ edügin añlamayub zír ister  
 

9. Óaøret-i Vehbí Efendiye CelÀlí òÀmem  
èArø edüp bu àazel-i tÀzeyi tanøir ister  
 

34 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün 
 

1. TÀvÀn-ı òÀnemi deme çarò-ı feleklidir  
ÒÀnem o mehle èÀlem-i èulviyye şeklidir  

 
2. Dögmüş biraz raúíb-i habisi èasÀ ile  

Ùavr-ı cenÀb-ı şeyòi begendim köteklidir  
 

3. DeryÀda seyri õevú-i serír-i òuøÿr olur  
Şol kimseniñ ki zevraú-ı baòtı döşeklidir 

 
4. Cevr ü cefÀ ederse yıllarca ey göñül  

YÀr-ı úadím Àdeme bir gün gereklidir  
 

5. DerbÀna beklenürse gücenmem CelÀlíyÀ  
Ásan girilmez ol begimin bÀbı beklidir   

 
35  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
1. Áks-i rÿyından o şÿòıñ cÀm-ı mey ziynet bulur 

Bezm-i nÿş-À-nÿş-ı èişret başúa bir ãÿret bulur 
 

2. Dil òayÀl-i òaùùını ãanduúa-yı endíşede 
MüddeèÀ-yı vuãlatın iåbÀta bir òüccet bulur  

 
3. Óaùùı olmaz mÿcib-i tekmíl naúd-i Àrzÿ 

Defter-i zülf-i tetebbuè úılsa çoú õimmet bulur  
 

                                                
 34: RE, 107; AE, 12a.  
 35: RE, 107a; AE, 12a.  
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4. Naúd-i eşk elbet olur èÀşıúda na-òºÀh olsa da  
Gelmege ikmÀl edince Àdemi devlet bulur  

 
5. Ey CelÀlí naôm-ı rengínin óasíb-i  şÀèirin 

Gÿş edenler neş´e-i mey gibi keyfiyyet bulur  
 

36 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün 
 

1. İş rÀh-ı meskenetde úıyÀm eylemekdedir 
Herkes  nisÀr-ı nakd-ı selÀm eylemekdedir  
 

2. Etmez mi Àrzÿ-yı mülÀúÀt-ı vuãlatıñ  
TÀ çend òaù ile  èarø-ı peyÀm eylemekdedir  

 
3. Leşker çeküp òayÀl-i òaùıñ èÀlem-i dile  

Kişver-be-kişver emriñe rÀm eylemekdedir  
 

4. Her cünbiş eyledikce lebi mest-i nÀzımıñ  
Teklíf-i bÿse-i leb-i cÀm eylemekdedir  

 
5. Ol şÿò zülf ü kakülünüñ úanàısın ùarar  

Ey şÀne murà-ı èaúla ne dÀm eylemekdedir  
 

6. Bir tÀze güfte söyle CelÀlí ki şÀèirÀn  
EvrÀúa sebt-i  şièr-i be-nÀm eylemekdedir  

 
7. Ol miyve Çín-i  baàçe-i naôma èarø içün  

Kim imtiyÀz-ı puòte vü òÀm eylemekdedir  
 

8. Hem nam-ı gÿş-dÀr-ı òiùÀb-ı òuõü’l-kitÀb  
Tevfík-i dergehinde devÀm eylemekdedir  

 
9. Óaú èömrini medíd ede rÿz u şebin  saèíd  

TÀ kim seóer taúaddüm-i  şÀm eylemekdedir 
 
 
 
 
 

                                                
 36: RE, 107b; AE, 12a.  
 9a. rÿz ü: rÿz-ı, RE. 
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37 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 
1. Levó-i rÿyı ol siyeh zülfüñ ki òaùdan sÀdedir  

Úayd-ı istiòrÀcdan maènÀ-yı vaãl ÀzÀdedir 
 

2. Sínesi fikrinde bir leyli-i óüsnüñ Úays-ı dil  
Şevúe gelse pür-ãafÀ olsa nola saórÀdadır  

 
3. Rÿyını az gösterir zülf-i dırÀzı dilberiñ  

Aúsar-ı eyyÀmı her sÀliñ şeb-i yeldÀdadır  
 

4. Òaù degil úaùè-ı nizÀè-ı èaşú içün óüccetle yÀr  
Zimmetin daèvÀ-yı óüsn ü andan ibrÀdadur   

 
5. Ey CelÀlí hep  óasíbiñ ãafóa-yı eşèÀrda  

Cünbiş-i  kilk-i teri rengíní-i maènÀdadır  
 

38 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. GülistÀn-ı nev-zemíninde bu naôm-ı Àb-dÀr  
JÀle-veş bir úatredir berg-i gül-i ôíbÀdır   

 
2. MefÀd-ı muótaãar devr-i dehÀnıñ gerçi mücmeldir  

Müselsel maèní-yı zülfiñ Muùavvelden de atveldir  
 

3. Degil MiftÀóı cÀnÀ seyfi lÀzımdır Dımeşkí’den  
Bu kayd-ı menè-i aàyÀr öyle meşrÿò ü mufaããaldur  

 
4. Óaúíúikatle mecÀzıñ yolların temåíl eder bir bir   

HevÀdí vÀdí-i  èaşúıñ mesÀlikle mümeååeldir 
 

5. äaóíó olmaúdadır maúãÿdı èÀşıú lafôı èuşşÀúıñ  
Belí aàyarıñ ey meh-pÀre èaynü’l-fièli muèteldir  

 
6. MiyÀnıñla dü zülf  ü úÀmetiñ besdir CelÀlíye 

KelÀm-ı şièr-i mevzÿn u muúaffa ü muòayyeldir 
 

                                                
 37: RE, 107b; AE, 12b.  
 38: RE, 107b; AE, 12b.  
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39 
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün 
 

1. Efendi hey´et-i terkíb èarz ü mÀye baúar  
CihÀn-nümÀ’da kitÀb-ı CihÀn-nümÀ’ya baúar  

 
2. Degil meh-i çeh-i naòşeb güşÿde  dídedir ol  

Yeriñ raãad gözedir şaósı var semÀya baúar  
 

3. Muóibbi  iki dídesi míne amma míne    
Hediyye-i raêıullÀh-ı èanhümÀye baúar  

 
4. Edince kÀkülüñe òiõmet nigeh-i çeşmim 

Döner o òÀdim-i Hindÿya kim hümÀya baúar  
 

5. Dedim ãıyÀnet edüb baúma belbel ey zÀhid  
Diker miyÀnıña göz anlamaz hamÀya bakar [?]   

 
6. O tıfla  nÿş-bÀhÀlar  buyursa çoú şimdi  

Ne mÀya ne meye ne mÀyeye nümÀya baúar 
 

7. HezÀr-fenn-i úalem gösterirdi maèrifetin  
CelÀlíyÀ şu ôuhÿr-ı dü-nümÀya baúar  

 
40  

 
mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün  

 
1. Bu èÀlemiñ cihet-i vaúfı dÀm ü tillesidir  

Anında dÀnesi vaúfıñ óubÿb-ı àullesidir  
 

2. Berí tesellí-i èafvıñ  ezille-i ümeme  
PeyemberÀn-ı kirÀmıñ ãudÿr-ı zellesidir  

 
3. Şu çÀr nüsóa-i ebrÿda baú maøÀmine  

Efendi her biri bir maèrifet mecellesidir 
 

4. Olur o mÿ-miyÀn iki beytime beste  
Bu besteniñ  o ten-À-ten yelelli yellesidir  

 

                                                
 39: RE, 108a; AE, 12b.  
 40: RE, 108a; AE, 12b.   
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5. Ne desti kimseye lÀzım ne pÀy-ı sulùÀnım  
Raúíbe diş bilemekden murÀd kellesidir  

 
6. Felek bahÀra şu berdü´l-èacÿz içün yedilik  

Çiçekli aúçası yaàdırsa çoú mu dellesidir  
 

7. Bu çend beyti CelÀlí o mír-beççe görüp  
äorarsa semtimizi Beycegiz Maóallesidir  

 
41 

 
feilÀtün / feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. ZÀr eden göñlümü bir ùıfl-ı süvÀr neydir  

Şimdiden anı gören naàme-zen-i yÀ óayydır  
 

2. YÀri Ààÿşa çeküb òıfô edeyim hÀle gibi  
TÀ ki rencíde-yi berd olmaya mÀh-ı deydir  

 
3. SÀz ü söô õevúine baú mey-gedede ey ãÿfí  

İctinÀb eyleme anda bulunan ney meydir  
 

4. Rind-i müflis-Àremiz vermege pey òammÀra 
İbtidÀ meygedeye baãdıàı pÀyı peydir  

 
5. Ey CelÀlí añÀ dilbeste-i luùfuz  ki bizi  

İki èÀlemde be-kÀm eylemesi lÀ-şeydir  
 

42  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilün/ fÀilün 
 

1. Taúbíl-i yÀre òarc-ı giríbÀn ki ãırmÀdır  
Öpmek degil o gerdeni maúãÿd ısırmadır   

 
2. BÀlin-i girde gerçi miyÀnı úayırmadır 

MÀbeynimizde istemem ey şÿò ayırmadır  
 

3. Õevúi görince yÀrini  èÀşıú şaşırmadır  
CÀm-ı ãafÀya bÀdeyi  úorken ùaşırmadır  

 

                                                
 41: RE; 108b; AE, 12b.  
 42: RE, 108b; AE, 12b.   
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4. Sím eylerim demiş biri dildÀra jíveyi  
Zer úuvvetiyle  maèrifet anı úaçırmadır  

 
5. DeryÀyı ãıúma cubbe ile çünki ùoàrısın  

DÀmen miåÀl mevc neden úırma úırmadır  
 

6. Evvel velíme fırùınasın ãav da gerdegiñ  
Úullan gelin hevÀsını cÀnÀ ãıyırmadır 

 
7. Seyriñ òiùÀm-ı õevúi efendim boàulmaza  

Bir kere şu Balaù’da raúíbi baùırmadır  
 

8. Def-i vuhÿş-ı vÀhimeye çÀre ey göñül  
Sen dinleyüp o çeşmi àazÀlim caàırmadır  

 
9. Cündí-i òÀme úılmalı CelÀlíyÀ 225  

İş devóa-i bülend-i òayÀli aşırmadur  
 

43 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. CemÀl-i nÀzenínÀn ùılsım-ı mihr ü muóabbetdir  
Degil müjgÀn ü ebrÿ siór ü efsÿn-ı meveddetdir  

 
2. ÇehÀr ebrÿ müsÀví şimdilik bí-úayd-ı şekvÀyız 

Ne taúlíl-i menafièdir ne tekåír-i maøarratdır  
 

3. Güzel ãÿret bulur ùavşan işi nev çÀr çÿbeyle   
Biraz cÀm-ı sarÀy-ı síne muótÀc-ı meremmetdir  

 
4. Degil şekl-i se-pÀye-i  ebrÿvÀnı üzre sÀúíniñ 

Ya telmíó-i müåelleådir ya teşdíd-i meserretdir  
 

5. Neler çekdi nihÀda eyleyince  nihÀde ŞirvÀn’a 
O şÿòıñ mehd-i  nÀzı kÿh-ı Elbürz-i meşaúúatdir  

 
6. EdÀní èarø-ı kÀlÀ  etse de dehlíz-i èÀlemde  

Yine mÀnend-i kefş-i tahta  pÀ-mÀl-i meõelletdir  
 
 

                                                
225 Mısra eksiktir.  
 43: RE; 109a; AE, 12b.  
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7. CelÀlí miyve-i maømÿnı memdÿó olmayan şièriñ  
Zemín-i iltizÀm-Àyíni şÀyÀn-ı meõemmetdir  

 
8. CenÀb-ı úudsí-i èallÀmeden cuya-ı taósínim  

Ki õÀt-ı kadr-dÀnı rif´at-i naôma müóeccetdir  
 

44 
 

mefÿlü/ mefÀilü/ mefÀilü/ feÿlün 
 

1. DívÀn-ı teàazzül ki elif balıàımızdır   
BÀkí n’ola üstÀd ise babalıàımızdır  

 
2. DíbÀce sarÀy-ı òarem-i naôma döşendik   

ŞÀyeste-i maòãÿãí-i díbÀlıàımızdır  
 

3. Resmen dehen-i ehl-i dili etmege aóÀlÀ 
Miblaà úalem ü  óoúúa murabbalığımızdır  

 
4. DÀm-efgen-i ãayd oldı yine ùıfl-ı ùabièat  

Ol şÿò-ı mürahik küçÿrek balıàımızdır   
 

5. DeryÀ-yı hevesdir dilimiz her iki mevciñ  
Bir müddet-i mÀbeyni şekibÀlıàımızdır  

 
6. ÓºÀhiş-ger-i taúbíl-i leb ü sükker-i nuùúuz  

SÀúí biri ãahbÀ biri ãahbÀlıàımızdır  
 

7. YÀdır úÀşı nÀvek müjesi àamzesi ùatar  
YÀriñ yeri òÀn olsa da òÀn balıgımızdir  

 
8. Her maúùaèımız baàçedir naôma CelÀlí  

Maòlaãda úızıl rÀdde zíbÀlıàımızdır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 44: RE, 109a; AE, 12b.  
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45  
 

HevÀyí-gÿne   
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÿlü/ fÀilÀtün 
 

1. Giy sÀde-i óafífi miåÀl-i sabÀh aàar 
Yaz vaúti gecelik daòi rengín ise aàar  

 
2. Bir úarı sevse kendi gibi úarı úış güni 

Evvel yaàan úar üstine gÿyÀ ki úar yaàÀr  
 

3. Ol avcı şÿòınıñ iki şehbÀzı var iken 
Úayd olmaú istemez añÀ ùazı ile zaàÀr  

 
4. Óaùùıñda gelse àam yeme  èÀşıú-firíbsinin 

Bilmez misin cihÀnda èalefle inek ãaàar  
 

5. Dilden ki cıúdı böyle maèÀní  CelÀlíyÀ  
GÿyÀ ki verdi miyve-i efsÿn bizm ùaàar 
 

46  
 

HevÀyí  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  
 

1. Kel ùatlı kaşınur ãanasın balı yaàı var 
Başında óÀcıyÀn kapanıñ úonaàı var  

 
2. áurbetde úoymaz it s.ki  bir dehre  siz bilin 

Ol şÀh bu daàımıñ úo desünler ki baàı var  
 

3. Gelmez úıyÀsa az yere çoú zen ãıàışdıàı  
Erkekler öyle istif olunmaz budÀàı var  

 
4. Beñzer o òanedÀna ki nefèi-èamím olur  

Şol òÀne kim soúaú úapusında ãaçaàı var  
 

5. DellÀkden kesilmese sÿfı  bu úış nola  
Her gün ãoyulsa çoú mı HevÀyí sıcÀàı var 

                                                
 45: RE, 109b; AE, 12b. HevÀyi-gÿne: Yok, RE.   
 46: RE, 109b; AE, 12b. HevÀyi: Yok, RE.  



 394 

 
47  

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
1. BahÀr-eyyÀm o hem-bÀzí-i feròunde-eånÀdır  

Úalem esb-i muèallem èarãa-gÀh-ı safóa penÀhdır 
 

2. ÙarÀvet ol gülüñ óaúúında bir  maømÿn-ı zibÀyiş  
LeùÀfet reng ü bÿyıñ muóteví maèna-i raènÀdır  

 
3. HümÀ vaãfı degildir ol ferídü’l-óüsne şÀyeste  

HemÀl íhÀm eder şÀyed ki min-vech-i müåennÀdır  
 

4. ŞitÀbÀn ol şu berrÀúı nemeklendirme ey sÀúí  
Ruòıñ devr-i úadeóde Àfitab-ı çarh-ı mínÀdır  

 
5. Gül-Àb  efşÀnı-i  bÀrÀnını der-dest eder derler 

Yine reng-i şafak layihyesi ebrin muóannÀdır  
 

6. NüvÀziş görse de èaúl iótiyÀù eyler büzürgÀndan  
Ki zírÀ óaãlet-i  dírínesi pílin temennÀdır  

 
7. ZamÀn ile  tavazzuè úadrini pest etmez aèlÀnıñ  

EvÀn-ı leylde mihr-i felek herkesden ÀlÀdır   
 

8. Sevenler şÀhid-i òelvÀ-fürÿş-ı óüsn-i inşÀdı  
ÓalÀvet simyÀsıyla miåÀl-i  İbni SínÀ’dır  

 
9. CelÀlí feyø eder ùabèa zi-mikrÀtis-i endíşe  

Me´Àl-i ders-i naômım hikmetü’l-işrÀú-ı maènÀdır  
 

10. Yed-i èirfÀnına irsÀl-i güftÀr et o õÀtıñ kim  
Suòan-sÀzí de èÀrifdir suòan-dÀní de dÀnÀdır  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 47: RE, 110a; AE, 12b.  
 3a. íhÀm: eyyÀm, RE.  
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Óarfü’l-zÀ  
 

48 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

1. Alanlar pertev-ekåer zír-destÀna nevÀ vermez 
Ki pÀy-ı şemèdÀna şemè-i bezm-ÀrÀ øiyÀ vermez  

 
2. äaóÀvetle àınÀyı bir yere cem eylemez gerdÿn 

áına virse ãaóa vermez ãahÀ virse àınÀ vermez  
 

3. Göñülden luùf edüp gözden teàaffül aña beñzer kim 
ÒudÀvend-i sehí  eyler èinÀyet ketóüdÀ vermez  

 
4. Gelür cÿy-ı tekellüm òoş yemm-i endíşeden ùabèa 

Ki zírÀ baór-ı rÀkid  mÀ-i cÀri-veş ãafÀ vermez  
 

5. ZamÀnıñ dilberi èıyd olsa biñ el bulsa ey ãÿfí  
Tehí destÀna dest-Àvíz-i dest-i meróabÀ vermez  

 
6. O şÿòa biz de teslím eyleriz kim bir biniş azdır 

RıøÀ-í şÀla híc söz yoú yine ôÀlim rıøÀ vermez  
 

7. Olub zülfüñ heves-kÀrı alur bÿy-ı dil-Àvízin  
äabÀ bÀd-ı hevÀyı verse de bÀd-ı hevÀ vermez  

 
8. CelÀlí Vehbí-i üstÀda èarø et kÀle-i naômı  

Ki õÀt-ı úadr-dÀnı úıymetinden kem bahÀ vermez  
 

 
49 

 
HevÀyí-gÿne  

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. Yeme İstinyede míyve úoma anbÀra moloz  

A úayıúçı güzeli  işte  yozoz mÀvramoloz  
 
 

                                                
 48: RE, 115b; AE, 13a.  
 49: RE, 115b; AE, 13a.  
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2. Ùayfasın çünki miyÀnıñdaki piştovları da  
Ardına ãoúmalı  kim úıcda gerekdir çaúoloz  

 
3. Saht iken dil ne mülÀyim idi çeşm ol míçoda  

Mey içüp şimdi o nerm oldı velí bu cadoloz  
 

4. Böyle zevrÀúla ne gülşen vaùanıñ söyle dedim 
O yüzi gül dili bülbül dedi bülbülce Úoloz  

 
5. İşte yÀr işte úayıú işte CelÀlí görelim  

Ne maóall ise Yoroz mavra moloz işke poloz  
 
 

50 
 

mefailün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Gelüp gülşende yÀriñ berú-i ruòsÀrı çaúar çaúmaz  
Bütün Àteş kesildi óavølar cÿlar aúar aúmaz  

