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ÖNSÖZ 
 

Divan edebiyatı 16 ve 17. asırlarda en parlak dönemlerini yaşamış, 18. asırda 

da birkaç önemli isim yetiştirdikten sonra bu şairlerin seviyesine bir daha 

ulaşamamıştır. 19. asra gelindiğinde divan yazan şairlerin sayısı iyice azalmıştır. Bir 

yandan eski şairlerin derinlik, estetik ve mazmun kullanımında ulaştıkları seviyeyi 

yakayabilecek düzeyde şiirler yazılamaması, diğer yandan Tanzimat’la birlikte 

başlayan Batılılaşma hareketleri bunda etkili olmuştur. 

Böyle bir dönemde dünyaya gelen Abdülaziz Mecdî Efendi (Tolun) 19. asrın 

son, 20. asrın ilk yarısında yaşamış, çok önemli tarihî hadiselere şahit olmuş bir 

devlet adamı ve şairdir. Yaptığı muallimlik, mebusluk, meclis katipliği, müsteşarlık 

gibi vazifeler, hem toplumu yakından tanımasını hem de Osmanlı Devleti’nin 

çalkantılı dönemini hakka’l-yakîn yaşamasını sağlamıştır. Bunlarla beraber Mecdî 

Efendi hak ettiği değeri görmemiştir. 1941’de vefat ettikten sonra birkaç samimi 

dostunun çabalarıyla ismi yaşatılmaya çalışılmış, ancak bunda çok muvaffak 

olunamamıştır. 

Abdülaziz Mecdî Efendi 20. asırda aruzla şiir yazan  Mehmed Akif, Yahya 

Kemal gibi ender şahsiyetlerdendir. Şiirde yeni arayışların olduğu dönemde, basit 

ninnileri bile aruzla söyleyen bu şair, maalesef unutulmuştur. Her ne kadar şairin 

yakın dostu ve talebesi Osman Ergin onun şiirlerinden bir kısmını yayınlasa da 

şiirlerinin yarıya yakını yazma nüshalarda kalmış, Ergin’in vefatıyla birlikte de 

yayınlanma imkanları ortadan kalkmıştır. 
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Bu çalışmada başlangıçta, yayınlanmış şiirleri üzerinden Mecdî Efendi’nin 

dinî ve tasavvufî görüşlerinin çalışılması amaçlanmış, ancak yazma eser 

kataloglarında yapılan incelemeler sonucunda şairin çok sayıda şiirinin 

yayınlanmadığı, Ergin tarafından yayınlanan nüshada da matbaadan ve yanlış 

okumalardan kaynaklı hatalar olduğu fark edilince divanın tenkitli metninin 

hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede yapılan araştırmalar ve katalog taramaları neticesinde Mecdî 

divanının 5 yazma nüshasına ulaşılmıştır. Bunlardan ikisi Milli Kütüphane Yazmalar 

Bölümü Fahri Bilge Koleksiyonu’nda, diğer üçü İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı Yazmalar Bölümü Osman Ergin Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. 

Çalışmamızda bu beş nüshadan hareketle tenkitli bir metin oluşturulmuştur. 

Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında şairin 

yaşadığı dönemin siyasî ve edebî durumu ele alınmış, çeşitli edebiyat akımlarından 

hangileriyle irtibatlı olduğuna dair kısa bir değerlendirme yapılmıştır. 

Birinci bölümde Mecdî Efendi’nin hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti 

anlatılmıştır. Bu bölüm hazırlanırken şairin hayatıyla ilgili daha önce yapılmış 

çalışmalara ek olarak, kendi şiirlerinden faydalanılmış, gerekli görülen yerlerde 

şiirlerin metinlerinden alıntılar yapılmıştır. Şairin eserlerinin ele alındığı kısımda, bu 

eserlerle ilgili yapılmış çalışmalara da yer verilmiştir. 