 
2. Baúup ıôhÀr-ı raàbet  baúmayub tekdír-i fikr ile  

Eder neôôÀre ben bí-çÀreye gÿyÀ baúar baúmaz  
 

3. Felek bir bü’l-heves uècube-meşreb píre-zendir kim  
Bıúar mengÿş-ı  naômı  gÿş-ı ikbÀle ùaúar ùaúmaz  

 
4. Söze geldikde daèvÀ-yı müselmÀní eder ammÀ  

Olur mestÀne çeşm-i  mesti-veş kÀfir çaúar çaúmaz 
 

5. Beni nÀr-ı firÀkında nigÀrım yaúmasun derseñ  
CelÀlí Àteşiñ ıôhÀr idüp yalvar yaúar yaúmaz 
  

 
51  

 
mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün 

 
1. O ùıfl-ı nÀze sefer-cell verilmesün yaramaz  

Daòi resíde degildir o menzile varamaz  
 
 

                                                
 50: RE, 115b; AE, 13a.  
 51: RE, 116a; AE, 13a.  
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2. Ne süd mey ne yÀn èaraú bilür yaramaz 
HemÀn piyÀle piyÀle çaúar yarar yaramaz  

 
3. Raúíbi de seni de èÀşıúı bilür ey dil 

ZamÀne yÀrı mecÀz ü óaúíúati aramaz 
 

4. Muèaúúad olmayıcaú rişte-beste bend etmez 
Anıñçün ol ãaçı sünbül külÀlesin ùaramaz  

 
5. O nÀ-mülÀyimi te´åír-i Àh ile èÀşıú  

Efendi dÀà-ı dile merhem itse de ãaramaz  
 

6. CelÀlí çoúdur eden baòr-ı naômı geşt ammÀ 
Bu fülk-i pür-güheri degme kimse aúdaramaz 

 
 

52  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün  
 

1. Úaddiyle zülfi etmege baòs-ı ùavíl-i nÀz  
Yazmış kitÀb-ı óüsnine óaùt úÀl ü úíl ü nÀz  

 
2. Kimse şehÀdet etmedi ãıdú-ı niyÀzıma  

GÿyÀ o şÿò herkesi etmiş vekíl-i nÀz  
 

3. èUşşÀúa nÀzı deyn edinüb iki gözleri  
Olmuş biri aãíl ü birisi kefíl-i nÀz  

 
4. Raóm etdi ãanma òÀlime nem gelse çeşmine  

Dídemde èaks-i ùalèatı eyler kelíl-i nÀz  
 

5. Her şÀh-rÀhını bilür iúlim-i şíveniñ 
Ol şehsuvÀr-ı èişveye kimdir delíl-i nÀz  

 
6. Çoú irtiúÀb-ı daèví-yi nÀz eyleyen güzel 

Oldı o nÀzeníni görince reõíl-i nÀz  
 

7. Bilmem úabÿl-i Vehbí-i èaãra CelÀlíyÀ  
ŞÀyÀn olur mı bu àazel-i bí-èadíl-i  nÀz 

 
 

                                                
 52: RE, 116a; AE, 13a.   
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Óarfü’s-sín  
 

53  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. CÀme-i aóøer ten-i dilber nefís-ender-nefís  
Sebze-zÀr-ı ter gül-i aómer nefís-ender-nefís 

 
2. MízbÀn-ı lÀle mihmÀn-ı bahÀra ùaró ùaró  

Úıldı ferş-i bÀliş ü pister nefís-ender-nefís  
 

3. Per-i zerd-i bülbül-Àndan raòş nÀz-ı àonceye  
Kesme biçmişler zer-ender-zer nefís-ender-nefís  

 
4. Ebr-i aòşam oldı şÀl-i maàribe semmÿr-dÿz  

Giydi óilèat vÀlí-i Àzer nefíã-ender-nefís  
 

5. Óüsn-i òaùù iki gül ü mül nüsóasın öpmüş raúíb  
Her biri mÀnende-i cevher nefíã-ender-nefíã  

 
6. Laèli  elmÀsiyye-i gül-rengdir ruólar gülÀc  

Taèmı  misk ü leôôeti èanber nefíã-ender-nefís  
 

7. Ey CelÀlí süfre-i èirfÀnda bir güftÀr olur  
Puóte puóte òÀme-i eşèÀr nefíã-ender-nefíã  

 
 

Óarfü’l-şín  
 

54 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Rÿma óüsnüñ-veş metÀè-ı benderiyye gelmemiş  
Sen gibi Àyíne-rÿ-yı Berberiyye gelmemiş  

 
2. Sÿú-i Mıãrıñ dedi sÿdÀ-gerleri teşrífiñe 

Böyle bir şehbender-i İskenderiye gelmemiş  
 
 

                                                
 53: RE, 119a; AE, 13a.  
 54: RE, 120a; AE, 13a.  
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3. Laèl-i òoy-besdir èaraú mey òaùù u òÀlim yoú deme  
Meclis-i mestÀna farô et èanberiyye gelmemiş 

 
4. Ceyş-i òaùù her hefte şÀh-ı òüsne baş eyler fedÀ  

KÀr-zÀr-ı dehre böyle bir seriyye gelmemiş  
 

5. Ceõb-i óüsniyle o şÿò-ı kefş-ger mest etmege  
Çekmiş ammÀ suòte-yÀn ÚÀyãeriyye gelmemiş  

 
6. Her güşÀde baba zivvler fÀrisí söyler gezer  

BÀd-ı şarúı gibi dÀnÀ-yı deriyye gelmemiş  
 

7. CÀmiè-i gülşende güller şöyle úalmış bí-hezÀr  
Cumèaya gÿyÀ òaùíb-i Ezheriye gelmemiş  

 
8. èÁlem-i naôma CelÀlí böyle şièr-i nev-zemín  

Òalú olaldan tÀze gÿyÀn-ı berriye gelmemiş  
 

9. Úıl o õÀtıñ bezmine itóÀf kim anıñ gibi  
Bir çerÀà-ı dÿdmÀn-ı óayderiyye gelmemiş  

 
10. Zihní seyyid ki mÀnendi sevÀd-ı èÀleme  

TÀ binÀ-yı belde-i ÚÀraferiyye gelmemiş  
 

55 
 

mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün 
 

1. Áyíne o berber peçeniñ õÀtına maòãÿã 
Áyíne gibi õÀtı da mir´Àtına maòãÿã  

 
2. Maèní-i vefÀ óüsn-i edÀ  çeşm-i bütÀnıñ  

Ey òºÀce èibÀrÀt ü işÀrÀtına maòãÿã  
 

3. Üc lehçe binÀsında nigÀh et yemm-i tabèa  
DeryÀya naôar menzilin üç úatına maòãÿã  

 
4. Baã pÀye-i taúùiène  çıú süllem-i  naôma  

Her beyte teraúúí yine mirúÀtına maòãÿã  
 
 

                                                
 55: RE, 121a; AE, 13a.  
6b. dk., RE.  



 400 

5. Taècíl-i viãÀl eyleme gelsün òaùù-ı dilber 
Her bÀr her üãkÿfedir evúÀtına maòãÿã  

 
6. SÀèatci de zencír o pesendíde nümÀya 

MiftÀó-ı mukayyed gibi míkÀtına  maòãÿã 
 

7. DaèvÀ-yı belÀàatde yeter òÀme CelÀlí  
ÒaúúÀ ki åübÿt-ı hüner  iãbÀtına maòãÿã 

 
8. Hıssiãa-i güftÀrı mezÀmín-i latif 

GÿyÀ gazel-i SÀbit’in isbÀtına mahsus  
 

9. Faãl eyler o fehhÀme-i  maènÀ bu òuãÿãı  
Óasm-ı cedel-i siór ü beyÀn õÀtına maòãÿã 

 
10. Şevket-meniş ahond-ı zamÀn Şevket èÁrif Efendi  

DÀrÀt-ı suòan-ùabèı dirÀyÀtına maòãÿã  
 

11. Ol nüsóa-i ÀdÀb ki zer-tÀrına derler  
CüzdÀn-ı müôehheb edebiyyÀtına maòåÿã  

 
12. Geh neår ü  gehí naômıñ ede mülkini tesóír  

TÀ mihpereniñ bu ola rÀyÀtına maòãÿã 
 
 

56 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Etmiş ol dilber-i sencíde-meniş bedè-ièarÿø  
Edelim naôm ile evzÀn-ı èarÿøı maèrÿø  

 
2. Şarù-ı vaãl etdi òaùın Àmede farø eyleyelim  

MÀ´il-i hey´et-i yÀriz òaù-ı hey´et mefrÿø 
 

3. Girih-i zülf ile şÀne  küre-i rÿyında  
Behem Àmíòde gÿyÀ òaùù-ı eùvÀl ü èarÿø  

 
4. Etmez íøÀó-ı ãafÀ olsa da zíbÀ perde 

Gitmez ÀlÀyiş-i elfÀô ile ıàlÀú-ı àumÿø 
 
 

                                                
 56: RE, 123a; AE, 13a.  
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5. CÀr-ı níkÿ ile çek èırøına nÀmÿsiyye  
Ne bihín òalvet-i Àsÿde ne òoş menè-i baèÿø 

  
6. Bast-ı òºÀn etmez idi vÀlí-i nev-rÿza zemín  

Olmasa naúd-i taèamiyyesi  berfíñ  maúbÿz   
 

7. Miyvedir úÀfiyeler naôm-ı CelÀlí’de leõíõ  
Taèm-ı kebbÀde  muèÀdil biri de işte óumÿø 

 
8. Óusrev-i maèrifete èarz-ı úaríø eyleyelim  

Olsa da nuùú-ı dürer-bÀrına nisbet maúrÿø 
 

9. Yaèní hem-nÀm-ı nebí òaôret-i èÁşir-zÀde  
Medóídir vÀcibe-i õimmetimiz hemçü furÿø 

 
10. Bezm-i òalk-ı óaseni cilvegeh-i  óubb ü vidÀd  

YÀr-i yek-diger olur anda baàiø ü mebàÿø 
 

11. Ede pÀyende ÒudÀ devlet ü èömrin tÀ kim  
Ola dergÀh-ı ilÀhíye duèÀlar maèrÿø  

 
 

Óarfü’t-tÀ  
 

57  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün 
 

1. Ey saùó-ı rÿyı safóa-i gül-reng-i óüsn-i òaù  
Devr-i dehÀnı òoúúa-i mül-reng-i òüsn-i òaù 

 
2. YÀúÿtı óÀl-i semiyyile anıñ beng eder  

Laèliñde beng-i noúta-i óÀl leng-i óüsn-i òaù 
 

3. Ebrÿñu dilde naúş-ı ruòÀm eylemiş raúíb 
Mıhlandı cenb-i bÀbıña ol seng-i óüsn-i òaù 

 
4. Taèlím ider tenÀsüb-i eùvÀr-ı ãÿreti  

Çín-i cebín-i dilbere Erjeng-i óüsn-i òaù 
 
 

                                                
 Óarfü’t-tÀ: Yok, RE.  
 57: RE, 124b; AE, 13b.  
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5. Hindÿya intisÀb-ı lisÀn-ı èAcem gibi  
Mensÿb-ı óÀl-i nüsóa-i Ferheng-i óüsn-i òaù 

 
6. Müsvedde-i mekrin aósen-ı ãÿretde gösterir 

Níreng-i  òaùù-ı óüsn ile bí-reng-i  òüsn-i óaù 
 

7. Ol ùıfl-ı nÀzıñ alúışa ÀlÀy-ı óaùùını  
İåfiyye píş-i ùurrede serheng-i óüsn-i òaù 

 
8. Taèvíõ-i zülf-i ùurre-i destÀrın eylemiş  

Ávíze-i melÀóat ü Àveng-i óüsn-i òaù 
 

9. Uymazsa òaùù-ı  meşkine  vüsèat ver ey debír 
Kim nÀze nesím olmaya dil-teng-i óüsn-i òaù  

 
10. Olduú CelÀlíyÀ şu NevÀyí òayÀl ile  

MÀnend-i èandelíb-i şeb-Àheng-i óüsn-i òaù  
 

11. Óaùt-ı şerífi şevúine èarz-ı teàazzül et  
Ol Òusrev’iñ òÀmesi hÿşeng-i hüsn-i òaù 

 
12. Bülbül terÀne úıldı ãaàír-i úalem gibi  

Çekdi bu gÿne vaãfına gül-beng-i óüsn-i òaù 
 

13. Dil dil yarÀèa Òaøret-i Maómÿd ÒÀn ki Óaú 
Vermiş yed-i kemÀline pelheng-i óüsn-i òaù  

 
14. Ol şeh ki etdi kilk-i le´Àli nigÀr ile  

Piş-taòta-i maèÀrefiñ evreng-i óüsn-i òaù 
 

15. Taúdím-i iètiõÀr ile taúbíl-i dest eder  
Mizber ki míl-i úatè iledir leng-i óüsn-i òaù 

 
16. Taúlíd edüp óalÀvet-i taórírine felek  

Ebr-i maùírin etdi şeker-reng-i óüsn-i òaù 
 

17. YÀèúÿt-ı şeyòí vÀlih eder bi’l-mevÀrite 
Anlar selefde birbirine deng-i óüsn-i òaù 

 
18. PírÀye-sÀz ola ãafaóÀt-ı mu´aşşere  

   Olduúça naàme dizer rakam-ı çeng-i óüsn-i òaù 
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58 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün  
 

1. Fikr-i vaãlıñ olalı encümen-ÀrÀ-yı óuôÿø 
Oldı bezm-i emele zemzeme-pírÀ-yı óuôÿø 

 
2. Dem olur bÿ-yı vefÀ luùfın eder baòt-ı naãíb 

Micmer-i rÿyıña úor èanber-i sÀra-yı óuôÿø 
 

3. Naúş edüp bir leb-i şíríni dil-i saótına yÀr  
Döndi laèlí-i Semerúand’a BuòÀrÀ-yı óuôÿø 

 
4. Çaùub ebrÿlarını mÀh-ı nev etmiş ímÀ  

Úandesen úande eyÀ àurre-i  àarra-yı óuôÿø 
 

5. CereyÀn-ı èaraúından güle geldi ãıóóat 
Etdirir bülbül-i  nÀlÀnına icrÀ-yı óuôÿø 

 
6. Óükm-i ezhÀrı yazub ãafóa-i àabraya bahÀr 

Ebrile çekdi cibÀl üstine ùuàrÀ-yı óuôÿø 
 

7. Püşte-i himmet-i vÀlÀda gerek bÀà-ı ümíd 
Manøar-ı úaãr ola [hem] nÀôır-ı ãaóra-yı óuôÿø 

 
8. Ehl-i õevú-i hünere oldı devÀt-ı bemyÀn   

Çeşm-i bínÀ-yı maèÀrif yed-i gírÀ-yı óuôÿø 
 

9. Ziynet-i óüsn-edÀ birle CelÀlí naômım  
Oldı mÀnende-i maóbÿb-ı dil-ÀrÀ-yı óuôÿø 

 
59 

 
mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün 

 
1. Naèleyn ile gel òºÀce-i bí-úayda ne mÀniè 

èAmrıñ ùutalım vÀvı imiş Zeyd’e ne mÀniè  
 

2. ŞeydallÀh ile dÿs-ı bínÀ etdiriyor şeyó 
Ehven ãıvacı muàbeçesi şeyde ne mÀniè  

 

                                                
 58: RE, 125b; AE, 13b.  
 59: RE, 126b; AE, 13b.   
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3. Bir Úayseríli dilber-i sabbÀàa boyanmış  
Şehríligi sÿfí-i òarın gide ne mÀniè  

 
4. äayyÀd idigi  belli nigÀhından o bÀzıñ  

Der-dest edelim de gidelim ãaydÀ ne mÀniè  
 

5. Her ùÿtí-i türk öyle gider feydesı yoúdur  
ReftÀrına baú söyledigi feyde ne mÀniè 

 
6. YÀrÀn-ı ôerÀfet úalem ü ãafóa CelÀlí  

Söyle o óaríri bu Ebu Zeyd’e ne mÀniè  
 

7. Etdik bu maøÀmin-i leùÀíf le teàazzül  
Tertíb ile dívÀnımıza úayda ne mÀniè 

 
Óarfü’l-àayn  

 
60 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ feÿlün  

 
1. JÀleyle rÿy-ı verde gelür Àbdan fürÿà  

Çeşm-i hezÀre gülşen-i şÀd-Àbdan fürÿà  
 

2. Bülbül gülüñ küşÀdına etdikçe intiôÀr  
GülôÀra derdi àonçe-i sír-Àbdan fürÿà  

 
3. Bir laòôa ùurmaz olmış ol èaùùÀr meh-veşiñ  

Rÿ-yı úarÀrı cünbiş-i sím-Àbdan fürÿà 
 

4. Versün úo bezm-i baàa şarÀbı øiyÀ alup  
GülnÀr-ı laèli kÀse-i vişn-Àbdan fürÿà  

 
5. MestÀne pençe koydı ruó-ı òÀl-dÀrına  

Hindÿya geldi èişret-i PencÀb’dan fürÿà 
 

6. Kec-òÀne-i Çubuúlu’ya èaks eyleyüp verir  
Òamrı Yeñi Köyüñ der-i serd-Àbdan fürÿà  

 
7. Ol kim bükÀsın eyleye Àlÿde-i nikÀb  

Vermez cemÀl-i deyni o çirk-Àbdan fürÿà 
 

                                                
 60: RE, 128a; AE, 13b.  
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8. Óiddet-becÀ olınca ruò-ı èizze fer verir  
MÀnend-i zer ki kesb ede tíz-Àbdan fürÿà 

 
9. Baór-ı suóanda èÁrif Aàa’nıñ CelÀlíyÀ  

èAynyla àaynı vermede gird-Àbdan fürÿà  
 

10. MecrÀ-yı Àb-ı  naôm ola míz-Àb-ı òÀmesi  
Beyt-i şerífe tÀ gele míz-Àbdan fürÿà  

 
61  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Yazda èarø-ı Àòir-i óamsín eder hÀmÿna ùÀà  

CÀy-gÀh oldı anıñçün Yuşaè ibni Nÿn’a ùaà 
 

2. Yazdı taúvím-i bahÀrıñ óükm-i zíb ü ziynetin  
Naúş-ı  reng-a-reng ile  ezhÀr-ı gÿn-a-gÿna ùaà  

 
3. KÀnıdır elmÀs ü laèliñ maèdeni sím ü zeriñ  

áıbùa-gÀh olsa n’ola gencíne-i ÚÀrÿn’a ùaà  
 

4. Suró eder Àb ü hevÀsı türş-rÿlar çehresin  
Gül biter feyø-i nemÀ vermez beli leymÿna ùaà 

 
5. Maèden-i kibrit olur aóker  verÀda fi’l-meåel 

Yapsa kÀfidir muãavver perde-i kanÿna ùaà 
 

6. Farø eder òurd ü büzürgi bir suda óikmet-şinÀs  
Kÿze vü desti tilÀl ü òumdur EflÀtuna ùaà 

 
7. Menbaè-ı nehreyn-i şekvÀdır dü-çeşm-i pírezen  

Yaşı bitmez başıdur  Seyòun ile  Ceyóun’a ùaà  
 

8. Zikr-i kÿhsÀra ne òÀcet bu Sitanbul şehridir  
İşte cÀmièler CelÀlí her biri bir gÿne ùaà  

 
9. Úubbe-i vÀlÀları èayyuúa ser çekmiş gören 

Ôann eder peyveste yer yer künbed-i gerdÿna  ùaà  
 
 
 

                                                
 61: RE, 128a; AE, 13b.  
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Óarfü’l-fÀ 
 

62 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Gül-beden gül-penbe pírÀhen laùíf-ender-latíf  
Pirehen gül-àonce pírÀmen laùíf-ender-laùíf  

 
2. Çehre ÀèlÀ-ender-ÀèlÀ gerden-i billÿr ile 

Síne-i berrÀú ile gerden laùíf-ender-laùíf  
 

3. äÿret ü mÀènÀda olmuş óüsn-i bezm-i ittióÀd  
İki dilber yek-dil ü yek-ten laùíf-ender-laùíf  

 
4. Ôann-ı èaks itme çiçeklilerle pÀy-endÀz olur 

ŞÀhed-i cÿya gül ü gülşen laùíf-ender-laùíf 
 

5. Sÿzen-i minúÀr ile işler hezÀr eyvÀnına  
Perr ü bÀlin perde-i revzen laùíf-ender-laùíf  

 
6. Naúş-ı pür-óüsni cebín-i gülde pÀ-yı bülbülüñ 

Oldı pür-isfiyye-i  aósen laùíf-ender-laùíf  
 

7. Ey şitÀ-yı maèdelet kim çehre-i nev-òaùù gibi  
äubó u şÀm ehven meh-i behmen laùíf-ender-laùíf  

 
8. Bízí-i bÀrÀn ile pírÀmen-i úavs-i úuzÀò 

Reng reng edvÀr-ı pervízen laùíf-ender-laùíf  
 

9. Hum-süvÀr-ı óikmeti taósín-i eşèÀr itdirir  
Ey CelÀlí kilk-i cÀdu-fen laùíf-ender-laùíf 

 
Óarfü’l-úÀf 

 
63 

 
feÿlün/ feÿlün/ feÿlün/ fe ÿl 

 
1. Pes-i úÀfa olmuş dümen úÀf-ı taèlíú 

Keşíde sütÿn u seren úÀf-ı taèlíú 

                                                
 62: RE, 131a; AE, 13b.   
 63: RE, 132a; AE, 13b.   
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2. MiåÀl-i òam-ı zülf-i müşkini yÀriñ  

Olur nÀfeye ùaène-zen nÀf-ı taèlíú 
 

3. Yeter úaşa naúş-ı güõÀf-ı metÀnet  
Ki urmaz åülüå ketbeden lÀf-ı taèlíú  

 
4. Bulup yÀları gösterir meşú-i úudret 

Şu çÀr ebrÿvÀnıñda inãÀf-ı taèlíú  
 

5. Nesic etdi  bu kÀle-i nev-nigÀrı  
CelÀlíye kilk-i perend-bÀf-ı taèlíú 

 
6. YesÀri-i üstÀda èilm eylemiş Óaú  

Ne eymen ne ãanèatlı fenn úÀf-ı taèlíú 
 

7. Yazıldıúça tÀ óüsn-i òaù zír-i rÀfa  
Ola himmetiyle óasen rÀf-ı taèlíú 

 
 

Óarfü’l-kef  
 

64 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

Matlaè-ı  Evvelísi Naèt-ı Şerífi Mutaøammın nev-zemín-i müteåanniyÀne  
 

1. LÀm olup kisvet-i levlÀ ile pÀk-ender-pÀk  
Mím olur òilèat-i mevlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  
 

2. Dil olup èıãmet-i illÀ ile  pÀk-ender-pÀk  
Ùıfl olur èiffet-i lÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  

 
3. Aùlas-ı èizz ü şeref nÀme-i ãÀóib-cÀhı  

Óıfô eder óürmet-i óÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  
 

4. Óüsn-i ÀåÀrı eder úuvvet-i te´åír Àósen  
Òaùù olur ãıóóat-i imlÀ ile pÀk-ender-pÀk  

 
5. Nefyy-i  óÀlin ile vir taãviye  beyt-i dile kim 

Naúş ü gül  ãafvet-i mÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  

                                                
 64: RE, 132b; AE, 13b.  
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6. Ríş-i pÀk-i nebeví mÿyına beñzer SelmÀn  

Olıcaú cennet-i aèlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  
 

7. Óaşmet-i naèt ile tarsiè-i  CelÀlíye döner  
ÒusrevÀn-ı şevket-ÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  

 
65 

 
TekrÀr èÁşıúane  

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
1. Úays edüp ülfet-i leylÀ ile pak-ender-pÀk  

Eglenür ãoóbet-i LeylÀ ile pÀk-ender-pÀk  
 

2. Şerm-sÀr olsa o gül-peyker-i pÀkinde olur 
Dídeler óumret-i ÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  

 
3. Zíver-i òançer ile síne-i úaftÀnı temíz  

DÀmeni ziynet-i pÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  
 

4. Burúaè-ı zülf-i siyeh boàça-i müşk-i Àgín  
èAnberin nükhet-i kÀlÀ ile pÀk-ender-pÀk  

 
5. Cebhesi beócet-i bíni ile nÿr-ender-nÿr  

Ùalèatı úÀmet-i bÀlÀ ile pÀk-ender-pÀk  
 

6. Rütbe-i óüsne denür vaút-i òaù-Àverlikde  
æÀniye ãÿret-i evlÀ ile  pÀk-ender-pÀk  

 
7. PÀk olup úonmaya noúùa o veled lu´lu’dür 

Ki olur nisbet-i lÀlÀ ile pÀk-ender-pÀk  
 

8. èAşúı óÀşÀ deyüp aàyÀrdan et pÀk-inkÀr  
Eyle hem  şirket-i kellÀ ile  pÀk-ender-pÀk  
 

9. Dilleri ãadra şifÀ birle CelÀlí ediyor 
Pír-i mey himmet-i vÀlÀ ile  pÀk-ender-pÀk 

 
 
 

                                                
 65: RE, 132b; AE, 14a.  
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66 
 

El-óuãÿlü’l-müselsel mine’l-úavÀfi el-evvel fi’s-åÀní  ve’l-evvel èala vezini  
faèilÀtün faèilÀtün faèilÀt 

 
faèilÀtün faèilÀtün faèilÀt 

 
1. Kisvet-i óilèat-i èiãmet èiffet 

èÍffet-i óurmet-i ãıóóat ãafvet  
 

2. äafvet-i cennet-i şevket ülfet  
Ülfet-i ãoóbet-i humret ziynet  

 
3. Ziynet-i nühket-i  úÀmet ãÿret  

äÿret-i nisbet-i şirket himmet  
 

67  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  
 

1. Bir meh-i dellÀk Aydın’dan  gelüb İzmir’e dek  
Eylemiş óammÀm-ı şehrí àıbùÀ-gÀh-ı nüh-felek   

 
2. MÀlik-i deryÀ mıdır mihr-i siphr-ÀrÀ mıdır  

Óüsnile mÀnendi yoú beyne’s-semÀí ve’s-semek  
 

3. Vaèd edüp óasret-keşÀna  medd eder incÀzını   
Ya ãabÿr ismin hemÀn ey èaşıú-i bí-çÀre çek  

 
4. Mevsim-i germÀda taóúíú Àb u tÀb-ı ùalèati  

èÁlemi nüh úubbeli óammÀm eder bí-reyb ü şekk  
 

5. Etmege meclÀ CelÀlí òalvet-i germ-Àbeyi  
Böyle bir dellÀk-ı sím-endÀm-ı meh-símÀ gerek  

 
 
 
 
 
 

                                                
 66: RE, 133a; AE, 14a.  
 67: RE, 133a; AE, 14a. 
1a. Korfu: dk., RE.    



 410 

 
 

Óarfü’l-lÀm  
 

68  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/mefÀílü/ fÀilün 
 

1. Bir şÀh-ı óüsne bende-i fermÀn-ber oldı dil  
ÁzÀd-ı ser-be- raóat iken çÀker oldı dil  

 
2. Rÿyıñ laùíf micmeredür bezm-i óüsnüñe 

Ôann etme òÀl o micmereyeèanber oldı dil  
 

3. SÿdÀ-gerÀnına şu Úaraman-ı òaùùınıñ  
ÓÀlÀ  İçel dedikleri bir kişver oldı dil  

 
4. Ol laèl-pÀre lebleri bÿs etdigin görüb  

Meclisde reşk-òºÀr-ı fem-i ãÀàar oldı dil  
 

5. Úuvvet bulup zemín-i suóanda CelÀlíyÀ  
Tanôír-i naôm-ı Eşref’e tÀb-Àver oldı dil  

 
69 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. äaldı sevdÀlar o cÀdÿları sehhÀre güzel  

Perçemi úÀra úÀrşı úara gözi úara güzel  
 

2. Devr-i mÀh-ı ruóına òaùùı biraz óÀ´il olup  
Olsa noúãÀnı ne mÀniè yine mehpÀre güzel  

 
3. Dilberiñ òaùùı gelüb óüsni bozulmaz nitekim  

Bed-liúÀ òÿb olamaz yazsa da ruósÀre güzel  
 

4. CÀme-i Aóøeri var köhne bahÀrıñ derler 
Òaùù-ı ber-Àverde olub giyse yeşil óÀre güzel  

 
5. Şíve-i èaşú ü niyÀz içre óased yoú ancaú  

áıbùa şol èÀşıúa kim heb añÀ yalvara güzel  

                                                
 68: RE, 134a; AE, 14a.  
 69: RE, 134b; AE, 14a.  
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6. DÀ´im olsun o ki söyleşmeye bed kimse ile  
Diye hem-vÀre güzel diñleye hem-vÀre güzel  

 
7. Etdim Àyíne-i evrÀka CelÀlí taãvír  

Bu gül-i naômı ki şÀyed úıla neôôÀre güzel  
 

70  
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün  
 

1. Ez-naúd-i eşki her sene maãrÿf-ı cÿ degil 
Bilmez mi óÀl-i bülbüli gül mÀl-i ãu degil  

 
2. Ebr etdi çoú gürledi şu bustÀn-ı dehr içün  

Mihr açılup dedi ki bu serderkedÿ degil  
 

3. Bir dil mi var cihÀnda ki meydÀn-ı sínede  
áalùí de gÿy-ı bürd ü zed-i Àrzÿ degil  

 
4. Verd-i besím-i şíşe-i raèbet midir o kim  

AólÀúınıñ şükÿfeleri óande-rÿ degil  
 

5. İrsÀl-i cünd eder iki yandan CelÀlíyÀ  
Óükm-i emír-i  òaùù bir uàurdan àuluv degil  

 
 

Óarfü’l-mím  
 

71  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. ÚumÀş-ı zer-nigÀrı dehri heb bayrÀma kesdirsem  
Degil àayra bütün ol şÿò-ı sím-endÀma kesdirsem 

 
2. O dürzi şÿòı dükkÀnında ey tiryÀki olmaz mı  

Biraz sen uyúu kesdirsen biraz ben cÀme kesdirsem 
 
 

                                                
 70: RE, 134b; AE, 14a.  
 71: RE, 137a; AE, 14a.  
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3. Kesilmez àayr ile óablü’l-metín-i  ülfeti yÀriñ  
Meger destim yed-i èömr olsa da ãamãama kesdirsem  

 
4. Gerek bend-i miyÀnın cözmege bir vaède kesdirmek  

Yemín etdirsem alsam òançerin aòşÀma kesdirsem  
 

5. èAbeãdir pÀy-ı óarf-endÀza óıddetle teber-zenlik  
Daòi çÀpük yürür fersÿde olmuş óÀme kesdirsem  

 
6. Raúíbe inúitÀè-ı yÀrdan yoú õemm ile çÀre  

Ogüb bÀri çıúarsam çaròa da BehrÀm’a kesdirsem  
 

7. Dem-i seyrin CelÀlí beñzedürler ùurfetü’l-èayna    
Ùaríú-i naômı esb-i òÀme-i nÀ-rÀma kesdirsem  

 
72 

 
mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün  

 
1. YÀriñ gül-i rÿyında biraz nem neme lÀzım  

Mihr-i ruòınıñ olsun o şebnem neme lÀzım  
 

2. Bir iskele òÿníne de dil ãÿ gibi akdı  
BÀlÀ-yı cebelden urayım dem neme lÀzım  

 
3. Gül-fem deyü cÿyÀn olurum Göksu’da yÀri  

Yoòsa derede cÀriye gül-fem neme lÀzım  
 

4. ŞÀd eyle èaraúdan dili  bir cÀm ile sÀúí 
Rÿóı Cem’in  olmazsa da òurrem neme lÀzım  

 
5. Dil gerden-i ãÀfıñ gibi BoàÀzici ister  

Síneñ gibi deryÀ-yı muèaôôam neme lÀzım  
 

6. äÿfíye ederdim àalebe giryede ammÀ  
Hem ùıfl-ı diliñ òºÀhişi yoú hem neme lÀzım  

 
7. MÀnend-i FırÀt Àb-ı kelÀmında CelÀlí  

İşrÀb-ı óayÀt etmeyen Àdem neme lÀzım  
 
 
 

                                                
 72: RE, 137a; AE, 14a.  
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73 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Ziynet-efzÀ  ruò-ı cÀnÀne períşÀn perçem 
Revnaú-ÀrÀ òaù-ı òÿbÀna períşÀn perçem  

 
2. Uydu destÀr-ı períşaní gibi gerdende  

O miyÀne-ı bend-i períşÀne períşÀn perçem  
 

3. Çeşm-i medhÿş-ı nigÀh etdi ãaçıñ dinse nola  
NÀmıñ ey gözleri mestÀne períşÀn perçem  

 
4. Cilve-i mihr ü muóabbetle gıcıklar  bu gece  

Ùolaşub gerden-i cÀnÀne períşan perçem  
 

5. YÀri hem-dÿş-ı raúíb eyleyelim öpdürsün  
Öpüyor esbi [?] şeyùÀna períşÀn perçem  

 
6. Ùutdı DeryÀ-yı Sefíd’i yine emvÀc-ı siyÀh  

Yayılub síne-i èummÀna períşÀn perçem  
 

7. BerberistÀna seriyye ile eder istílÀ  
Beñzer İskender-i Yunan’a períşÀn perçem  

 
8. Hele pervÀz-ı siyÀh olsa güzel ãÿretdir  

Şöyle Àyíne-i devrÀna períşÀn perçem  
 

9. ZengiyÀndır ki úılar şír-i dili bend-i kemend  
èArø eder vÀlí-i SÿdÀn’a períşÀn perçem  

 
10. Maàribi kim çevirir daèvet içün dÀ´ireler  

Döner ol dÀ´ire-i gerdÀna períşÀn perçem  
 

11. MÀrlardır ùaraf-ı fesde bulub ebr-ÀsÀ 
ÚÀf-ı  ebrÿya çeker şÀne períşan perçem  

 
12. Kec ü mec hıtta-i  Ye´cüc’e düşer efèí ile  

İnse yÀ òaùt-ı  zenehdÀna períşÀn perçem  

                                                
 73: RE, 137b; AE, 14a.  
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13. Ruò-ı yÀr üzre düşündükçe CelÀlí her şeb  

Sünbül olmaz mı gülistÀna períşÀn perçem  
 
  

74  
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün 
 

1. Bu keyf-òÀnede biz de tekeyyüf eyleyelim 
DuòÀn içmez isek ger te´ettüf eyleyelim  
 

2. Bu şeb ãafÀmıza vÀúıf bulunmasın cÀnÀ 
ÇerÀà belki olur maùlaèı puf eyleyelim  

 
3. Sirişk-i dídemizi èayn-ı Níl-i Mıãr idelim  

Seniñle òÀnemizi Úasr-ı Yÿsuf eyleyelim  
 

4. Baña óicÀb añÀ ictinÀbdan ne çıúar 
Biraz o şÿò ile ùaró-ı tekellüf eyleyelim  

 
5. ZamÀne òalúı CelÀlí ederse de òande  

Görince èÀşıú-ı zÀrı te´essüf eyleyelim 
 

75 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Naúş-ı evrÀúım gül-i ruósÀr-ı yÀrımdır benim 
Kilk-i MÀní òar-ı gül-zÀr-ı NigÀr’ımdır benim  

 
2. Raóş-ı nÀza rik-i pÀy olsun úo dilde gerd-i àam 

Kim güzer-gÀh-ı òayÀl-i şehsuvÀrımdır benim  
 

3. Etdim ÀmÀde niåÀr-ı maúdem-i cÀnÀn içün  
Eşk-i rízÀnım nuúÿd-ı bí-şümÀrımdır benim  

 
4. Şöyle mest-i èişretim meyòÀne-i èaşúında kim  

Mey-keşÀn dil-teşne-i cÀm-ı òumÀrımdır benim 
 
 

                                                
74: RE, 138a; AE, 14b.  
 75: RE, 138a; AE, 14b.  
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5. Ey CelÀlí Vehbí-i èaãrıñ ser-i eşèÀrına  
ÒÀme-i şÀbÀş-gÿ gevher-niåÀrımdır benim  

 
6. Luùf edüp olmuş úarióamdan ùaleb-kÀr-ı naôír  

Bende etdim pey-reví ammÀ ne kÀrımdır benim  
 

7. Böyle èÀlí-himmet-i üstÀd ile şimdengerÿ 
Mülk-i maèní zír-i dest-i iútidÀrımdır benim  

 
76 

 
mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilÀtün  

 
1. ÒayÀl edince ol ùavşÀnı ala dídelerim  

Per-i müjeyle olur murg-ı ale dídelerim  
 

2. Öpünce laèlini ôann eylerim şeker diş diş  
TeãÀdüf etse o lÀlÀ le´Àle  dídelerim  

 
3. èAcep mi luèb ile eglendirirse ùıfl-ı dili  

Ki eşki dÀneler etmiş fi´ºÀle dídelerim  
 

4. Úarardı gül görüp ol gülbeden serinde meger 
Diler ki Àl ile ol Àli ala  dídelerim 

 
5. Ve lehde  úoydı CelÀlí cenÀb-ı èÁrif Aàa  

O nev-neşíde-i dil-keş me´Àle dídelerim  
 

Óarfü’n-nÿn  
 

77  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Saña ãaórada göstersem o LeylÀ’yı begenmezsin 
Efendi vÀde-i Mecnÿn-ı şeydÀyı begenmezsin  

 
2. TemÀşÀ úılsañ ey bülbül eger İran ü Turanı 

Görüp gül-pÀye-gÀn şeydÀ Buhara’yıbegenmezsin  
 

                                                
 76: RE, 138b; AE, 14b.  
 77: RE, 140b; AE, 14b.  
 2b. Buhara: RE’de yok.  
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3. NigÀrıñ kÀle-i óüsnün çiçekli dersen ey ãÿfí  
Saña bir sÀde lÀzım cünki kemòÀyı begenmezsin  

 
4. Edersin şemèa ey pervÀne sÿziş bezm-i dilberde  

Ne aómÀúsın ki ol mÀh-ı şeb-ÀrÀyı begenmezsin  
 

5. Úuloàlı şuhusın bÀlÀ ùutarsın orta erbabın 
Hem aèlÀyı begenmezsin hem ednÀyı begenmesin  

 
6. ÚumÀş-ı naôma ùaró-endÀz-ı naúş-ı tÀzedir ùabèıñ  

CelÀlí eski su díbÀ-yı zíbÀyı begenmezsin  
 

78 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Alub reng-i muóabbet èÀşıúıñ rÿ-yı niyÀzından  
Gelür bÿy-ı óaúíúat ol gülüñ her berk-i nÀzından  

 
2. SezÀdır fÀrisÀn-ı èaşú düşnÀm-ı hezerÀne  

Ceríd-i nÀz úurtulduúça çevgÀn-ı niyÀzından  
 

3. KitÀb-ı síne açmış óikmetü’l-işrÀk eder taóãíl  
NiyÀz-ı èÀşıúÀn yariñ  zemikrati-i nÀzından  

 
4. HirÀs-ı òançerin úayd etmeyüb òÀli úomaz èÀşıú  

MiyÀn-ı nÀz-ı maóbÿbın kemer-bend-i niyÀzından  
 

5. CelÀlí vech-i nisbet bellidir maèşÿú èÀşıúda  
Benim çeşm-i niyÀzımla anıñ ebrÿ-yı nÀzından 

 
79 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  

 
1. Her kim bu çift-òÀnede  èaúd ile düzen 

Murà-ı òuøÿr ü raóatına çarò eder düzen  
 

2. Maólÿle-i zamÀne saña raàbet eylemez  
DestÀr ü ùaylasÀn ile ãÿfí ùaúın düzen  

 