İkinci bölümde Mecdî divanı şekil ve muhteva özellikleri açısından 

incelenmiştir. Divanda yer alan nazım şekilleri ve türleri, vezin-kafiye-ahenk 
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unsurları, edebî sanatlar metinlerden örnekler verilmek suretiyle ayrıntılı bir şekilde 

ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde nüsha tavsifleri yapılmış, katalog taramaları sonucunda elde 

edilen beş nüsha detaylı bir şekilde tanıtılmış, tenkitli metin oluşturulurken takip 

edilen metot ve unsurlar maddeler halinde izah edilmiştir. Ayrıca bilimsel 

çalışmalarda kullanılan transkripsiyon sistemi, bölümün sonunda verilmiştir. 

Sonuç bölümünde, çalışma sırasında elde edilen bilgi ve bulgular özetlenmiş, 

faydalanılan kaynaklar ise Kaynakça başlığı altında yazılmıştır. 

Çalışmamızın Metin bölümünde Mecdî’nin şiirleri Kasideler, Musammatlar, 

Tarihler, Mesnevîler, Gazeller, Müstezâd ve Kıt’alar şeklinde tasnif edilmiştir. Her 

şiirin vezni, şiirin başına yazılmış, yazılış tarihi belli olan şiirlerin tarihleri, son 

beytin altına, Rûmî veya Miladî takvime göre verilmiştir. 

Çalışmanın sonuna Mecdî’nin hattından ve diğer nüshalardan örneklerle 

birlikte şairin resmi konulmuştur. 

Konu tespitinden itibaren çalışmamızın her aşamasında yanımda olan, 

kıymetli vaktini ayırarak yazma nüshalarla karşılaştırmak suretiyle metni baştan sona 

özenle kontrol eden muhterem hocam Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ’a sonsuz 

şükranlarımı arz ederim. Yardımını her talep edişimde kapısını ardına kadar açık 

bulduğum değerli hocam Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR’e, çalışmamızı sabırla ve ilmî 

titizliğiyle okuma lütfunda bulunan, yaptığı yönlendirmelerle gönüllü danışmanlık 

yapan kıymetli hocam Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU’na teşekkürü borç 

bilirim. Ayrıca çalışmamıza yaptıkları değerli katkılarından ötürü sevgili 
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meslektaşlarım Murat VANLI, Selçuk ÖZTÜRK ve Nesim ARSLANTATAR’a da 

teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Abdülaziz Mecdî Efendi Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşamış, 

yaptığı vazifeler itibariyle imparatorluğun çöküşüne yakından şahitlik etmiş, siyâsî 

yönü de olan bir şairdir. Yeni kurulan devletin ilk yıllarında aldığı resmî görevlerden 

dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu da yakînen müşâhede etme imkânı bulan 

Mecdî  Efendi her iki dönemden de etkilenmiştir. 

Mecdî Efendi’yi ve şiirlerini tam olarak anlamak ve değerlendirmek için bu 

dönemin siyâsî ve edebî faaliyetlerini bilmek gerekir. Çalışmamız siyasî veya edebî 

bir tarih çalışması olmadığından, bu dönemdeki gelişmeler anahatlarıyla ele 

alınacaktır. 

A. SİYASÎ DURUM 

Abdülaziz Mecdî 1865 yılında dünyaya gelmiş, 1941’de vefat etmiştir. 

Cumhuriyetin kurulduğu 1923 senesine kadar sırasıyla Abdülaziz (1861-1876), V. 

Murat (30 Mayıs-31 Ağustos 1876), II. Abdülhamid (1876-1909), V. Mehmed 

(Reşâd) (1909-1918) ve VI. Mehmed (Vahdeddin) (1918-1922) dönemlerini,1 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet 

İnönü’nün cumhurbaşkanlıkları dönemini yaşamıştır. 