                                                
 78: RE, 140b; AE, 14b.  
 79: RE, 140b; AE, 14b.  
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3. ÜftÀdesi olursa zenin merd olur velí  
Ol Yÿsuf-ı melÀóate dildÀde merd ü zen  

 
4. Úoymuş biri ol dilberi raènÀ kıyÀfete  

Ùaúmış ve düzmüş  ol güli óakkÀ takın düzen  
 

5. Besdir bu faãlı kilk-i siyÀhın CelÀlíyÀ  
Etmez cemèí-i naàmeyi icrÀ úara düzen  

 
80 

 
Hevayi gÿne 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün  

 
1. èUşşÀúa ol civÀn-ı firengí Patanta’dan 

Bildirdi tÀze geldigini Sante Manta’den  
  

2. Pek neş´e-dÀr var ise eånÀ-yı rÀhda  
İçmiş şarÀbı çoúça Saúız’dan ya Zanta’den 

 
3. ÜfütÀde  úol dolarsa sıkar incidür deyü  

Çekmiş o sím gerdene bendi Dolanta’dan  
 

4. Òayretde úoydı òalúı idüb òoúúa-bÀzlıú  
Bilmem çıúardıàı ne füsÿn idi cantadan  

 
5. Efrenc ile Yehud zebÀn- ÀşinÀsıdır  

Ögren maóallini ãorub ey dil Şamanta’dan 
 

6. Òaùù bozmadıúça óüsnüni gitmek revÀ degil  
Úosùantiniyye nÀmına şehr-i BozÀnta’dan 

 
7. Dil gence meyl iderse CelÀlí èacep midir  

Óaô eylemez ùabièat-ı şÀèir kırantadan  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
 80: RE, 141a; AE, 14b.   
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81 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Ùutmayup kun-ı èadÿ àamzeñdeki tevbíòden 
Cekdi meydÀn-ı firÀra cedveli zirníòden   

 
2. Nev-nihÀlim òÀk-i pÀya kim ki dökse Àb-rÿ  

Feyø-yÀb eyler dıraòt-ı meyve-dÀr-ı bíòden  
 

3. Manãıbı èaşúıñ der-i dilberde ekser küsmedir  
KetóüdÀy-ı bÀbıdır bil de’bini gül-mihden  

 
4. Luùfa tebdíl eylemekde çeşmi úahr-ı àamzesin  

Şol neôÀretdir ki defè-i naós ider mirríòden    
 

5. Çünki ol maóbÿb-ı bustÀniye úızdın zÀhidÀ 
ÇÀre-cÿy ol bir óarÀret söndürür battihden  

 
6. èÁleme baòş-ı àıdÀ-yı rÿò ider òÀmeñ seniñ  

Ey CelÀlí gÿyiyÀ silker kebÀbı síòden  
 
 

Mükerrerdir 
 

Ey CelÀlí gÿyiyÀ silker kebÀbı siòden 
 
 

Óarfü’l-vÀv  
 

82 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. Ne nÀzik òaùù-ı óurde gülşen-i óüsne çemendir bu 
Ne zíbÀ  safóÀ ùaró-ı lÀle bÀà-ı yÀsemendir bu 

 
2. BahÀr-ı òaùù-ı  nev he nÀz-eníni ten dürüst eyler  

Dem-i seyr-i çemen õevú-i semen vaút-i semendir bu  
 
 

                                                
 81: RE, 141a; AE, 14b.  
 82: RE, 142b; AE, 14b.  
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3. DuòÀn-ÀşÀm-ı ãaórÀyi ãabÀdan şemm eder úahve  
O bÿya misk-i rÿmíye ne òoş bÀd-ı Yemendir bu  

 
4. Nuúÿd-ı berf ile gerdÿn eder neşr-i  ãelem sanma   

Gecen maóãÿl-i tÀbistÀn içün defè-i åemendir bu  
 

5. Düşürdi jÀle-bÀrın bülbüle bÀd-ı kaviy gülden  
O murg-ı nÀ-tüvÀne çaròdan taòmíl-i mendir bu  

 
6. CelÀlí èÀmil-i naôma umÿr-ı lafø-ı mÀènÀyı  

Gerekdir kÀfiyeyle istişÀre mü´temendir bu  
 

7. Yemm-i maèníde ièmÀl-i kavafi nahudalıkdır  
Degildir úÀfiye keştí-i güftÀre dümendir bu  

 
 

Óarfü’l-ha 
 

83 
 

HevÀyí-gÿne  
 

mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün  
 

1. Fülk-i şikeme olsa mukarin n’ola úÀrna  
Keştiyeúavi úÀrna gerek kurna makarna  

 
2. ZÀhid gelicek õevúi gider èÀlem-i Àbıñ  

Baóríleri bí-rÀóat eder çıúsa cavarna 
 

3. Mÿm etdi dil-i èÀşıúı tÀb-ı sitem ile 
Ya Varna diyÀrıdır  o yÀriñya kavarna   

 
4. Bir şÿò-ı Yahÿdíye bulaşdı yine ãÿfí  

Terk etmez anı degme èilÀc ile bosarna   
 

5. Girdikce çıúar kesb-i ruùÿbetle CelÀlí  
Olmuş úaleme óoúúası gÿyÀ ki saparna  

 
 
 

                                                
 83: RE, 144b; AE, 14b. HevÀyí-gÿne: Yaok, RE.  
 1b. keştiye: kişi, RE.  
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84  
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  
 

1. èAvÀm etmez tefevvuú ehl-i èilme bulsa da pÀye 
Mü´ezzinler imÀmı sebúat itmez çıúsa bÀlÀya  

 
2. ÒayÀl-i òaù sirişk-i çeşmimi mÀnièdir icrÀya  

Ki Àb aúmaz eger óÀşÀk münsedd olsa mecrÀya  
 

3. Dil-i dÀnÀyı åıklet pür-hurÿş-ı ıøùırÀb etmez  
Ùaşar mı inse bir fülk-i èaôímü’l-cüsse deryÀya 

 
4. Raúíbiñ àamzı maènen sÀde nÀdÀn oldıàın söyler  

Ki naúş-ı óarf olınmaz òÀne-i  zÀà-ı elif bÀya   
 

5. SezÀ-yı åıúlet-i bÀrÀn bí-istiúÀmetdir 
Anıñçün egri úorlar zír-i eyvÀn-ı muèallÀya226 

 
6. CelÀlí òayli  nefè-i şièr ider sudÀ-ger-i ùÀbèım  

Belí suú-i hünerde sÿd olur miúdÀr-ı sermÀye  
 

7. ÚumÀş-ı maèrifet  vabestedir tamàa-yı taósíne 
N’ola kÀlÀ-yı naômım èarø olınsa ãadr-ı vÀlÀya  
 

8. Suóanver ser-bülendi Òaøret-i Tevfíú Efendi kim 
Virir õÀtı gürÿh-ı şÀèirÀne faór-ı bíàÀye  

 
85 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  

 
1. Varın verüp dil o meh-i dükkÀn-ı berbere   

Döndi o tíà-ı sÀdeye kim ãapla mermere   
 

2. MÀnend-i serv-i úÀmetiñ olmaú diler yetiş   
Taèlím-i nÀz ü  meşú-i òırÀm eyle èarèara 

 
3. Úatèın  arada girye vü Àh-ı èacÀizin  

Boàdı sözi ãürÀòi-i naúúÀl larlara   
                                                
 84: RE, 144b; AE, 14b.  
 2b. maènídir: maèní, RE; AE.  
226 Beytin her iki mısraı da eksiktir.  
 85: RE, 144b; AE, 15a.  



 421 

 
4. Ülfet úılaldan ol ãanem-i Gergerí ile 

Döndi dil-i CelÀlí-i zÀr ehl-i Gerger’e  
 

 
86 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Árzÿ kim ebruvÀn-ı dil-rübadır  çeşmime 

Her ufaú bir àırre-i àarrÀ-nümÀdır çeşmime  
 

2. Añlamış manôÿr-ı dildÀr oldıàım bígÀneler 
Kim demiş o nÿr-ı èaynım ÀşinÀdır çeşmime  

 
3. Fikr-i òaùùıñdır ãavÀbım ãÀde rÿ úılmam òayÀl  

Mihr-i bí-ebre nigÀh etmek óaùÀdır çeşmime  
 

4. ZÀà-ı bÀà ı dil rüba bülbül ãadÀdır gÿşuma  
gÿk-ı cÿyı òÿb-ı díde  mehliúÀdır çeşmime  

 
5. Nev-zemíni Neşèet-i üstÀd-ı ãÀóib-diúúatiñ 

Ey CelÀlí neş´e-zÀr-ı pür-ãafÀdır çeşmime  
 

87 
 

mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün 
 

1. Gül-şÀd olamam çehre-i aàyÀrı görince  
Ş’ol bülbülüm ÀrÀm edemem òÀrı görince  

 
2. èUşşÀúa göñül òÀlini taúríre ne òÀcet  

Maèlÿm olur ol şÿò-ı sitem-kÀrı görince  
 

3. DÀrıñ èuúalÀ-mertebe-i dÀòilin añlar  
EùrÀfına çekdikleri dívÀrı görince  

 
4. YÀre verilen çÿb-ı duòÀna  dimek ister  

Çarpılma ãaúın Àteş-i rÿòsÀrı görince  
 
 

                                                
 86: RE, 145a; AE, 15a.  
 87: RE, 145a; AE, 15a.  
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5. Manôÿme-i lü´lü´ diseler çoú mı CelÀlí  
YÀrÀn bu güftÀr-ı dürer-bÀrı görince  

 
 

88 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün 
 

1. Çaròıñ faúír görsene göz degmedi úavına   
Yaàı yedekle ãalmalı òulyÀ pilavına  

 
2. Gül-nÀr-ı bÀà-ı Rumeli’yi añdırır lebi  

Ol yosma beñzemez Anaùolı manavına  
 

3. Muràaba döndi fırùınada naúl edüb raúíb  
EşyÀsı gürbesiyle gelür baú şu mÀvına  

 
4. äayyÀd o kebg-i nÀzı men pür-niyÀzı gör  

Bir himmet eyle ùıfl-ı dil-i zÀrım avına   
 

5. Úalmaz taóammül eylemeden tevsen-i felek  
Merhem úodıúca bayùar-ı úudret ciravına  

 
6. èÜnvÀn ederse leşker-i naômım CelÀlíyÀ 

Degmez ker ü ferr-i cüyÿş-ı kılavına  
 

 
89 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün 

 
1. Ol õÀta ãuñ ki kÀle-i èirfÀnı faór eder 

Hindu sitanın emtièa-i vindinabına   
 

2. PÀşÀ-yı pür-hüner  ki òayÀl-i miåÀl olur 
Mecmÿèası úaùifesinin  òurde òÀvına 

 
3. Óarf-i digerle lafô-ı ömer amr olurdı ger 

İmrenmeseydi ism-i Ebÿ Bekri vÀvına  
 
 

                                                
 88: RE, 145b; AE, 15a.  
 89: RE, 145b; AE, 15a.  
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4. MízÀb-ı kilk-i ùabèı ãafÀlarla baòş eder  
Ser-çeşme-i òayÀtıñ ebed àıbùa navına  

 
5. Çakdıúca berúi ebre felek bezm-i dehrde  

Çaúsun tütünci başısı çaúmaàı úavına  
 

90 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 
 

1. Gitdi mÀh-ı rÿze istişfaè-ı me´vÀ etmege  
Şimdi nevbet geldi geşt-i deşt ü saórÀ etmege  

 
2. Ùıfl-ı nÀzım tÀb-ı rÿz eyle yeter oldıñ zebÿn  

Başla èıyş ü nÿş ile kendiñ tüvÀnÀ etmege  
 

3. äarfa rÿz-ı èıyddan cÀmeñ daòi vermez rıøÀ  
Vaèd-ı vaãlı başlama taómíl-i ferdÀ etmege  

 
4. Diúúat eyler nÀme-i rÿyında hakk-i òaùùına  

SÀbıúÀlı [?] saèy eder gÿyÀ ki óÀlÀ etmege  
 

5. Lü´lü´-i şeh-vÀrı olsun úÀ´ilim her dÀyeniñ  
Görmesün àayrı revÀ illÀki lÀlÀ  etmege  

 
6. èÁrif-i èÀlí-himemdir ey CelÀlí óaøır et  
 Bir àazel taúdím-i bezm-i ãadr-ı vÀlÀ itmege  

 
7. Öyle ãadr-ı mesned-i aókÀmı kim endíşesin  

Eylemiş maãrÿf-ı şerè-i Òaúkı icrÀ itmege  
 

91 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün / fÀilün  
 

1. Sende ş’ol óÀlet ki vardır nÀz ü istiànÀ ile 
ÚÀle gelmez fehm olınmaz lafô ile maènÀ ile  

 
2. NÀôım-ı úudret seni vaãf etmiş ebrÿ nÀmına  

Aãl ü úalbi müsteví bir maùlaè-ı àarrÀ ile  
 

                                                
 90: RE, 145b; AE; 15a.  
 91: RE, 146a; AE, 15a.  
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3. Áh-ı serd etdikce èÀşıú söyle öpsüñ lebleriñ  
Mevsim-i sermÀda ãoóbet òÿb olur óelvÀ ile  

 
4. Bÿs-ı ùalèat şemm-i nükhet óÀric ez-defter deyüp  

Òaùùı daèvÀ eylemiş èanhÀ ile minhÀ ile  
 

5. Ey CelÀlí àÀlibÀ ãoóbet-geh-i  gül-zÀrda  
Meşú-i güftÀr eylemişsin bülbül-i gÿyÀ ile  

 
92 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  

 
1. Etdim miyÀn-ı òaùùda naôar òÿyına yine  

Gitdim zamÀn-ı deyde çemen cÿyına yine  
 

2. Bir bÿy-ı óall-i èuúde-i dil geldi var ise  
El ãundı bend-i kÀkül-i òoş-bÿyına yine  

 
3. Meyden dehÀnın eyler iken şüste mÀ´ile 

Mey úatdı laèli Àb-ı dehen-şÿyına yine  
 

4. MeydÀn-ı naóvet olsa yem ü sÀóil az gelür  
Ol şehsüvÀr-ı èişve tek ü pÿyına yine  

 
5. Biñ iótirÀú oldı biri etmedi eåer  

Çaròıñ şu köhne óayme-i nüh tÿyına yine  
 

6. Düşdüm hevÀ-yı èaşk ile bir seydí ardına  
Girdim miåÀl-i fülke dümen ãuyına yine  

 
7. Tanôír-i şièr-i Vehbi Efendi için midir  

Bildir CelÀlí niyedir bu yine yine  
 

93 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilün  
 

1. Girse gÀhi n’ola dilber ãuya 
Girer elbet de períler ãuya 

 

                                                
 92: RE, 146a; AE, 15a.  
 93: RE; 146b; AE, 15a.  
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2. äafvet-i lü´lü´-i dendÀnı ile  
Baòş eder óÀlet-i gevher ãuya 

 
3. èAks-i mehtÀba döner deryÀda  

Girse ol mihr-i münevver ãuya 
 

4. TÀb-ı ruósÀrı füzÿn oldı daòi  
Düşse gerçi söner aóker ãuya  

 
5. Òançeriñ üzre kemer-bende döner 

Yapsalar cisr-i muúanùar ãuya  
 

6. Ába ol úÀmet-i èarèar giricek  
Düşdi ãan şÀò-ı ãanavber ãuya 

 
7. Girdigiñ ãu seni pÀk etdigiçün  

áayrı uymaz o ãu Àòer ãuya 
 

8. äu FırÀù anda óayÀt oldıñ sen  
N’ola faóreyler ise her ãuya 

 
9. Ey CelÀlí varıgör ãuyınca  

Girdi ol şÿò-ı şinÀver ãuya  
 

94 
 

mefÿlü/ mefÀilü/ mefÀilü/ feÿlün  
 

1. Taórírini yazınca niyÀzınca dilince 
Taóríri niyÀzınca niyÀz ince dil ince  

 
2. Dil-òºÀh-ı ceybe dil eder verziş-i taóãíl  

Úılmak diler ÀmÀde merÀmınca dilince  
 

3. NÀn-ı dil-i èuşşÀúa döner síne icinde 
ÒÀã etmegi etbÀè-ı òavÀã ince dilince  

 
4. ÜftÀdeyi àurbet-keş-i èaşk eylemesün kim 

Geldikde ceker zaómet o nÀzende belince  
 

5. äan òaùù-ı ruò-ı yÀrı tırÀş eyledi bir bir  
KÀtib şu Semerúandí  tesvídi silince  

                                                
 94: RE, 146b; AE, 15a.  
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6. Òaùùıyla şeker-rengí-i rÿyı daòi òoşdır 

Şírín görinür seyyid-i  esmer yeşilince  
 

7. Maóbÿblarıñ teôkeredir óaùùı CelÀlí  
Her şÀèiri gÿyende diyÀrınca ilince  

 
8. VÀãıf Beg Efendi’niñ olur vaãfı güzíde  

PÀkize-edÀsı şuèrÀnıñ seçilince  
 

9. Maúbÿlı olub óaù çeke vaútile şehinşÀh  
Taórírini yazınca niyÀzınca dilince  

 
95 

 
mefÀilün/feilÀtün/ mefÀilün/feilün  

 
1. Çü istinÀd ede gül òÀr-ı òancer-endÀza 

Degil şemÀteti merhem hezÀr-ı àammÀza  
 

2. Şükufte gülleri kesdirdi baàbÀna hezÀr  
Verüp şikÀrını ãayyÀda döndi şeh-bÀza  

 
3. NiyÀzı boşlamaú erbÀb-ı èaşú içün yazmaz  

O ùıflıñ olsa daòi dersi başlamaú nÀze  
 

4. Efendi rÀst bu kim ben daòi hevÀlandım  
Alınca deste o şÿò-ı RuhÀví  yelpÀze  

 
5. ÚumÀş-ı naômımı CelÀlí rehinde ferş edelim 

Anıñ ki himmeti etmez úabÿl endÀze  
 

6. èAzíz-i Mıãr-ı kemÀl ü hüner cihÀn-zÀde  
Ki her kelÀmı deger tÀc-ı şÀh-ı ÁòvÀz’a 
  

7. MedÀr-ı nüsóa-ı õÀtın úılup ÒudÀ åÀbit  
O nüsóaya ola tÀr-ı ebedle şírÀze  

 
 
 
 
 

                                                
 95: RE, 147a; AE, 15a.  