Çocukluk dönemini saymazsak şair, Osmanlı’nın en çalkantılı dönemlerini 

bizzat yaşamış, imparatorluğun son yıllarında iki defa seçildiği mebusluk vazifesiyle 

de çöküşe şahit olmuştur. Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle V. Murad padişah 

olmuş, ancak üç ay sonra o da tahttan indirilerek II. Abdülhamid padişah yapılmıştır. 

                                                             
1 Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 5, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 208-409. 
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Mecdî’nin Osmanlı zamanındaki hayatının büyük bir bölümü, II. Abdülhamid’in 

yaklaşık 32 yıl süren padişahlığı esnasında geçmiştir. Şair, Abdülhamid’i 

beğenmektedir ve ona  

Çoķ yaşa ey merdüm-i çeşm-i cihān 

Çoķ yaşa ey pādişāh-ı kāmurān 

dizeleriyle nakaratını oluşturduğu bir müseddes yazmıştır. 

1876’da Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve 1877’de Meclis-i Mebusan’ın 

açılmasının ardından 93 Harbi başlamış, savaşın kaybedilmesi ve içerde de 

muhaliflerin kendisine karşı faaliyetlere giriştiklerini fark etmesi üzerine II. 

Abdülhamit, 1878’de Meclis’i süresiz olarak kapatmıştır.2 Yaklaşık otuz yıl tam bir 

otorite ile devleti idare eden padişaha karşı toplumda bir rahatsızlık oluşmuş, sultan, 

yaşlanmasının ve muhakemesinin eskisi kadar kuvvetli olmamasının da etkisiyle bu 

rahatsızlığı geç fark edince de II. Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kalmıştır.3 

Abdülaziz Mecdî’nin de üyesi olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

öncülüğünü yürüttüğü karşı cephede, dindar ve Osmanlıcı genç şair Mehmet Akif, 

milliyetçi muhafazakar Ziya Gökalp gibi kimseler de bulunmaktaydı. İlk 

zamanlarında ittihâd-ı İslâm’ı savunuyorken zamanla İslamcı-Türkçü-Turancı 

çizgiye yönelen İttihat ve Terakki üyeleri, Abdülhamid’in boşalttığı iktidar sahasını 

doldurarak istediğini almıştır. Bu dönemde Üç Paşalar olarak bilinen Enver-Talat-

                                                             
2 Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 5, s. 310. 
3 Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 5, s. 389. 
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Cemal Paşalar söz sahibi olmuştur.4 Abdülaziz Mecdî de bu dönemde Balıkesir’den 

mebus seçilerek mecliste bulunmuş, katiplik yapmıştır. 

1909 yılında II. Abdülhamid tahttan indirilmiş, yerine V. Mehmed padişah 

olmuştur. Sultan Mehmed Reşad’ın yaklaşık 9 yıllık saltanatı dönemi savaşlarla 

geçmiş, önce Balkan Savaşları, sonra I. Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti, dört bir 

yanından düşmanlarla çevrilmiş, çok sayıdaki cephede aynı anda mücadele etmek 

durumunda kalan devletin ordusu iyice zayıf düşmüştür. Padişahın vefatıyla VI. 

Mehmed tahta oturmuş, saltanatın lağvedildiği 1 Kasım 1922 tarihine kadar tahtta 

kalmıştır. 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yeni bir 

devlet kurulmuş, imparatorluktan kalma birçok şeyi ortadan kaldırarak büyük 

inkılaplar gerçekleştirmiştir. Mecdî Efendi, Şer’iyye Vekâleti müsteşarlığı yaptıktan 

sonra, bu kurumun lağvedilmesiyle yeni devlette başka bir görev almamıştır. 

B. KÜLTÜREL VE EDEBÎ DURUM 

Abdülaziz Mecdî Efendi’nin yaşadığı dönem, edebiyatımızda büyük 

dönüşümleri barındırmaktadır. On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin 

önsözünde Tanpınar’ın “her şeyden evvel Türk insanında başlayan bir buhran ve 

yeni ufuklar ve değerler etrafında yavaş yavaş kurulan bir iç düzen”5 olarak 

nitelediği bu dönemde, siyasî gelişmeler edebiyatı şekillendirmiştir. 