 427 

 
 
  

Óarfü’l-yÀ 
 

96 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Eylemem ben òaùù-ı rÿósÀr ile ùaèn ol Àfeti  
LÀzımındandır  olur elbet de nÿrıñ ôulmeti  

 
2. Bir òaù-Àver şÿòdır ismin demek lÀzım degil  

Maòlaãı şimdi RıøÀyí’dür muúaddem Naòveti  
 

3. Óasret-i laèliyle aúmış eşk-i çeşmim ãaúladım  
Dilberim nÿş eylesün geldikce sükker şerbeti  

 
4. Olma sedd zÀhid ki her dil-cÿya dil-cÿ-veş aúar  

Bu cihÀnıñ böyle cÀrídir bozulmaz èÀdeti  
 

5. Ey CelÀlí etme taùvíl-i suóan kim şÀèiriñ  
SÀde bir mıãrèa ile maèlÿm olur óayåiyeti  

 
97 

 
mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün 

 
1. Ôannım diliñi nÀvek-i Àhım dele düşdi  

Kim çeşmiñe òÿn-Àbe-i şefúat güle düşdi  
 

2. Vaøè-ı úademiñ bÀàa yeterken dile nièmet  
Vaãlıñ gibi bir meyve-i ümmíd ele düşdi  

 
3. Óayret-zede-i tÀrı olup kÀkül-i yÀriñ  

Murà-ı úafes-i Àheni telden tele düşdi  
 

4. ÁlÀt olıcaú mevzièine kısmet ezelde 
Ebrÿ sere müjgÀn göze òancer bele düşdi  

 
 

                                                
 96: RE, 148b; AE, 15b.  
 97: RE, 148b; AE, 15b.  
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5. Bir fırãat arardı düşe pÀ-bÿsa CelÀlí  
El-minnetülillah ki şÀhım hele düşdi  

 
 

98  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  
 

1. Úız ùaşlı sürü başlı ne pek aú ne úırmızı  
Bilmem güzelleriñ güzeli úahbeniñ úızı  

 
2. İnmiş gümüş topuúlarına ãırma ãaçları 

Alùuní dizlerin güõer etmiş dizi dizi  
 

3. Baş baàla bizlerinle de ey rişte bend-i nÀz 
AmmÀ şu ùoplı ignelerinden ãaúın bizi  

 
4. èUşşÀúı der ùop etmege de çigne bir ãaúız  

Úızkullesinde ùop gibi baùlatma saúızı  
 

5. Bir Vehbí bir Sürÿrí biri sen CelÀlíyÀ  
Bikr-i suòanda ben de begendim edÀñızı  

 
 

99 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün 
 

1. CÀnÀ èazímetiñ ùaraf-ı cÿy-bÀra  mı 
ÁyÀ teraóóümüñ bu dil-i bí-úarÀra mı  

 
2. Gecdiñ ùuyÿrı sürèat-i seyr-i semend ile  

Ey şeh-süvÀr uàurla şitÀbıñ şikÀre mi  
 

3. Òaùùı úarası başladı yÀriñ görinmege  
Ey fülk-i yemm-güõÀr muóabbet kenÀre mi  

 
4. èAşúıñ içimdedir meye söyler mím içüp  

NÀ-mü´temenle bu edecek istişÀre mi  
 
 

                                                
 98: RE, 148b; AE, 15b.  
 99: RE, 149a; AE, 15b.  



 429 

5. İcrÀ-yı bíreví-i taúíde CelÀlíyÀ  
Dil iètinÀsı bu àazel-i Àb-dÀra mı  

 
 

100 
 

HevÀyí-gÿne 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Şol BalÀù kÀrizí kim deryÀya cÀrídir úuyu   
Yalı õevúi eylesün ol boúlu ãuda boú ãoyu  

 
2. Oynasun muàbeççeler Àheng-i tÀrir ile [?] 

Başına çalsun yahÿd oàlanı maùya totoyu   
 

3. ZÀhidÀ etmez misin Bahr-ı SiyÀh’a bir sefer 
Verseler tenhÀ saña şol Aúdeñizli miçoyu  

 
4. Zevraú-ı dil èaúla yelkenle gider başdan úara  

Cünbiş etse úıcda mÀnend-i èalem dil-keş boyı  
 

5. èÁşıú eyler mi óuøÿr ol bülbülí ÀvÀz ile  
Çekse hen-gÀm-ı sefer  gülbÀngi ya muhamaoyu  

 
6. ÁşinÀlıú ögredür zülf-i freng  Àyíneye 

BÀd taórík eyledikce etdirir boncornoyı 
 

7. Yanúo  nÀmında o dilber var iken yÀd eylemem  
Ey CelÀlí bÀní-i Úonsùanùiniyye Yanúo’yu  

 
101 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün 

 
1. Ol avcı şÿòı gürbeye derse pisi pisi  

äaórÀlarıñ giyÀhı olur büsbütün pisi 
 

2. Òaùùın ùıraş edüp dil olur bí-keder belí  
Bulmaz ãafÀ silinmese Àyínenin isi  

 

                                                
 100: RE, 149a; AE, 15b. HevÀyí-gÿne: Yok, RE.   
 101: RE, 149a; AE, 15b.  
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3. Muàbeççeniñ àalaùları òoşdır faãíóden  
Sevmez misin efendi dedikce efendisi 

 
4. Úaçsañ èacep mi sÿziş-i dilden ki mÀderiñ  

TÀ ùıfl iken ãoàutdı seni ögredüp cısı   
 

5. Meclisde söyle cehr ile aàyÀra dÿrdean  
AmmÀ benimle gÿş-be-gÿş eyle fısfısı  

 
6. èUşşÀú-ı şír-dil gibi olmaz raúíb-i seg  

Beñzer mi òÀk-i Farsa Efrence Paris’i   
 

7. Mest oldı yatdı zülfini basù etdi gÿyiyÀ 
Çökdi zemíne èÀlem-i Àbın siyeh sisi  

 
8. Óamd aña èıyş u nÿş ile evsÀò-ı àam gidüb  

PÀk oldı süşt ü şÿyla dil bezminin pisi  
 

9. Bu nev-zemíne devóa-ı  naômım CelÀlíyÀ  
Kök ãaldı gitdi şöyle ki gecdi kili kisi   

 
102 

 
HevÀyí 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
1. Ermení kim ola başında keli n’eylemeli 

Çıfd oàlanı da öyle dükeli  n’eylemeli  
 

2. Ùatlıdır her sene peşkeş gelür İstanbul’a 
èAyıntÀb’ıñdır o pekmez èaseli n’eylemeli    

 
3. RamaøÀnıñ ki úaùÀyıfla gülÀcı var iken  

Olsun isterse şekerden receli n’eylemeli  
 

4. èAraú ü bÀdeyi terk etme èaúıllandınsa  
Berş ü afyona  girişme bedeli n’eylemeli   

 
5. Ey HevÀyí yetişür böyle zemíne bu esÀs  

Öküze etme resíde temeli n’eylemeli  
 

                                                
 102: RE, 149b; AE, 15b.  
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103 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün  
 

1. Tab ü tüvÀn verir bedene Àb-ı Òalúalı 
èAynü’l-óayÀt olur içene Àb-ı Òalúalı  

 
2. Billÿrdan ziyÀde güzel óüsn ü ãafveti  

Beñzer civÀn-ı ãÀf-tene  Àb-ı Òalúalı 
 

3. Úatmer şekerli òalúa olur keyf-i úatmeri  
Úatmer yeyüp ãafÀlanana Àb-ı Òalúalı 

 
4. Pişdikce bÀd-ı bÿyı ãabÀ óÀletin ãabÀó 

Vermez mi úahve-i Yemen’e Àb-ı Òalúalı 
 

5. ÁèlÀ çubuúları içirir dÿd-i  òalúa-dÀr  
Verdikce naól-i yÀsemine Àb-ı Òalúalı 

 
6. Meh ùÀs-ı  òÀme gösterüp ímÀ eder maùarr  

Seyr et sebíli üstine Àb-ı Òalúalı 
 

7. Úayışpıñar devr-i zamÀnıñ müsellemi  
Oldı aña yamaú bu sene Àb-ı Òalúalı 

 
8. EvúÀt-ı erbaèínde úırú úat eleôô ü òoş  

Úırú çeşmeden dil ü dehene Àb-ı Òalúalı 
 

9. Òoy-kerde oldı çÀh-ı zenehdÀnı ol mehiñ  
Ámiziş etdi Àb-ı çene Àb-ı Òalúalı  

 
10. Zülfün ùararsa şÀnesini ter úılub o meh  

Etmez mi òalúa òalúa yine Àb-ı Òalúalı 
 

11. äaàlıú verir CelÀlí bu bÀbü’l-miyÀhda  
AóbÀbdan su´Àl edene Àb-ı Òalúalı 

                                                
 103: RE, 149b; AE, 15b.  
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ÚIÙèAÁT 
 

1 
 

mefÿlü/ mefÀílü/ feÿlün  
 

Eyler keremin hem-ser-i Àh AllÀh 
Olıcaú dil-òºÀh AllÀh AllÀh  
Her gÀh AllÀh AllÀh AllÀh  
AllÀh AllÀh AllÀh AllÀh  

 
2 
 

mefÀilün/ feilÀtün/ mefÀilün/ feilün  
 

CenÀb-ı õÀt-ı şerífiñle ãadr-ı fetvÀya 
æenÀ-güõÀr ü duèÀ-gÿyım ey vezír-i kerím  
Ne kim èinÀyet ü iósÀn ederseñiz bende  
Desem n’ola berekÀt-ı  Òalíl İbrÀhim  

 
3 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀilü/ fÀilün  
 

FeryÀdı bülbül etdi uzun çarşu laúlaúı 
GÿyÀ tenÀvül eyledi maècÿn şaúşaúı  
Ördek zemín ãÀóibi leylek hevÀyídir  
Birisi vaúvaúídır anıñ bir ùaúùaúı  

 
4 
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  
 

Temkín ile vaúÀrı murÀd iz-diyÀr ise 
Verme HevÀyí geşt ü güõÀra iúÀmeti 
Úalyon ki yelken üzre de heybetlidir velí 
Teymÿr üzre ùurmaúda çoúdur mehÀbeti  

 
 
                                                
Başlık: ÚıùèaÀt: Yok, RE.    
 1: RE, 154a; AE, 15b.  
 2: RE, 154a; AE, 15b. 
 3: RE, 154a; AE, 15b. 
 4: RE, 154a; AE, 15b. 
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5 
 

fÀilÀtün/ mefÀilün/ feilün   
 

Ey CelÀlí cemÀl-i şièriñ olur  
İş bu üç ziynet ile óüsni ziyÀd 
Òaùù-ı taèlíú ü FÀrisí elfÀô 
PüserÀn üzre eylemek inşÀd  

 
6 
 

fÀilÀtün/ mefÀilün/ feÿlün 
 

Felegi berfden su´Àl etdim 
Didi híc ãorma ben görüb dondım  
Sen ne dersin dedim zemíne dedi  
Her úaçan berf ùondı ben oñdum  

 
7  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

Úıl naôar bir ùabaúa kÀàıda fehm et ki niçün  
èArø ü ùÿlın  daòi  ya biş ya kem  úılma diler  
áayrı eşkÀle bu şekklin sebeb-i tercíóin  
Fikr idüb añla tehí keşf-i óikem úılmadılar  

 
8  
 

mefulü/ failatün/ feulün 
 

Dídem ceresrÀ tíri goõeşte 
Goftem be şahsí inrÀ ki kerdí  
GoftÀ suèÀleş ez men çi kerdí  
DÀnem ki kerdí anrÀ çi kerdi  

 
 
 
 
 
                                                
 5: RE, 154a; AE, 15b. 
 6: RE, 154a; AE, 15b. 
 7: RE, 154b; AE, 15b. 
 8: RE, 154b; AE, 15b. 
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9 
 

fÀilÀtün/ mefÀilün/ feÿlün 
 

Fitne òºÀbídedir veli  taórík 
Anı bídÀr ü ser-bülend eyler  
Ùurdıàı yerde ber-hevÀ olmaz  
RÿzigÀr esmeyince òÀkister  

 
10 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün 

 
Heb nihÀyet bulıcaú merfÿèÀt  
Ehline èarø olınur manãÿbÀt  
İki gün ãoñra bu manãÿbÀta  
Ehl olandan alınur mecrÿrÀt  
Bu luàazdır bunı óall daèvÀsın  
O refíèü’l-himem eyler iåbÀt  

 
11 

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ fe ilün  

 
Hele bir aúçeye degmez dime kÀlÀ-yı suóÀn 
Úalsa da bí-åemen óürre-metÀè-ı eşèÀr  
CÀ´ize virmedigi şière kibÀrıñ şÀyed 
Bí-bahÀ oldıàını etmek içindir işèÀr  

 
 

12  
 

mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/  fÀilün  
 

Kimi çeker enfiyye içer kimi duòanı 
Biri birine ãaldırır elbette buyursuz   
Òımòımla burunsuz kebídir nisbet olınsa  
İkisi de el-òaúú biri birinden uàursuz  

 
 
                                                
 9: RE, 154b; AE, 16a.  
 10: RE, 154b; AE, 16a. 
 11: RE, 154b; AE, 16a. 
 12: RE, 154b; AE, 16a. 
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13  

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/  fÀilün  

 
ÓabbeõÀ tír-keş-i maôhar-ı iósÀn ki yeter  
Aña bu mertebe-i èÀliyyeniñ iòrÀzı  
Yaèní baòtı verüp el eyleye taúbíl-i maóall  
Dest-i iksír-eåer pÀdişeh-i mümtÀzı  
Der ki imdÀd-ı Òuda úuvvet-i bÀzÿsı olup  
Ede icrÀ-yı kemÀn-dÀrí vü tír-endÀzí 

 
14  

 
feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 

 
Kimisi Àvreti eyler taèyíb  
Kimi zenpÀreyi maèyÿb görür  
Òalúıñ uymaz biri birine sözi  
Kimi naèle kimisi míòe urur  

 
15  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün / fÀilün  

 
Şimdi bikr-i meyin izÀlesine  
Kesret-i bikri bÀèiå olmışdur  
NÀmı bintü’l-èıneb idi evvel  
Şimdi ümmü’l-òabÀ´iå olmışdur  

 
16  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
Dedi òÿbÀn-ı dehre sırr virme  
èÁleme ser-te-ser úılan güõeri  
FÀside fıs fıs eylesen gözle 
FÀş olup fÀşdan gelür óaberi  

 
 
                                                
 13: RE, 155a; AE, 16a. 
 14: RE, 155a; AE, 16a. 
 15: RE, 155a; AE, 16a. 
 16: RE, 155a; AE, Yok.  
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17  
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilÀtün/ feilün 
 

İşiñi eyle hemÀn kendi  eliñle tekmíl 
äoñra etmez anıñ itmÀmına kimse iúdÀm  
Úalsa yek mıãraè-ı bercestesi bir dívÀnıñ  
Eylemezler anı taórír ile soñra itmÀm  

 
18  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/  fÀilÀtün/  fÀilün  

 
Gördüm ol şÿò-ı ãanavber-úÀmet-i nÀzik teni  
Didim ey dilber  göñül virdim saña sevdim seni  
NÀz ile geldi dedi ol dil-sitÀn-ı nükte-dÀn  
Kendi göñlüñ sevmiş olduñ  sevmediñ óÀşÀ beni 

 
19  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
İki şarùın birine beyt içre  
Lafô-ı merhÿnıñ  ister imkÀnı  
Biri mÀ- úable øarfı ola muóÀl  
İútiøÀ ide mıãrÀè-ı åÀni  
Birisidir duóÿli bir-lafôıñ  
TÀ ki maèbade ãarf ide anı  

 
20 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
Dün seni ãayda raúib itleri pÀ-mÀl ederek  
Düşdi esvÀú-ı Sitanbul’a ki görseydiñ anı  
İrte Boàaziçi semtin yelüp oldı aòir  
İt uyutmazı úaranın deñiziñ yel úovanı  

 
 
                                                
 17: RE, 155a; AE, 16a. 
 18: RE, 155a; AE, 16a. 
 3b. nüktedan: Ê«b×M½, RE//AE. 
 19: RE, 155b; AE, 16a. 
 20: RE, 155b; AE, 16a. 
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21 
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

Her yüzin gördükce göñlüm zülfüñ eyler Àrzÿ 
ÓÀlet-i maòãÿãadır bu çehre-i dilberlere 
Geceler bir yerde  olsa mübtelÀ eglenmege  
Ademiñ gündüzden ister cÀnı gitmek ol yere  

 
22 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
BÀrekallÀh zihí  tír-i felek-peymÀ kim  
İktisÀb-ı şeref-i remyy-i hümÀyÿn etdi  
Menzile düşdi úıyÀs eyleme úıldı secde  
Yaèní şükr-i kerem-i  ÓÀliú –i Bí-çÿn itdi  

 
23 

 
feilÀtün/ feilatün/ feilatün/ feilün  

 
Atılan tír belí sehm-i saèÀdetdir kim 
Anı remy etdi yed-i pür-şeref-i sulùÀní 
Yelegi düşdi meger bÀl-ı hümÀ-yı felegiñ 
Hedefiñ olsa n’ola zíb-i ser-i èünvÀní  

 
24  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
Noúùadır çünki nigÀrıñ ismi   
Baña òÀã oldı anıñla vuãlat  
Andan aàyÀra verilmez óiããe  
Noúùa zírÀ ki olınmaz úısmet  

 
 
 
 
 
                                                
 21: RE, 155b; AE, 16a. 
 22: RE, 155b; AE, 16a. 
 23: RE, 155b; AE, 16a. 
 24: RE, 155b; AE, 16a. 
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25  
 

mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feÿlün  
 

Ol muàbeççe kim çoúça içer bÀde-i erdek   
Bir duòter ile olmaàa ister gice gerdek  
Bilmez ki bu keyf ile görülmez gece bir iş  
YÀ òºaba varır yÀòÿd añÀ duòter eder dek  

 
26 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün  

 
Gitme òammÀm-ı zenÀna cÀnÀ  
Ki mürÿr etdi ãabÀ hengÀmıñ  
BÀlíà oldıñ deyü cün úoymazlar 
S.kiyor Ànesını óammÀmıñ 

 
27 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün   

 
RÿòsÀre-i menÀma niúÀb oldı úahveden 
Rÿ-yı èarÿs-ı òâba óicÀb oldu úÀhveden  
äu içse de ãafÀlanacak úahbeniñ úızı  
ZírÀ ki neş´e-mend-i şarab oldı úahveden 

 
28 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  

 
èAşúıñla mihr ü mÀh seni cüst ü cÿdadır 
Zülfüñ hevÀlarında ebr  güft ü gÿdadır 
Álÿde etmesün diyü dÀmÀn-ı pÀkiñi  
EvsÀò-ı rÿyı díde-i ter şüşt ü şudadır  

 
 
 
 
 
                                                
 25: RE, 156a; AE, 16a. 
 26: RE, 156a; AE, 16a. 
 27: RE, 156a; AE, 16a. 
 28: RE, 156a; AE, 16a. 
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29 
 

feilÀtün/ feilÀtün/ feilün  
 

Ada ister yeri Vehbíniñ tÀ  
Ola hem óÀkimi hem voyvadası  
Ada olmazsa eger olmalıdır 
AdabÀzÀrı yÀòÿd Úuşadası   

 
30 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
ÒÀne-i Vehbí Efendi’de olur 
Yılda bir kez babalıú fırùınası  
Yedi gece yedi gün óükmi sürer  
Babalıú ãanki balıú fırùınası 

 
31 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
Ùurfa èÀlemdir bu kim her şe´yi nÀ-hem-vÀrdir  
Her nesin fikr ü òayÀl eylerse Àdem böyledir  
Baóri úalúup inmede berri bütün şíb ü firÀz  
SÀóili hep girme cıúma resm-i èÀlem böyledir  

 
32 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
İnce naúş oldı CelÀlí bu óariùam şöyle kim   
Dilberiñ zülfüñdeki mÿlar daòi şeydÀsıdır  
ÒÀl-i hindÿveş  vilÀyetler diyü gösterdigim   
Ol vilÀyetlerde ki dilberlerin sevdÀsıdır  

 
 
 
 
 
                                                
 29: RE, 156a; AE, 16a. 
 30: RE, 156a; AE, 16a. 
 31: RE, 156a; AE, 16a. 
 32: RE, 156b; AE, 16a. 
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33 
 

mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 
 

Gecüp şebÀbı yine òÿb olan zenÀn ü ricÀl  
BahÀr ile güze beñzer ki Àòir olsa da òÿb  
Velí şebÀbı gecüb zişt olan ricÀl ü zenÀn  
MiåÀl-i ãayf ü şitÀdır degil ãoñı meràÿb  

 
34  

 
fÀilÀtü/ mefÀilü/ feilün  

 
Píş-gÀh-ı óisÀr-ı Rÿmiliden  
PÀdişÀh-ı cihÀn idince güõÀr  
Nefy olındı ùop atmadıúlarıçün  
Gitdi ùop yolına ÀàÀ-yı óisÀr  

 
35  

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  

 
Derk ider cevriñ vefÀya óikmet-i tercíóini  
Germ [ü] serd-i Àh-ı èaşúı fehm iden merd-i ôaríf  
Germí-i vuãlat úılar bÀd-ı debÿr-ÀsÀ saúíl 
Serdí-i hicrÀn ider bÀd-ı şimÀl-ÀsÀ óafíf  

 
36  

 
mefÿlü/ mefÀílü/ mefÀílü/ feilün  

 
ÍcÀd-ı suóandan o ki maórÿm ola õÀtı 
Tezyín-i cidÀr eyleye gayrın eåeriyle  
Beñzer añÀ kim kendi ola bí-recÿliyet   
Hem gerdege girmek dilese el õekeriyle  

 
 
 
 
 
                                                
 33: RE, 156b; AE, 16a. 
 34: RE, 156b; AE, 16a. 
 35: RE, 156b; AE, 16a. 
 36: RE, 156b; AE, 16a. 
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37  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün   
 

SÀóil-i rud-ı Küçükãuda oturmışdı raúíb 
Dedi ol ùıfla buyur kim ne güzel mevkèidir  
Defè içün åıúlet-i murdÀrı dedim nev-restem  
O küçük ãuda büyük ãu dökecek mevøièidir  

 
38  

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün  

 
Ceküp enfiyye İstanbul’da sümkürdükce her enfiñ  
Çıúan ãíti nihÀde itdirirken penbe ÀõÀna  
äadÀ-yı ÇaàlaàÀn äaón-ı KÀàıdòÀne var olsun  
MiåÀl-i zarta-i óallÀc anı añlatmaz insÀna  

 
39 

 
mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün/ mefÀilün 

 
O şehsüvÀrım edüp èazm-i seyr-i Kÿh-ı èAlem  
Gider yanında ayaúdaşı da  sıñarı gibi  
Úılıc belinde ucı egri  zír-i  kÿnında  
èAlemùaàı eteginde Úayışpıñarı gibi  

 
40 

 
mefÀilün/ feilün/ mefÀilün/feilün 

 
BütÀn-ı dehriñ o meşhÿr  şÀèiyindendir  
Ôuhÿr-ı òaùùı zamÀnıñ veúÀyièindendir  
BerÀt-ı behcetidir ãanma óaùù-ı yek hafta  
BerÀt-ı evveliñ ammÀ ki zayièindendir  

 
 
 
 
 
                                                
 37: RE, 156b; AE, 16a. 
 38: RE, 157a; AE; 16a. 
 39: RE, 157a; AE, 16a. 
 40: AE, 157a; AE, 16a. 