                                                             
4 Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 5, s. 382-393. 
5 Ahmed Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
2012, s. 17. 



4 
 

Divan edebiyatı en parlak dönemlerini 16. ve 17. asırlarda yaşamış, 18. 

yüzyılda Şeyh Galib (ö. 1799)’le son büyük temsilcisini vermiştir.6 19. asra 

geldiğimizde  Sümbülzâde Vehbî (ö. 1809), Enderunlu Fâzıl (ö. 1810), Sürûrî (ö. 

1814), Enderunlu Vâsıf (ö. 1824), Pertev Paşa (ö. 1837), Şeyhülislâm Arif Hikmet 

(ö. 1858),  Leskofçalı Gâlib (ö. 1867), Yenişehirli Avnî (ö. 1884) gibi şairler divan 

yazmış, hatta bazı çok güzel mısra ve manzumeler kaleme almışlarsa da önceki 

şairlerin seviyesine yükselememişler,7 onların elde ettiği zevk asaleti, teksif kudreti, 

değişen ve daima mükemmele giden söyleyişe ulaşamamışlardır.8 

19. asırda Batı’nın etkisi edebiyatımızda kendisini iyice göstermiştir. Bu 

zamana gelinceye kadar savaşlar ve bazı ticaret antlaşmaları dışında pek temasta 

bulunulmamış, Garp dünyasını alt üst eden Rönesans bile ciddî bir şekilde takip 

edilemiş ve kültürel alış veriş yapılmamış olmakla birliklte 1789-1807 yılları arası 

yenileşme ve müesseselerimizi Avrupalılaştırma fikrinin kökleştiği dönem olmuştur.9 

Bu sıralarda temelleri atılan fikirler Tanzimat ve Islahat Fermanları’nı netice vererek 

siyâseten de etkisini göstermiştir. 

Türk edebiyatı tarihi Tanzimat’la birlikte temelde değişiklikler göstermesine 

rağmen, bu değişim bir anda gerçekleşmemiştir. Batı’nın etkisiyle ilk eser Tanzimat 

Fermanı’nın okunmasından yaklaşık yirmi yıl sonra, Şinasi (ö. 1871) tarafından 

yayınlanmış, Fransız şiirinden tercümeleri ihtiva eden Tercüme-i Manzûme isimli 

                                                             
6 Orhan Okay, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2011, s. 90. 
7 Günay Kut, Anadolu’da Türk Edebiyatı, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Yayınları, İstanbul, 1998, s. 61-
64. 
8 Ahmed Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 90. 
9 Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 55-70. 
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risâledir.10 Türk edebiyatının Batılılaşma tarihinin kendisiyle başlatıldığı Şinasi, 

birçok yönden ilklerin insanıdır. Maliye tahsili için gittiği Paris’te edebiyatla da 

ilgilenen Şinasi, “didaktik ağırlığı ile büyük bir yazar ve usta bir şair hiç olamayan” 

birisidir. Ancak o, Tercüme-i Manzûme’si dışında 1859 yılında Şair Evlenmesi 

ismiyle bir tiyatro yazmış, ilk yerli özel gazete olan Tercümân-ı Ahvâl’i yayınlamış, 

şiirin kısmen şeklinde, özellikle de muhtevasında önemli yenilikler getirdiği 

Müntahabât-ı Eş’ar’ı hazırlamış, konuşma diline ve halk kültürüne eğilmenin ilk ve 

ciddi denemesi sayılabilecek olan, Arapça-Farsça-Fransızca karşılıklarını vermek 

suretiyle atasözlerini bir araya getirdiği Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye’yi neşretmiştir.11 