 442 

41 
 

mefÿlü/ mefÀílü/mefÀílü/feilün 
 

MÀ-úahve binuşím  seher yek-fincÀn  
MÀnende-i rindÀn-ı ãabÿóí-nÿşÀn   
Her ãubó şeved Àb-ı óayÀt-ı ôulumÀt 
BÀ-Àb-ı óÀyÀt-ı ôulumÀteş yeksÀn  

 
42 

 
mefÿlü/mefÀílü/feÿlün  

 
ŞeyùÀnlıú ederler idi her dem 
Al úahrÀmÀn-ı zamÀn-ı píşín  
Ol sırrdır eden İstanbul’da  
Sÿú-i úÀhrÀmÀnı pür-şeyÀùín  

 
43 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
SitÀnbul úÀlèasında ùaşra çıúmaú iútiøÀ etse  
Úoparmaú güc gelür teymurı yüz biñ dürlü èilletle  
Ezelden baór olup limÀn olaydı bu maóall farza 
SefÀín lenger atsaydı alurdı bunca zaómetle  

 
44 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün 

 
Ey CelÀlí yine ãad-pÀye-i kilk-i mÿyín   
Bu óariùamda aúarãu gibi oldıúda revÀn  
İnce ince o úadar naúış ile  zeyn eyledikim  
BÀà-ı maèní-veş eder bülbül-i ùabèı óayrÀn  

 
 
 
 
 
                                                
 41: RE; 157a; AE, 16a. 
 42: RE, 157a; AE, 16b.  
 43: RE, 157a; AE, 16b. 
 44: RE, 157a; AE, 16b. 
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45 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Maèbed-i dilden olur vaúiè-i rÿóaniyyet  
Eyleyen cÀm-ı şarÀb ile derÿnıun rÿşen  
CÀhiliñ cÀmièe cÀmi dedigi gerçi àalaù 
Öyle cÀmièler içün belki esahdır maènÀ  

 
46 

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/mefÀílü 

 
Heb øarf-ı müstaúardir ey òºÀce bu felekler  
Kevkebleri zamÀ´ir  mercièleri muúadder  
Nevres nigÀr-ı gül-rÿ píşínde köhne bÀnÿ 
Evvel bahÀra úarşu berdü’l-èacÿza beñzer  

 
47 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
Az èaúla iètibÀr ediyor óalúı èÀlemiñ  
Çoú èaúl içün denilse de mÀnendidir yemiñ  
ZírÀ kenÀr-ı baóre temÀşÀya gitmeyüp  
Irmaú yanı mesíresidir ekser Àdemiñ  

 
48 

 
feilÀtün/feilÀtün/feílÀtün/feílün 

  
İki söz var feãÀóatdir biri ãarfa biri naòve  
Bilen vezn ü selÀset õevúini idrÀk eder anı  
Biri ferdí biri zevcí biri zÀhid biri fÀsıú 
V’emme’l-emrü biã’-ãıàa kÀn åedyÀhü óoúúÀní  

 
 
 
 
 
                                                
 45: RE, 157b; AE, 16b. 
 46: RE, 157b; AE, 16b. 
 47: RE, 157b; AE, 16b. 
 48: RE, 157b; AE, 16b. 
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49 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün 
 

Yolda gördüm bir kişi bir merkeb üzre seyr eder  
Başúa merkeb üzre ol merkeb daòi binmiş gider  
Hem o başúa  merkeb Àòir merkeb üzre cilve-ger 
Dört olur derler yine bir atlıdır eyler güõer  

 
50 

 
mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün 

 
MiåÀl-i nehr-i Tuna çoşmuş idi enf-i zükÀm   
Ki gÀh bir ùarafı işledi gehi aòer  
HemÀn ki Sunne Boàazına döndi birùarafı  
O sedd olup Óıør İlyÀsa cÀnib-i diger  

 
51 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün 

 
İbtidÀ-yı receb ü mevsim-i pÀyízde çarò 
Ebr ile èarø edicek ùanùana-ı şemsiyye  
Medd olundı dediler müddet-i ãadr-ı Rÿma  
Dedim olmaz mı ziyÀde sene-i şemsiyye  

 
52 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀilü/feilün  

 
Pendik’de cümle beş gece yatdıú CelÀlíyÀ 
Her gün çemen ãafÀsını etdik Temenye’de  
İçdik şifalı içme ãuyından sebÿ sebÿ  
äan bÀde ãundı muàbeçe-i gül-beden  yede  

 
 
 
 
 
                                                
 49: RE, 157b; AE, 16b. 
 50: RE, 157b; AE, 16b. 
 51: RE, 158a; AE, 16b. 
 52: RE, 158a; AE, 16b. 



 445 

53 
 

mefÀílü/feilÀtün/ feèul 
 

Alup Egri Úapudan òÀã etmek  
Ùoàrılınca yolına pÀzÀrıñ  
èAraba çignedi güldür güldür  
Pide oldı ãomÿnı nÀ-çÀrıñ  

 
54 

 
mefÀilün/feilatün/mefÀilün/feilün  

 
Degil taèaddüdi cÀ´iz imÀm olur vÀóid  
Ki òÀsdır aña miórÀb önünde úılsa úıyÀm  
Sütÿnlar ki cevÀmiède bí-nihÀyetdir  
Faúat biri Òaãeki cÀmiènde oldı imÀm  

 
55 

 
mefÀilün/feilatün/mefÀilün/feilün  

 
BahÀr gerdegine yengedir şu berd-i èacÿz  
Ki baòşiş aúçasın almaú muúarer oldı yine  
Ùonı çözüldi zemíniñ beli boşandı gögüñ  
NebÀta óÀmile úalmaú muúarrer oldı yine  

 
56 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
BÀde üç  desti vü dilber òande-rÿ  
Çehresi gül misk ü èanber-òÀl ü mÿ  
İçdim öpdüm úoúladım güldi dedi  
Bu sebÿ se bÿse bu se bu se bÿ  

 
 
 
 
 
                                                
 53: RE, 158a; AE, 16b. 
 54: RE, 158a; AE, 16b. 
 55: RE, 158a; AE, 16b. 
 56: RE, 158a; AE, 16b. 
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57 
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/feilün  
 

èÁlem ki secencel-kede-i ÀdemiyÀndır  
EşkÀl-i şühÿdu ãuver-i èÀlemiyÀndır  
Úavs ü úuzaò olmaz mı kemer-beste-i àayret  
Kim çarò-i felek ebr ile dÀmen-be-miyÀndır 

 
58  

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/fÀilün 

 
ÁlÀt-ı bezmi dün gice òavøın kenÀrına  
Dizdik yem-i siyÀh idi san òavø içinde mÀ  
Mÿm oldı varne nergile döndi kavarnaya   
Manàalyelendi  lÿle-i çÿb-ı duòÀn añÀ  

 
59  

 
YÀ Rab meded kon sulùÀn-ı mÀrÀ  
Cündeş muôaffer òaãmeş zebÿn-ı bÀd  
Baòteş küşÀde èaúleş ziyÀde  
Tevfíú dÀde èömreş füzÿn-ı bÀd  

 
60 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün 

 
Bir beste söyle muùrib o nevreste üstine  
Ol deste zülfle dil-i işkeste üstine  
Olsun hem ince bel gibi naôm-ı miyÀnıñ  
áÀlib òayÀli mıãraè-ı berceste üstine  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 57: RE, 158b; AE, 16b. 
 58: RE, 158b; AE, 16b. 
 59: RE, 158b; AE, 16b. 
 60: RE, 158b; AE, 16b. 
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61 
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/feilün 
 

Geçmiş güzelim ãarf okımaúdan mey ile  
Yoú meyli åülÀåi vü mezíde aãla  
Áhund-ı girÀn-ten gelemez meclisine  
İsteåúale yesteåúilu istiåúÀlÀ   

 
62 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Ala aúçayla rüftí  sebze deyü  
äÿretÀ olsada gıyÀh gibi  
Renc-i taùhíri eyleyüp nÀdim 
Güc gelür etdigiñ günÀh gibi  

 
63 

 
Rubai 

 
Ş’ol òÀne ki sÀkin idi ùaàıstÀní  
Almaú diledik biz daòı ol bünyÀnı   
ÙaàıstÀníye idi nisbeti cünkim  
Úurd oàlını  tevsíd ile aldıú anı  

 
64 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Úıldı ihdÀ vÀli-i  feròunde õÀt  
Çoú õahíre çend şÀt èalÀ berÀt  
Bu èaùayÀtı tezekkürle dedim  
BaòşişÀt u baòş-i şÀt ü baòşiş at  

 
 
 
 
 
                                                
 61: RE, 158b; AE, 16b. 
 62: RE, 158b; AE, 16b. 
 63: RE, 159a; AE, 16b. 
 64: RE, 159a; AE, 16b. 
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65 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Vaút-i seóer dilber-i men şod bedíd  
Goftem eyÀ neyyir-i ãubó-ı ümíd  
Çeşm-i bed  ez-rÿy-ı tü bÀdÀ baèíd   
SabbehakAllÀhü  sabÀhe’s-sÀèíd  
Gÿş beín beyt-i köhnerÀ keşíd  
Òande-künÀn goft-ı merÀ Àn reşíd  
Rÿ-yı bed ez-çeşm-i tü bÀdÀ baèíd   
SabbehakAllÀhü  sabÀhe’s-sÀèíd  

                                                
 65: RE, 159a; AE, 16b. 
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MÜFREDÁT 
 

1  
 

feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  
 

Dili pür-òºÀhiş ider dilber-i cÀr ebrÿlar  
Heves efzÿn-ter olur erbaèa-ı Àòirde   

 
2 
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

Bu úaldı àonçeler yadında destÀn-ı hezÀrÀndan  
Ez-ín cÀnib óikÀyÀt-ı  dil-i nÀşÀda geldik biz  

 
3 
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

Bizi ey şeyò irşÀd eyle bizden sen de ol irşÀd  
Nicün her nev-civÀna mÀ´iliz irşÀda geldik biz  

 
4  
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Níze-i iúrÀr bihdir òırmen-i inkÀrdan 
äaà söz yegdir sipÀhíye çürük timÀrdan  

 
(Farú olınmaz ùabèı ùutdıúça ùutan ùimÀrdan) 

 
5 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

äÀóibinde cem è ider óüsn-i óasen  
Óüsn-i naàme óüsn-i òaùù óüsn-i suóan  

                                                
 Başlık: MüfredÀt: RE’de yok.  
 1: RE, 160b; AE, 16b. 
 2: RE, 160b; AE, 16b. 
 3: RE, 160b; AE, 16b. 
 4: RE, 160b; AE, 16b. 
 5: RE, 160b; AE, 16b. 
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6 
 

failatün/ failatün/ failün  
 

Dirse istihzÀ yüzünden cÀ-sefíh 
èAúl ü èirfÀn ehline lÀ-be´si fíh   

 
7 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün 
 

ÚÀ´iliz tek yirimiz olsun derÿn-ı yÀrda  
ÓÀlimiz ãorãun kenÀr-ı nÀme-i aàyÀrda  

 
8 
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/fÀilün  
 

Resm-i küre-i kevn ü mekÀnı ãatın aldım  
Başdan başa gÿyÀ ki cihÀnı ãatın aldım  

 
9 
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

Firengiñ úahvesiyle cins-i vÀhiddir Yemen ammÀ  
Ne óikmetdir bilinmez biri müshil  biri úÀbıødır 

 
10 

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/feÿlün  

 
ZÀhid gelicek sÀàarı dÀmÀna cekerler 
Serd olsa hevÀ keştiyi límÀna çekerler   

 
 
 
 
                                                
 6: RE, 160b; AE, 16b. 
 7: RE, 160b; AE, 16b. 
 8: RE, 160b; AE, 16b. 
 9: RE, 160b; AE, 16b. 
 10: RE, 160b; AE, 16b. 
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11 
 

mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  
 

Kÿnın ãıúarsa müşterí-i vuãlatın n’ola 
äıúmaúla añlanur eyüsi hindÿvÀneniñ  

 
12  

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Der bürÿdet gerden-i dilber dilem sÿzÀn şeved   
Der-zemistÀnhÀ mey bÀyed ki tÀbistÀn şeved   

 
13  

 
feilatün/ feilatün/feilatün/ feilün  

 
Rakíbe Àteş olup eyle kül kömür yüzini  
Beyim kömür neye lÀzım kül olmadan àayrı  

 
14  

 
feilatün/mefÀilün/feilün  

 
BÀddan zülf-i yÀri úıãúandım  
Zülfden rÿzigÀrı úısúandım  

 
15  

 
fÀilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/fÀèlün  

 
Felek-ÀsÀ küreví ol büt-i naóóÀs ammÀ  
Bir cihetden felek ol meh cihet-i Àòardan  
 
 
 
 
 

                                                
 11: RE, 160b; AE, 16b. 
 12: RE, 160b; AE, 16b. 
 13: RE, 161a; AE, 16b.  
 14: RE, 161a; AE, 16b. 
 15: RE, 161a; AE, 16b. 
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16  
 

mefÿlü/fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  
 

Ol kÀtibiñ ùabíèatı kim nÀ-saúím olur 
EùrÀf-ı kÀàıd-ı raúÀmı müstaúím olur  

 
17  

 
mefÿlü/ fÀilÀtün/mefÿlü/fÀilÀtün  

 
Defèi düşvÀr işi itme èameli sehl ise de  
Yazmaú ÀsÀn olur ammÀ úazımaú müşkildir  

 
18 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  

 
æevr-i felek úurıtdı giyÀhın çemenleriñ  
GusÀle  baş òalífesidir boş gezenleriñ  

 
19 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
èAded-i rişte-i gísÿnı óesÀb eyleyemez 
KÀtib ögrense de kerrÀtla fenn-i raúamı 

 
20 

 
mefÿlü/ mefÀílü/mefÀílü/feÿlün  

 
Berberlige tevbe dedirince çalışırdım  
Bir kerre gögüs gögüse geleydim o güzelle  

 
 
 
 
 
                                                
 16: RE, 161a; AE; 16b. 
 17: RE, 161a; AE, 17a.  
 18: RE, 161a; AE; 17a. 
 19: RE, 161a; AE, 17a. 
 20: RE, 161a; AE, 17a. 
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21 
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

Ayaúapusı çünkim semt-i kÿyıñdur Aya Yorgi  
Ne yerde yÀd olınsañ derler anıñçün Aya Yorgi  

 
22 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
Etmiş su´Àl o şÿòa raúíb inúıbÀzdan  
Vermiş CelÀlíyÀ hele şÀfí cevÀb oò 

 
23 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Zen-i zÀliñ olur rÿyında mÿ-yı zülfi úılletle 
Şebi noúãÀn gelür berdü’l-èacÿzuñ rÿza nisbeti  

 
24  

 
feilatün/ feilatün/ feilatün/ feilün 

 
Yaò degil ãayf ile germ-ülfetin unutdurdu  
Şimdi her bÀma şitÀ tersine mÿm ùutdurdu  

 
25  

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Oldu cüz çün vasat-ı sÿre-i Yÿsuf’da tamÀm  
Úıssa nıãfında da etse n’ola meddÀó ÀrÀm 

 
 
 
 
 
                                                
 21: RE, 161a; AE, 17a. 
 22: RE, 161a; AE, 17a. 
 23: RE, 161a; AE, 17a. 
 24: RE, 161a; AE, 17a. 
 25: RE, 161a; AE, 17a. 
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26 
 

mefÿlü/fÀilÀtü/ mefÀílü/ fÀilün  
 

Tesvíd-i òaùùı gezlik-i  tíz-i  tırÀş ile    
Óakk eyledik yeter ãalıver de beyÀøa çek  

 
27 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
MertebÀnílerle faàfÿríleri temlík edüp  
Çıúdı  elmÀsiyye pÀlÿde sarÀy-ı şÀhdan   

 
28 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Hele Beglerbegi Boàazici’niñ yegregidir  
Ùutalım her biri beg olsa bu begler begidir  

 
29 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
Üc loúma üstine iki ãu úahve altıdır  
Ol úahve üstine bu úÀhve altıdır  

 
30 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
MerÀ ne-bÿdí-i  rÿz ü  şeb-i vaùan àam níst  
Ki mihr ü mÀh-ı felek der-cihÀn be-her cÀ est  

 
 
 
 
 
                                                
 26: RE, 161a; AE; 17a. 
 27: RE, 161a; AE, 17a. 
 28: RE, 161a; AE, 17a. 
 29: RE, 161a; AE, 17a. 
 30: RE, 161a; AE, 17a. 
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31 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Baèzı erbÀb-ı úaøÀ èÀúil-i ferzÀne çıúÀr 
Baèøısı resme müraèÀt ile dívÀne çıúÀr  

 
32 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Ùoúuz dívÀne çıúdıú olmadıú bir manãıba nÀ´il  
Bi’óamdil-lÀh úurtulduú hele dívÀn-ı èÁşir’de  