Bir yandan bahsi geçen yeni tarzlar baş gösterirken, diğer yandan eski 

edebiyat divan, tekke ve aşık edebiyatlarıyla üç koldan faaliyetlerini sürdürmüş, 

ancak toplumda eskisi kadar ilgi bulmamıştır. Şeyh Gâlib’i andıran tarzıyla şiirler 

yazan Leskofçalı Gâlib, etkilediği Sebk-i Hindî üslûbunu benimsemiş az sayıda şairle 

Encümen-i Şu’arâ olarak anılan bir grup kurmuş12, Yenişehirli Avnî 3000 beyitlik 

divanıyla birlikte Mevlana’nın Mesnevî’sinin ilk üç cildini nesre çevirmiş, Ziya Paşa 

(ö. 1880), Namık Kemal (ö. 1888) gibi şairlerle divan şiiri çeşitli örneklerini 

vermiştir.13 

Ziya Paşa kendi şiirlerinin yanı sıra Harabat adını verdiği üç ciltlik bir 

antoloji hazırlamıştır. Geleneğe uyarak münacât ve na’tla başladığı eserin 

mukaddimesinde İran, Arap ve Türk şiiriyle ilgili tenkitlerde bulunmuştur. 

Harabat’ın ilk cildinde Türkçe, Arapça ve Farsça kaleme alınmış kasidelere, ikinci 

                                                             
10 Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 52. 
11 Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 53. 
12 İsmail Ünver, XIX. Yüzyıl Divan Şiiri, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, c. XXXII-1, 1988, s. 133. 
13 Kut, Anadolu’da Türk Edebiyatı, s. 66. 
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cildinde Ahmed Paşa, Nâbî, Nef’î, Şeyhülislâm Yahya, Fuzûlî gibi şairlerin daha çok 

Türkçe şiirlerine yer veren müellif, son cildi Türkçe ve Farsça mesnevîlere 

ayırmıştır.14 Ziya Paşa’nın bu antolojisi muasırı Namık Kemal’den büyük tepki 

görmüştür. Tahrîb-i Harâbât ve Ta’kîb-i Harâbât adları altında neşredilen bu 

eleştirilerinde Namık Kemal, Ziya Paşa’nın reformcu bir kişilik olmasına rağmen 

eskiyi hatırlatacak çalışmalarla uğraşmasıyla birlikte Sultan Abdülaziz’e yanaşmak 

için çaba harcamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmektedir.15 

Divan edebiyatının örneklerini veren şairler arasında bir tarîkate mensup 

olmayan şair yok gibidir. Tasavvufî muhtevayı yoğun olarak kullanan bu şairler Şeyh 

Gâlib seviyesine elbette yükselememişlerdir. Bu şairlerin yazdıkları nazîre, tahmîs, 

taştîr nev’inden şiirler, bu karşılaştırmayı yapmaya çok müsaittir.16 

Batılılaşma dönemi Türk edebiyatı Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünûn 

Edebiyatı ve Millî Edebiyat başlıkları altında ele alınmıştır. 1859’dan 1896’ya 

kadarki dönemi içine alan Tanzimat Edebiyatı’nın ilk devresinde Şinâsî Mekteb-i 

Edebî’si etkiliyken, ikinci devresinde Ziya Paşa ve Namık Kemal etkisi daha 

fazladır.17 Bu dönem edebiyatı, Divan edebiyatına bir tepki olarak doğmuş ancak 

ortaya çıkan eserler divanla yeni tarz arasında, hatta muhtevada kısmen, şekilde 

tamamen divan estetiğinin hakimiyeti altında kalmıştır.18 Tanzimat sonrası 

                                                             
14 E.J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, c. 5, trc. Ali Çavuşoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, 
s. 559. 
15 Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, c. 5, s. 562; Kut, Anadolu’da Türk Edebiyatı, s. 67; Tanpınar, On 
Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 415-417. 
16 Ünver, XIX. Yüzyıl Divan Şiiri, 136-137. 
17 Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 55. 
18 Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 54. 
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edebiyatımızın en önemli özelliği ise, siyasi ve toplumsal meselelerin edebî 

ürünlerde kendilerine geniş bir yer bulmaları olmuştur.19 

1896-1901 yılları arasında yayın yapan ve gruba da adını veren Servet-i 

Fünûn Dergisi etrafında, Recaizâde Mahmud Ekrem (ö. 1914) önderliğinde toplanan 

grubun genel özelliği topluma küskün olmalarıdır. Şiirde Tevfik Fikret, Cenab 

Şahabeddin, Süleyman Nazif; nesirde Halid Ziya, Mehmed Rauf, Hüseyin Cahit gibi 

isimlerden oluşan Servet-i Fünûncular, bu küskünlüklerinden ötürü sanatın zengin 

dünyasına sığınmışlar, muhteva açısından çok derinlik taşımasa da şekil bakımından 

estetik kaygıların yüksek tutulduğu bir edebiyat devrini başlatmışlardır. Edebiyât-ı 

Cedîde de denilen bu akım, Tanzimat Edebiyatı’nın  devamı niteliğindedir.20 

II. Meşrutiyet’in ilanıyla tarihinin en hür dönemini yaşayan Türk toplumunda 

edebiyat tamamen aktüalite ve siyasete kaymıştır. Bu durumdan rahatsızlık duyan bir 

grup genç yazar Servet-i Fünûn’da yayınladıkları bir bildiri ile Fecr-i Âti ismi 

altında, sanatın şahsî ve muhterem olması prensibiyle ortaya çıkmışlardır. Ahmet 

Haşim, Emin Bülend, Hamdullah Suphi, Köprülüzade Fuad gibi isimlerin imzasıyla 

kurulan bu grup mensuplarının kısa sürede farklı yönlere dağılmalarından ötürü fazla 

bir iz bırakmadan erimiştir.21 

1910-1913 yılları arasında cereyan eden edebî faaliyetlerin odağında olan 

Millî Edebiyat Akımı, İstanbul Türkçesiyle, yerli konu ve tiplerin işlenmesini, 

özellikle estetik değerlerin de ihmal edilmemesini esas almıştır. Millî Edebiyat’a 

kadar şiirde aruz vezni kullanılmışken bu akımla birlikte hece vezni de kullanılmaya 
                                                             
19 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), Dergâh Yayınları, 
İstanbul, 2013, s. 9. 
20 Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 57. 
21 Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 58. 
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başlanmış, hatta bir süre sonra Mehmed Akif ve Yahya Kemal dışında neredeyse 

herkes hece veznini kullanmıştır. Ziya Gökalp gibi Türkçü-Turancı isimlerden, 

Mehmed Akif gibi İslamcı görüşün şiirdeki temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede 

yazan kişilerden oluşan Millî Edebiyat’ın temsilcileri, Batı’ya yabancı kalmamış, 

belli ölçülerde hepsi Avrupa’nın siyasî, fikrî, teknik ve sanat alanlarına taraftar 

olmuştur.22  

Fuat Köprülü Millî edebiyatla ilgili şunları söylemektedir: “Millî edebiyat, 

koşma ve destan tarzının, gazel veya şarkı vadisinin yeniden canlandırılması, eski 

basit şekillere yahut iptidâî duygulara yeniden rücû’ edilmesi demek değildir. Biz, 

millî edebiyatı mazide değil ancak istikbalde aramak lazım geldiğine kaniiz. Yarınki 

millî Türk edebiyatı, menzularını eski il devri esatirinden, ümmet devri 

hatıralarından, bugünkü millet hayatından alabilir; fakat bütün bunlar kendi 

ruhundan kopmak, doğrudan doğruya kendi şahsiyetinden çıkmak, yabancı 

edebiyatlardan tercüme edilmemek kaydıyla!”23 

Devrin şiirlerinin neredeyse tamamında lirik ve didaktik seviyede savaş, 

hamâset, medeniyet, eğitim gibi sosyal konular işlenmiştir. Bununla birlikte Ahmet 