 
33 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/mefÀílü/feilün  

 
Der tÀb-ı óüsni ol bere-i nÀzda gören 
Òÿrşíd-i  ÀsumÀn-ı melÀóat óameldedir   

 
34 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
SÀóa-i cevr ü sitemde türk ü tÀzın istemem  
ŞehsüvÀrım merd ise gelsün VefÀ meydÀnına  

 
35 

 
mefÿlü/ fÀilÀtü/mefÀílü/feilün  

 
Der-dehr  derÀn òÀne ki mihmÀn ne bÀşed  
Cismist ki der-dÀòil ÿ cÀn ne bÀşed  
 
 
 

 
                                                
 31: RE, 161a; AE, 17a. 
 32: RE, 161b; AE, 17a. 
 33: RE, 161b; AE, 17a. 
 34: RE, 161b; AE, 17a. 
 35: RE, 161b; AE, 17a. 
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36 
 

mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün  
 

Sülük ùutundı raúibiñ kesilmedi òÿnı  
Sülüklü çeşmeye döndi bi-èÀynih kÿnı   

 
37 

 
Küfrede óaúúı sÿ´Àl eyleseñ iúrÀr eyler  
Gösterir úıbleyi míl-i siyeh-i úıble-nümÀ  

 
38 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀilü/fÀilün  

 
Nuúle şarÀb-ı nÀb olıcaú yÀre lebÀ  
Öpdi miåÀl-i èÀşıú-ı dil-sÿz leb lebi  

 
39  

 
mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün  

 
Kÿh-ı èAlem iken o kim zendeúaya õÀhibdir  
èAceme  bir ucı gitmiş cebel-i rÀhibdir  

 
40 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
BezirgÀn-ı cihÀna àıbùa etmez merd-i deryÀ-dil  
Ki keştí àarú olur ekåer úalur sandal selÀmetde  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 36: RE, 161b; AE, 17a. 
 37: RE, 161b; AE, 17a. 
 38: RE, 161b; AE, 17a. 
 39: RE, 161b; AE, 17a. 
 40: RE, 161b; AE, 17a. 
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41 
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/fÀèlün  
 

Ebrÿsına rÀdır dediyim tíà demekdir  
Sen óarf ãanup uàrama buraya úaøÀrÀ  

 
42 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün 

 
èAdl ile cÀy-ı èad[i]l dört úat olur ÀbÀdÀn 
Dört vecihle oúunur NuşiverÀn-ı BaàdÀd  

 
43 

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/fÀilün 

 
äÿfíye düşüb Leh kölesi pür-veleh olmuş   
Ol fÀèil olup ãanki bu mefèÿlü-leh olmuş  

 
44 

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/fÀilün 

 
Der-kÀr-ı viãÀle ne gerek Àh-ı nesímí 
Keştí úalafÀt üzre iken yelken açılmaz  

 
45 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Maùar eyyÀmı  cevziñ oldıàı demdir ter ü tÀze  
N’ola bÀrÀn-ı İstanbul ekåer gelse Terkoz’dan  

 
 
 
 
 
                                                
 41: RE, 161b; AE, 17a. 
 42: RE, 161b; AE, 17a. 
 43: RE, 161b; AE, 17a. 
 44: RE, 161b; AE, 17a. 
 45: RE, 161b; AE, 17a. 
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46  
 

feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  
 

Çekülür úarye-i Çengelle ãafÀ-yı Úuleli 
TerelellÀ yeleli hey terelellÀ yeleli 

 
47 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Devr-i óüsnüñde CelÀlí’yi úoma bí-behre 
Anı da pÀdişehim bir kesere ãÀb eyle  

 
48 

 
fÀilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/fÀilün  

 
Úurb-ı teşríf-i Muóammed verüp aòyÀra òurÿş  
Úıldı òÀøır Ayasofiye’yi  İstanyÀnoş  

 
49 

 
feilÀtün/mefÀilün/feilün  

 
Müteaèdiyi  eyledim ùaèríf  
Didi lÀzım degil o şÿò-ı ôaríf   

 
50 

 
FÀilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/fÀlün  

 
Tenbeliñ keyfi gelür mi seóeri varmayıcaú  
Daltaban Çeşmesi’niñ úahvecisi Úaltabana  

 
 
 
 
 
                                                
 46: RE, 161b; AE, 17a. 
 47: RE, 161b; AE, 17a. 
 48: RE, 161b; AE, 17a. 
 49: RE, 161b; AE, 17a. 
50: RE, 161b; AE, 17a. 
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51 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Gün tutulmaúdır küsÿf ü ay tutulmaúdır òusÿf  
İkisi  birden küsÿfeyn oldı ey ãÀóib-vuúÿf  

 
52 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Úurı sözle  hora geçmezsiñ o ùıfla ãÿfí 
O seniñ gibi cebinden nice èÀşıú çıúarır  

 
53 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Televvün üzredir èuşşÀúa dellÀk-ı gül-endÀmı  
Bu óammÀmıñ anıñçün Alaca Óammamdır nÀmı  

 
54 

 
mefÿlü/fÀilÀtün/mefÿlü/fÀilÀtün  

 
Gelmez ten-i semínine nisbetle mÀnda fil  
Ol şÿò-ı Rÿma dinse èaceb mi terandafil  

 
55 

 
feilatün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Úumda úalúan diyerek çıúma boàazdan cÀnÀ  
Yedirirler yedi úumlarda saña úum havucu   

 
 
 
 
 
                                                
51: RE, 162a; AE, 17a. 
52: RE, 162a; AE; 17a. 
53: RE, 162a; AE, 17a. 
54: RE, 162a; AE, 17a. 
55: RE, 162a; AE; 17a. 



 460 

56 
 

feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  
 

İki hemşíredir ol duòter-i rÿmıñ dü pistÀnı  
İki hemşíre hem-şehrísidir àÿyÀ ki fistÀnı  

 
57 

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/feÿlün  

 
KÀmil sözini bildiñ ise ãorma özinden  
ErbÀb-ı kemÀliñ özi maèlÿm sözinden  

 
58 

 
mefÀilün/mefÀilün/feilün  

 
Olur ùıflıñ bebek yapmaàÀ meyli  
Bebekdir gÿyiyÀ ùıflıñ ùufeyli  

 
59 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
äanma destÀrına teldir dizilen dil-dÀrıñ  
Şerer-i Àteşidir Àh-ı dil-i bímÀrıñ  

 
60 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Ne úadar dÿn ise cÀmı yine mey nÿş olınur  
Bí- uãÿl olsa daòi òÿb ãadÀ àÿş olınur  

 
 
 
 

 
                                                
56: RE, 162a; AE, 17a. 
57: RE, 162a; AE, 17a. 
 58: RE, 162a, AE, 17a. 
 59: RE, 162a; AE, 17a. 
 60: RE, 162a, AE, 17a. 
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61 
 

feilÀtün/feilÀtün/feilün  
 

Úıç degil Karadeñiz ùalàasıdır  
Ya Úırım òÀnlarınıñ úalèasıdır  

 
62 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Ùablasın midyeyle lebríz eyleyüp mÀhí-firÿş  
Hem muúaúak hem müseddek hem müsemmek gösterür   

 
63 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
O ferzend-i èacem-zÀde ne zirzob kim dügünlerde  
Raúíbi oynadır mÀnend-i  zırtıllÀh-ı kirmÀní  

 
64 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Oùur kÀşÀnede inme begim Àhura  úışdır bu  
N’olur óÀlin ÓÀcı Manãÿr eger derse ãıúıştır bu   

 
65 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
Ger defèi- òÀr-ı hicre olursa  vesíl sil   
Cÿy-ı sirişki rÀh-ı hevesde sebíl bil  

 
 
 
 
 
                                                
 61: RE, 162a, AE, 17a. 
 62: RE, 162a; AE, 17a. 
 63: RE, 162a; AE, 17a. 
 64: RE, 162a; AE, 17a. 
 65: RE, 162a; AE, 17a. 
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66 
 

mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀilü/fÀilün  
 

äayf içre heb şitÀ vü şitÀ içre ãayf eder  
AòvÀl-i bÀz-gÿn-ı felek şimdi böyledir  

 
67 

 
Müneccim laf uçurmuş ikidir nesrí deyüp çaròıñ  
èAded daèvÀsın etmem nesr-i tahir nesr-í vÀúièdir  

 
68 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Esb-i ùabèa ne úadar gelse Sitanbul’da fütÿr 
Cüst ider nüzhet-i cÿy-ı çemen-i MírÀòor  

 
69 

 
feilatün/ feilatün/ feilatün/ feilün 

 
Cenevizlüde iken ismi imiş  çünki Pire      
Pire boldur it uyutmaz áalaùa iş mi Tire  

 
70 

 
feilatün/ feilatün/ feilatün/ feilün 

 
İşte nev-òaùù ile vech işte ãafÀ-yı cebhe 
Kimi aúdır kimi úare  veli küllin veche  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 66: RE, 162a; AE, 17a. 
 67: RE, 162a; AE, 17a. 
 68: RE, 162a; AE, 17a. 
 69: RE, 162a; AE, 17a. 
 70: RE, 162b; AE, 17a. 
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71 
 

mefailün/ mefailün/ mefailün/ mefailün  
 

äaúın íãÀl-i  seng-i  ùaèndan erbÀb-ı  temkíne  
Ki dívÀra eger bir ùaş atarsañ saña èavdeyler  

 
72 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün 

 
Kimi der dögmege óammÀma girdi kimimiz çimdik  
Tenin gördük o şÿò-ı zen-perestiñ cümleten çimdik  

 
73  

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Gelüb òaùùı ùaríú-i  Şām’ı ùutdı ol gözi Àle  
Güzel maóbÿb idi vaútiyle ammÀ vardı Úarùala  

 
74 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Yazda dívÀre küşÀd eyleyelim revzenler  
Úış gelince yine revzenleri dívÀr edelim  

 
75 

 
mefÿlü/ fÀilÀtün/mefÿlü/fÀilÀtün  

 
Çeşmim olur muzayyÀ sen  meh-likÀya úarşu  
MÀnend-i cÀm-ı bÀlÀ bedr olmış aya úarşu 

 
 
 
 
 
                                                
 71: RE, 162b; AE, 17a. 
 72: RE, 162b; AE, 17a. 
 73: RE, 162b; AE, 17a. 
 74: RE, 162b; AE, 17a. 
 75: RE, 162b; AE, 17a. 
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76 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Müşterisin kim úayıúçı bir meh-i tÀbÀn bula  
Ebleh-i bed-baòtdır kim çaàır İstanbul’a  

 
77 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Yine nevbetle tertíb-i øiyÀfet lÀfın et cÀnÀ  
Yalancı ùolma senden benden olsun baúlatü’l-humkÀ  

 
78 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Şièr-veş tÀ ehl ü Àhla keşf-i esrÀr  eyleme  
Maórem-i rÀz eyle ancaú ehlini inşÀ gibi  

 
79 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Olur taèlímde on fÀ´íde zÀ´id taèallümden  
Eder gÿyÀ ifÀde yÀsı taèlimiñ bu maènÀyı  

 
80 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
İmÀm olmış imÀme her nişÀnı bir müzezzinden 
CemÀèat  maèadadane ãalat eyler edÀ tesbíó 

 
 
 
 
 
                                                
 76: RE, 162b; AE, 17a. 
 77: RE, 162b; AE, 17a. 
 78: RE, 162b; AE, 17a. 
 79: RE, 162b; AE, 17a. 
 80: RE, 162b; AE, 17a. 
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81 
 

mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün  
 

Büyük sefíne ile seyr-i bahre ol ùÀlib 
Küçüklere oluyor  ekåerí hevÀ àÀlib  

 
82 

 
mefÀílün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
ÓımÀrıñ úubó-ı nefsi zÀ´il olmaz zíb ü ziynetle  
Ki bi’õ-õÀt aósen etmez ferve-i òarvÀnı MervÀnı  

 
83 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
Sin úırúa varmadın yürü Boàdan ãafÀsın et   
Ey rind õevúi èÀlem-i Àbıñ o yaşdadır  

 
84 

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/feÿlün  

 
Mey  rindiñ iderse içini Yaş diyÀrı  
TiryÀkide Afyonuñ olur úaraóiãÀrı  

  
85 

 
mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/feÿlün  

 
Dil hücresin ol muàbeçe úılsun Tarabiyye  
Sÿfíye medÀrisle  èulÿm-ı èArabiyye 

 
 
 
                                                
 81: RE, 162b; AE, 17a. 
 82: RE, 162b; AE, 17a. 
 83: RE, 162b; AE, 17a. 
 84: RE, 162b; AE, 17a. 
 85: RE, 162b; AE, 17b.  
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86 
 

mefÀílün/mefÀílün/mefÀílün/mefÀilün  
 

HezÀr içün didi zÀàa bir ermeni-i zegÀn  
NigÀh olındı kızar àonçe beyt-i BÀàdasar’a  

 
87 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Bizim  úavaú yili var başımızda ùoàrı kelÀm  
Varup Sitanbula poyraz úavaúdan eyle selÀm  

 
88 

 
mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün  

 
Alınca deste ider çünki lÀf lÀf kürek  
èAcep mi kÀfcılar  ekåer olsa lÀf kürek  

 
89 

 
mefÿlü/ mefÀilün/ feÿlün  

 
Ol rütbe úavuú küçüldü şimdi  
Kim başda úavuú  úavuúda tükme  

 
90 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
Ol şÀh-ı óüsnüñ itse de òaùùıñ diken òayÀl  
ŞÀèir o yÀl ü bÀl ile der şevketü’l-cemÀl   

 
 
 
                                                
 86: RE, 162b; AE, 17b. 
 87: RE, 162b; AE, 17b. 
 88: RE, 162b; AE, 17b. 
 89: RE, 163a; AE, 17b. 
 90: RE, 163a; AE, 17b. 
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91 
 

feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  
 

Ôulmetiñ kesretine àÀlib olur úıllet-i nÿr  
Bir küçük şemèa eder ev ùolusı ôulmeti güm  
 

92  
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

DevÀdır didiler geşt ü güõÀrı defè-i sevdÀya  
Gezüb rÿyÀda kÿh u deşti ol sevdÀ-yı defè etdik  

 
93 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
Ùoydı øiyÀfete o perí ãuya girdi hem  
Boàaziçi’nde Gökãu Boàazı’nda ta gülÿ  

 
94 
 

mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  
 

Çoú ùurma evde gez yürü  bayır cebel dime  
Úış çoú da olsa diñleme çamur çepel  dime  

 
95 

 
mefÿlü/ mefÀílü /mefÀílü/feulün  

 
Teftíh ile bih  olsa da bih kabøı  çekilmez 
Ayva yeyüp eyvÀ demedense yememek yeg  

 
 
 
                                                
 91: RE, 163a; AE, 17b. 
 92: RE, 163a; AE, 17b. 
 93: RE, 163a; AE, 17b. 
 94: RE, 163a; AE, 17b. 
 95: RE, 163a; AE, 17b. 
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96 
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

Ùabièat leõõet almışdır ùufÿliyyetde ninniden  
N’ola òaôô eylese ùabèı beni Àdem teàaníden 

 
97 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
KerímÀn-ı zamÀnıñ úaùre-i iósÀnı deryÀdır  
Ki bir fincÀn úahve şimdi muótÀc-ı temennÀdır  

 
98 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
èAraúlar etdi rÿyından  úoyuldı òaùùa bí- pervÀ 
Beni  Ámir gibi kim ŞÀm’a etmişlerdi istilÀ  

 
99 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Úızarup  òÀlet-i rÿzeyle  ruò-ı zíbÀsı   
Olmış ifùÀra müheyyÀ ramaøÀn òelvÀsı  

 
100 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün  

 
BÀd aldı eñse  cÀnibine zülf-i dilberi  
GÿyÀ verÀ-yı  ÚÀf’a melik atdı ejderi  

 
 
                                                
 96: RE, 163a; AE, 17b. 
 97: RE, 163a; AE, 17b. 
 98: RE, 163a; AE, 17b. 
 99: RE, 163a; AE, 17b. 
 100: RE, 163a; AE, 17b. 
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101 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Çiftleşüp uçdı berÀber kelebek 
Düşdiler var ise oldı inzÀl  

 
102 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Ùıflıken ey beşikin ãalladıàım  
Büyümüşsün anasın falladıgım  

 
103 

 
mefailün/ mefailün/ mefailün/ mefailün  

 
KüşÀd-ı kíse-i  èiffet ki bÿy-ı meymenet dÀred 
Çü gül naól-i kerem der-bÀà-ı tíbí menfaèat dÀred  

 
104  

 
mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün  

 
O şÿòa èaşúını ardından eyleyüp iôhÀr 
Ùamar başı gözedir neyl-i vaãla èÀşıú-ı zÀr  

 
105 

 
mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün  

 
Eder bahÀneyi eùraf-ı vaãlına dívar   
Olınca bir güzeliñ semt-i kÿyı YÀróiãÀr  

 
 
 

                                                
 101: RE, 163a; AE, 17b. 
 102: RE, 163a; AE, 17b. 
 103: RE, 163a; AE, 17b. 
 104: RE, 163a; AE, 17b. 
 105: RE, 163a; AE, 17b. 
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106  
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

äu lafôın sudan almışlar seden suyı demekdir kim  
Yemekden sonra üc ãudan ziyÀde içme sulùÀnım 

 
107 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Bizim evin ne úadar kim deliklerin ùıúasan  
Yine içinde úışın rÿzigÀr olur peydÀ  

 
 

108 
 
? 
 