Haşim gibi eserlerini neredeyse tamamen hayal dünyası ile veren, hasret, hüzün gibi 

konuları işleyen şairler de bulunmaktadır.24 

Abdülaziz Mecdî edebiyatta büyük bir hareketliliğin ve savrulmaların 

yaşandığı böyle bir ortamda yaşamıştır. Yazdığı şiirlerin bir kısmını çeşitli mecmua 

                                                             
22 Orhan Okay, Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 59. 
23 Fuad Köprülü, Bugünkü Edebiyat, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 16. 
24 Orhan Okay, Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 60. 
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ve gazetelerde de neşreden Mecdî Efendi, divan şiirine ait nazım şekillerini 

kullanmış, tüm şiirlerini –ninni olarak söyledikleri dahil- aruzla yazmıştır. 

Dönemin savaşlar başta olmak üzere siyasî gelişmelerinden haliyle etkilenen 

şair, sosyal konuları şiirlerinde ele almış, bu yolla duygu ve düşüncelerini, çözüm 

önerilerini okuyucularına aktarmıştır. Tasavvufa intisabından sonraki dönemlerinde 

yazdığı şiirlerde ise dünyevî meselelerden daha ziyade uhrevî konuları ve tasavvufî 

hakikatleri konu edinmiş, etrafında halkalanan talebeleri ve sevenleri başta olmak 

üzere tüm ümmete seslenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ABDÜLAZİZ MECDÎ EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE 
EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

A. HAYATI 

1. Doğumu, Çocukluğu, Eğitim Hayatı 

Abdülaziz Mecdî Efendi önemli eserler vermiş olmasına rağmen hak ettiği 

değeri bulamamış bir mutasavvıf şairdir. Onun yakın arkadaşlarından Osman Nuri 

Ergin bu duruma işaret etmiş, vefatından sonra müellifimizin ve eserlerinin 

unutulmaması için adeta bir seferberlik başlatmıştır. Bu çerçevede beş on yakın 

arkadaşını toplayarak dönemin şartlarında çok da kolay olmayacak bir işe girişmiş, 

onlara aralarında para toplayarak Mecdî Efendi’nin eserlerini bastırma teklifinde 

bulunmuştur. Bu teklifin kabul görmesi üzerine kimi yazmak, kimi basım 

masraflarını üstlenmek, kimi ailesiyle irtibatı sağlamak yoluyla bu bir grup aydın 

önemli bir hizmet îfâ etmişlerdir.25 

Mecdî Efendi ile ilgili yapılan ilk çalışma niteliğindeki bu faaliyet daha sonra 

yapılacak tüm çalışmalara kaynaklık etmiştir. Müellifle ilgili hazırlanan ansiklopedi 

maddeleri, makale, tez ve kitaplarda hep bu çalışmadan istifade edilmiş, adeta 

Ergin’in hazırladığı kitabın özeti takdim edilmiştir. Gerek Osman Nuri Ergin’in 

kitabında, gerek yazılan tez ve makalelerde ve gerekse de çalışmamızın metin 

bölümünde yer alan Sergüzeşt-i Hayât isimli mesnevîde Mecdî’nin hayatı 

ayrıntılarıyla anlatıldığından bu bölümde aynı bilgileri tekrarlamayı zait gördük. 

Bununla birlikte müellifin şiirlerini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını 

düşündüğümüzden hayatını anahatlarıyla anlatmanın gerekliliğine inanıyoruz. 