...227 
Ey CelÀlí bu gice ben de anı tÀ-be sabah  

 
109  

 
feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Ne vezír ü ne şehinşÀh oñara  
İş odur kim anı AllÀh oñara  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
106: RE, 163a; AE, 17b. 
107: RE, 163a; AE, 17b. 
108: RE, 163b; AE, 17b. 
227 Beytin birinci mısraı eksiktir 
 109: RE, 163b; AE, 17b 
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110 
 

fÀilÀtün/fÀilatün/fÀilÀtün/fÀilün 
 

Her bir abdÀla CelÀlí itdirir bir gÿne dem  
Bir giyehden  böyle òÀletler àaríb esrÀrdır  

 
 

111  
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀilü/feÿlün 
 

YÀrÀn mey içüb iskeleye gitdi CelÀlí  
Ôannım yine bir istife efşÀn idecekler  

 
112 

 
feÿlün/feÿlün/feÿlün/feÿl 

 
Köpek ne dilenci ne zengín arar  
Kimiñ aàzı oynarsa úuyruú ãalar  

 
113  

 
feilÀtün/ feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Òoş ùutar nefsi gibi kelbi dahi merd-i àayÿr  
Fi’l-óaúíúa hepimiz bir kapının  yoldaşıyuz  

 
114  

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Çün dimÀà-ı Àdeme her bÿydan vardır øarar 
Anıñçün lÀledir ezhÀr içinde muèteber  

 
 
 
 

                                                
  110: RE, 163b; AE, 17b. 
 111: RE, 163b; AE, 17b. 
 112: RE, 163b; AE, 17b. 
 113: RE, 163b; AE, 17b. 
 114: RE, 163b; AE, 17b. 
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115 
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/ feÿlün 
 

YÀ hÿ yÀ ente dense  yÀ bí-sebeb müsebbib 
Maóbÿbdur o sözde àa´ib sebeb muóÀùab  

 
116 

 
mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feilün  

 
ÒarÀccı-zÀde bütüñ òaùù-ı rÿ-yı rengíni  
ÒarÀc boàcasıdır mühr-i óÀl ile memhÿr  

 
117 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
KüşÀd-ı kise-i ôÀlimde bÿ-yı menfaèat yoúdur 
Belí ùíb olmayan mÀl-i keremde meymenet yoúdur  

 
118  

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Nukre-i şehvet bahÀdır vaãla istibdÀlle  
Dostluú úanùÀrla alış veriş miåúÀlle  

 
119  

 
mefulü/ mefailü/ mefulü/ mefailün  

 
Ey muùrib-i òoş-naàme gÿ  ser çi bihÀhí gÿ  
Her gÀh ne  gÿyí  ger gÀhí vü be-gÀhí gÿ  

 
 
 
 
 

                                                
 115: RE, 163b; AE, 17b. 
 116: RE, 163b; AE, 17b. 
 117: RE, 163b; AE, 17b. 
 118: RE, 163b; AE, 17b. 
 119: RE, 163b; AE, 17b. 
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120  
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Etme tezyín-i beden daòleyler ebnÀ-yı zamÀn  
Esfel-i dívÀrda dÀmen-şikÀf  eñser gibi  

 
 

121 
  

mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀilü/fÀilün 
 

Gerdÿn eder mi meclis-i èirfÀnı bí-raúíb 
Birdir óurÿf-ı lafô-ı raúíbÀ vü Bayúara  

 
122  

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀilü/fÀilün 

 
Òalúın güzelce diñledigi òoş lÀúırdıdır  
Bed úavli diñler olsa daòi boş lÀúırdıdır  

 
123  

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün 

 
Yaz güni ....cedir  gerçi bedel poyrÀza  
Hele bir dürlü yaúışmaz yalıda yelpÀze  

 
124  

 
fÀilÀtün/fÀilatün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Selefiñ vaøèını terk itme úızub külliyen  
Úış gelüb revzeni cÀm eyler iseñ bir delik aç    

 
 
 
 

                                                
 120: RE, 163b; AE, 17b. 
 121: RE, 163b; AE, 17b. 
 122: RE, 163b; AE, 17b. 
 123: RE, 163b; AE, 17b. 
 124: RE, 163b; AE, 17b. 
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125  
 

fÀilÀtün/fÀilatün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

MÀlikÀn-ı naôm o yolda buldılar õevú-i sülÿk 
Şöyle kim ol õevúe nisbet eyne ebnÀü’l-mülÿk 

 
126 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/fÀilün 

 
Bilmeyen èaks ile taèlím-i mücessemde ider  
Dereye bahri aúıtmış deyü  taèn üstÀdı  

 
127 

 
feilÀtün/feiÀltün/feilÀtün/feilün 

 
Dil-i ehl-i suóan aóbÀbı biraz maènÀdır 
Kim gelür şÀèire bir úac şuèarÀdan àayrı  

 
128 

 
müstefilün/müstefilün/müstefilün/müstefilün  

 
Úalbi zücÀcın kesr ider bevvÀb geh geh ùÀlibiñ  
Virmez mi reddinden òaber züccÀcı İbni ÓÀcib’iñ   

 
129 

 
mefulü/ failatü/ mefailü/ failün  

 
Eyler ekall-i èiddet-i maólÿleyi beyÀn  
Zen dÿstí tefaúhudur kar-ı suúayan  

 
 
 
 
 

                                                
 125: RE, 163b; AE, 17b. 
 126: RE, 163b; AE, 17b. 
 127: RE, 164a; AE, 17b. 
 128: RE, 164a; AE, 17b. 
 129: RE, 164a; AE, 17b. 
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130 
 

mefÀilün/feilÀtün/mefÀilün/feílün  
 

Ôurÿfı kÀfiyede VÀlidí-veş ögretmiş  
Ki òºÀce baòå-i ledeyde dimiş o şÿòa veled  

 
 

131  
 
?  
 

Çÿb-ı duòÀn içün àaãb olur olup o şÿò 
Leymuní-i müferriói gösterdi Àteşi 

 
132 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
İnfièÀl eyler raúíbi  görse erbÀb-ı suóan  
Gül-beden òaùù eylemez bebàa belí meşhÿrdır  

 
133 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
Bu merÀkib-òÀne-i dünyÀnıñ olur èÀdeti  
Biri ôaómet çekmeyince biri  görmez rÀóati  

 
134 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Kirpi dürzí nÀm gebriñ úalpaàında igneler  
Dürzi başı olmalı kirpi deyü telmíò eder  

 
 
 
 

                                                
 130: RE, 164a; AE, 17b. 
 131: RE, 164a; AE, 17b. 
 132: RE, 164a; AE, 17b. 
 133: RE, 164a; AE, 17b. 
 134: RE, 164a; AE, 17b. 
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135  
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

Dem-i vaãlıñ  henüz girdi şebi dirken ãabÀó irdi 
Zihí aòşÀm idi ol dün zihí bayrÀm idi ol gün  

 
 

136 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Soldaki vírÀneyi úatmaúdan ehven òÀneye  
Saàdaki maèmÿreyi almaúdır ehven òÀneye  

 
137 

 
fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün 

 
èÁşıúÀne naôm-ı dil-sÿzın yazub bülbülleriñ  
Naòl-i gülde her varaú döndi àazel yapraàına  
 

138 
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀílü/feilün  
 

Óarím-i baàa bülbüller gül-i nÀzende[ler]  geldi  
BahÀra sÿr içün sÀzende vü bÀzendeler geldi 

 
139 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  

 
DÀneler kim devr içün tesbíóe miåkabdır  
Bir medÀr üzre dönerler óurde kevkebdir bütün  

 
 
 
 

                                                
 135: RE, 164a; AE, 17b. 
 136: RE, 164a; AE, 17b. 
 137: RE, 164a; AE, 17b. 
 138: RE, 164a; AE, 17b. 
 139: RE, 164a; AE, 17b. 
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140  
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

KelÀm-ı sÀde naúş olsa ne àam şarúı vü mÀníler  
ÒayÀl-i dilberÀn etmez mi maènídÀr ü rengín-ter  

 
141 

 
mefÀilün/ mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Temevvüc eyledikçe úalbe olmaz mı ãafÀ-baòşa  
VerÀ-yı Balùa LimÀnı’nda bu dil-cÿ yem-i óaêrÀ  

 
142 

 
fÀilÀtün/feilÀtün/faèlün  

 
Úosùa yellense düzülmiş derler  
İt oãurduúça yalÀn söylerler   

 
143 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/feÿlün 

 
SükkÀn-ı FirikÀ’ya yeter şÀhid-i merdí  
Eyler Urupa  cilve-i taãvír-i temelluú  

 
144 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  

 
Zen eger bined be-dest-i şehvereş Àyíne-rÀ  
B’işkened der-Àyíne tÀ èaks-i òodrÀ n’engered 

 
 

 
 
 

                                                
 140: RE, 164a; AE, 17b. 
 141: RE, 164a; AE, 17b. 
 142: RE, 164a; AE, 17b. 
 143: RE, 164a; AE, 17b. 
 144: RE, 164a; AE, 17b. 
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145 
 

mefÿlü/mefÀílü/mefÀílün/fÀilün  
 

Bildim òaù ü úaddinden o şÿò Erúadiyyeli 
Püsküllü fesli işlemeli Aómediyyeli  

 
 

146 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

Serv-i nÀz-ı çemen-i èişve-serÀ-yı óÿbı  
Naòl-i nÀzende òırÀm-ı óarem-i óüsn ü cemÀl  

 
147 

 
mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  

 
Sever İstinye gül-zÀrın óisÀr-ı hoş-hevÀdan çoú 
Bu bÀàıñ bülbülünde belli kim çoúluú ùabièat yoú  

 
148 

 
BÀàbÀn ãanma yıúan bülbüldür  
ÒÀnümÀn-ı güli güldür güldür  

 
149 

 
feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün 

 
ÒºÀce o Leh şÿòına naòv okudur pür-veleh  
Birine fÀèil deriz birine mefèÿlün leh 

 
 
 
 
 
 

                                                
 145: RE, 164b; AE, 17b. 
 146: RE, 164b; AE, 17b. 
 147: RE, 164b; AE, 18a. 
 148: RE, 164b; AE, 18a. 
 149: RE, 164b; AE, 18a. 
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150 
 

mefÀílün/mefÀílün/mefÀílün/mefÀílün 
 

Ruùÿbet bes-büved faãl-ı zemistÀn hem çünín bÀyed    
Yaò u berf ü gil efzÿní-i bÀrÀn hem çünín bÀyed  

 
151 

 
mefÿlü/mefÀilün/mefÿlü/feÿlün  

 
Serd-Àb-ı iótiyÀlda ol mÀh-ı sim-keş  
Paslandı çün raúíb ile germ-Àbe pÀklar  

 
152 

 
mefÿlü/mefÀilün/mefÿlü/feÿlün  

 
MurÀd ãu ise SulùÀnaómed’e gidelim  
äucı MurÀd’dan Àb-ı FırÀtı nÿş edelim  

 
153 

 
mefÿlü/fÀilÀtü/mefÀílü/feÿlün  

 
Seslendirir ãanavberi  hem itdirir òırÀm  
èArø eyler agır ezgi sabÀ fıstıkí maúÀm  

 
154 

 
fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün 

 
Bilmem ol óelvÀyí-i pÀlÿde-ten hayrÀnını  
Eylemez mi baúlavayı úaymaàına oúlava  

 
 
 
 
 

                                                
 150: RE, 164b; AE, 18a. 
 151: RE, 164b; AE, 18a. 
 152: RE, 164b; AE, 18a. 
 153: RE, 164b; AE, 18a. 
 154: RE, 164b; AE, 18a. 
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155 
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

İşte manàalyada úÀhve üşüme úÀnàÀlda  
ManàÀla oyna miçom píş-geh-i manàÀlda  

 
156  

 
müfteilün/mefÀilün/müfteilün/mefÀilün 

 
Gözliye gözliye seni pişdi dil intiôÀrla  
Döndi derÿn-ı sínemiz gözlemeci dükkÀnına  

 
157  

 
feilatün/ feilatün/ feilatün/ feilün  

 
Dedim  becid mi o ùıfla úırÀèat-i ebced  
Ôaríf imiş  dedi òºÀce becid degil ebced  

 
158 

 
feilÀtün/mefÀilün/feilün  

 
Zen-i dünyÀ uàurludur çaròa 
Sürüyor devr-i devletin óÀlÀ  

 
 

Medóiyye-i muótaãar 
 

mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün/mefÀilün  
 

1. MuóibbÀn-ı òulÿã endíşeden bir õÀt ile vaútÀ 
Edince bezm-i ülfetde rüsÿm-ı ãoóbeti icrÀ  

 
2. O ãoóbet õikr-i aãóÀb-ı mürü´vetle güõÀr etdi  

Daòi kimdir dedim bu vaãf ile  mevãÿf ola ÀyÀ  

                                                
 155: RE, 164b; AE, 18a. 
dk. Söyle tÀríòin CelÀlí çeşme-sÀrıñ geldi mÀ/ Şol bir şeydirki maènÀsına, AE, Yok.  
 156: RE, 164b; AE, 18a. 
 157: RE, 164b; AE, 18a. 
 158: RE, 164b; AE, 18a.  
 Medóiyye-i muótaãar: RE, 165b, AE, 18a.  
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3. Dedi bu cümledendir ol semiyy-i mefóar-ı èÀlem  

Ki bir àÀzí vezíre ketòüdÀ-yı bÀbdır óÀlÀ  
 

4. Vezír-i bí-muèadil úapudÀn pÀşÀ-yı deryÀ-dil  
SevÀb-endíşe  düstÿr-ı àazÀ-píşe Óasan PÀşÀ  

 
5. Aña versün selÀmet eylesün hem-vÀredir sıóóÀt  

Ayırmasun bunı da òıõmetinden òaøret-i mevlÀ  
 

6. Bu demde himmet-i lutfyıla düstÿr-ı zí-şÀnıñ  
Egerçi òºÀce-gÀní rütbesi úadrin eder ÀèlÀ  

 
7. ZamÀn-ı sÀye-i memdÿd-ı iósÀnında dersün óaú 

Daòi bundan ziyÀde nice cÀhdır rütbe-i vÀlÀ  
 

Luàaz  
 

fÀilÀtün/fÀilÀtün/fÀilün  
 

1. Ol nedir kim cismi vardır ismi yoú 
Ademídir hem ekalldir ãanma çoú 
 

2. Eldedir yaòÿd ayaúda dÀ´ima  
áayrı yerde olmaz aãla rÿ-nümÀ 

 
3. äÀóibi  nÀ-cÀre etmez fÀ´ide  

ÕÀtına dinse èacep mi zÀ´ide  
 

4. FÀ´íde etmezse hem vermez øarar 
Olsa da zÀ´íd anıñçün kim arar  

 
5. Sahibi andan eder èahô-ı lÀúab  

Kim naôar úılsa aña eyler èaceb  
 

6. Müttehid her işde iòvÀnı ile  
Şeş cihetden añla imkÀnı ile  

 
 
 
 
 

                                                
 Luàaz: RE, 166b; AE, 18a.  
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Luàaz-gÿne  
 

feilÀtün/feilÀtün/feilÀtün/feilün  
 

 
1. Ol nedir gÀh åelÀåin olur ol gÀh noúãÀn 

Görinür hem sülüsan içre sülüsde sülüsÀn   
 
 

BeyÀn-ı ElvÀn-ı Mücessem  
 

fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilÀtün/ fÀilün  
 

1. Ey eden saùó-ı ãaóÀ´ifde mücessem resmin  
Boyalardan boyadı reng ile ver óüsn ü bahÀ  

 
2. Dude lahuri çivid istiviç aşu zirnih  

Pute lamba  ãarısı hem daòi laèl-i  zíbÀ 
 

3. Ezmek ister ãuyla seng-i  evvelkileri  
Pute lambÀ ãarısın  fÿrice  nerm eyler mÀ 

 
4. Laèli ezdir ãatana soñra biraz içlerine  

Vaøè-ı øamà eyle velí úıl üçini müstesna   
 

5. Biri lÀhÿrí çividdir pute lamba  birisi  
Laèle òod úoydı ãatan bunlara øamà olmaz hÀ  

 
6. Ya ki øamàıñ yirine beyøa beyÀôın ayırup  

Şöyle kesdirmeli kim úalmaya àılôet aãlÀ  
 

7. Øamàa muótÀc olan eşyÀya anı vaøè eyle  
Ola óaúúınca nümÀyende òuãÿãÀ deryÀ  

 
8. Pute lÀmba ile çivídden yeşili terkíb et  

Resm-i eşçÀr ile taãvír-i feøÀya ammÀ  
 

9. áayrıdan farúa sögüt ıòlÀmur eşçÀrından  
Pute lambayla gerek Bec cividinden óaêrÀ 

 
 

                                                
 Luàaz-gÿne: RE, 167b; AE, 18a.  
 BeyÀn-ı ElvÀn-ı Mücessem: RE, 167b; AE, 18a.  
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10. Lík ãalkım ãöàüd olmaz bu söàüd de dÀòil  
O da lÀhÿrí çivíd le  olur ey naòl-i vefÀ  

 
11. Daòi bayırla çayır aòøarına katmalıdır   

İútiøÀsınca  sefídÀç ki süsti òoş ola228  
 

12. Altıdır maddesi biri buluù birisi ùaà  
Biri yÀr biri deñiz taúımıdır biri binÀ229  

 
13. Biri eşçÀr ki bu altıda üstÀd olanıñ  

ÚÀmet-i ùabèı olur óilèat-i taósíne sezÀ230  
 

14. Yapdırup istedigiñ úıùèada çÀr çÿpesini   
Gerüp asdÀrı çiriş birle yapışdır ÀlÀ  

 
15. Çerçeve kağıdı  kim ola beyÀø-ı Ceneviz  

äu ile ıãladup ahar ile ilsak et añÀ  
 

16. Úıl o úaàıdlara ammÀ úurudukdan soñra  
SÀde bekmezle niçe boya boyarlarsa ùılÀ231  

 
17. Resm ü naúş et nice etdi ise RÿmÀníler   

Reh-i Efrence sülÿk etme ki yoú anda ãafÀ  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
228 11. dk., RE; AE.   
229 12. dk., RE; AE. 
230 13. dk., RE; AE. 
231 16. dk., AE.  
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SONUÇ  
 
 Divan şiirinin hem biçim hem içerik anlamında kendini yenilediği 18. 

yüzyılın sonlarında yetişmiş bir sanatkâr olan Ebubekir Celalî, devrinin yenileşme 

eğilimlerine bağlı kalmış bir sanatkâr olarak değerlendirilebilir. Öncelikle biçimde ve 

divan tertibinde farklı olan şair, kaside formunda şiir yazmamış ancak yazdığı tarih 

manzumelerinin büyük bir kısmını küçük kasideler şeklinde tasarlanmıştır. Diğer 

manzumelerinin şekil özelliklerinde geleneğin belirlediği ölçülere sadık kalan 

Ebubekir Celalî, özellikle musammatlarında ve gazellerinde şekilden ziyade 

kullandığı üslûbuyla dikkat çeker.  

 

 Ebubekir Celalî, mahallîleşme akımı içerisinde yer alan ve büyük ölçüde 

Bosnalı Alaeddin Sabit, Sünbül-zâde Vehbî, Sürûrî mektebinin takipçisi durumunda 

olan bir şairdir. Gazellerinin çoğunun bu şairlere göndermelerle dolu olması ayrıca 

adı geçen şairlerin gazellerini tanzir edişi bu etkinin açık göstergesi durumundadır. 

Ayrıca hezliyat başlığı altında değerlendirilebilecek gazellerinde Sürûrî gibi ‘Hevâyî’ 

mahlasını kullanmayı tercih etmesi diğer bir dikkat çekici özelliktir.  

 

 Aruz veznine hâkim olan Ebubekir Celalî’nin şiirlerinde ciddî aruz hatalarına 

rastlanmaz. Şairin vezni zorlayarak kaleme aldığı beyitler bir-iki taneyi geçmez.  

 

 Şairin şiirlerinde kullandığı üslûp ise dikkat çeker. Tarih manzumelerinde 

nazım ile nesir arasında, sade, ancak bir o kadarda dikkatli ve keyif verici bir dil 

kullanan şair, diğer manzumelerinde ise sanatlı ve işlenmiş bir dil kullanır. 

Musammatları ve gazelleri okuyucuya daha fazla zevk veren zekâ oyunlarına 

sahiptir. Gazelleri, rindane, âşıkane ve şûhane tarzda olup bu şiirlerindeki rahatlık 

ayrıca dikkat çeker.  

 

 Ebubekir Celalî şiirlerindeki unsurları kullanmak açısından çoğu zaman 

geleneğe bağlı bir şairdir. Orijinal ifadelerin yanı sıra belirli bir unsuru geleneğin 

dışına taşarak kullandığı durumlarda ise yapaylığa ve zorlamaya düşmez. Günlük 

ifadeleri ve özellikle argoyu bayağılığa düşmeden kullanan şair kimi zaman gündelik 

hayattan tipleri de şiirinde figür olarak kullanır. Ancak bu tip şiirleri çoğu zaman için 
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muğlak bir özellik gösterir. Ayrıca şairin şiirlerinde geçen unsurların değişik 

alanlarda ve fazla sayılarda olması şairin kültür birikiminin bir göstergesidir.  

 

 Şiirin teorik bilgisini, hayâl gücünün derinliği ve söyleyiş gücünün inceliğiyle 

birleştiren Ebubekir Celalî Divanı bugün zevkle okunabilecek beyitlere sahiptir. 

Bizce devrinde fazla tanınmamış olması ve kaynaklarda devrin ikinci sınıf şairleri 

arasında başarısız bir şair olarak kabul edilmesi Ebubekir Celalî’nin yaşadığı devrin 

şair kadrosunun zenginliyle ilgilidir. Gerek şiirindeki akıcılık ve fonetik uyumlar, 

gerek sanatlı söyleyişleri gerekse derin kültür birikimini yansıtan beyitleriyle 

Ebubekir Celalî, 18. yüzyılın sonlarında yetişmiş başarılı şairlerden birtanesidir.  
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