                                                             
25 Osman Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, Hayatı ve Şahsiyeti, İstanbul, 1942, s. II. 
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Abdülaziz Mecdî, 1281 (1865) yılının Haziran ayında Balıkesir’in bugün 

Karesi Mahallesi olarak adlandırılan Okçu Kara Mahallesinde dünyaya gelmiştir.26 

Babası Şeyhu’l-kurra Hâfız Hasan Efendi, annesi Abacılar kethüdâsı Hacı Mehmet 

Efendi’nin kızı Hanife Hatun’dur. Babasının ikinci hanımının üçüncü çocuğu olan 

Mecdî’nin beşi öz, on biri üvey on altı kardeşi bulunmaktadır.27 

Mecdî Efendi hem anne hem baba tarafından asil ailelere mensuptur. Annesi 

cihetinden seyyid olan müellif, annesinin vefatı üzere yazdığı şiirinde buna 

değinmektedir. Şairimiz, tıpkı Hz. Hüseyin’in şehadeti gibi 10 Muharrem’de 

dünyaya veda eden annesine seslenirken şunları söylemektedir: 

Ettiñ iśbàt-ı şeref màder Ħüseyn’iñ neslisiñ 

Meşhediñ ćaşr-ı Muħarremdir şehàdetdir bugün  

 

 Her zamàn söyler idiñ Zeynü’l-ćabà’nıñ nesliyim 

Çektigiñ çille saña bir başķa devletdir bugün28 

 

Sûfî-meşrep bir zât olmasının yanı sıra dinî ve fennî ilimlere âşinâ, edebiyat 

ve tarihe meraklı olan Hâfız Hasan Efendi, Abdülaziz Mecdî’nin aynı zamanda ilk 

hocasıdır. Sergüzeşt-i Hayât adlı manzûmesinde babasının, talimi üzerindeki 

tesirlerinden bahseden şairimiz, şunları söylemektedir: 

Derdi pederim benim dem-à-dem 

 Maćnàda edeb demekdir àdem 

                                                             
26 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 1. 
27 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 1. 
28 Bu şiir MK 41a’da “Màderimiñ Bàlīn-i İĥtiżàrında” başlığıyla yer almaktadır. 
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 Ol pīr-i edīb-i nükte-pīrà 

 Üstàd-ı şehīr-i meclis-àrà 

 

 Yaćnī peder-i daķīķa-dànım 

Dànà-yı seràir-i zamànım 

 

Taćlīm idi maķŝadı yegàne 

Söylerdi sözü mućallimàne 

 

Nezdinde cihàn idi debistàn 

 Herkes aña ķarşı ŝanki ŝıbyàn 

 

 Fehm-i süĥana gelince ķudret 

Tedrīs eylemişdi sürćat 

 

Etmişdi beni yanında hem-dem 

 Bir gölge idim aña dem-à-dem 

 

Càrī idi her zamàn ifàde 

Her şeyden ederdim istićàźe 

 

Hafız Hasan Efendi oğlunun ilk muallimi olmasına rağmen ona sufiyane 

telkinlerde bulunmamıştır. Abdülaziz Mecdî Efendi babasının tasavvufla uğraşıp 
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uğraşmadığını bile bilmediklerini, ancak vefatından sonra babasından kalan 

kitapların arasında Gazali’nin bazı eserlerini bulmalarından hareketle onun tasavvufa 

yabancı olmadığını anladıklarını söylemektedir.29 

Mecdî 14 yaşına geldiğinde Kur’an’ı hıfz etmiş bir şekilde Rüşdiye’ye 

başlamıştır. Sergüzeşt-i Hayât adlı manzumede Rüşdiye’den ve hocalarından büyük 

bir sitayişle bahseden müellif, birinciliği elinden hiç bırakmadığını, mektepten 

şehadet alınca da hocalarının yerine derslere girdiğini söylemektedir: 

Beş altı sene peder oķuttu 

 Mensūcu uŝūl ile doķuttu 

 

 Bedr olmuş idi hilàl-i ćaķlım 

 Rüşdiyeye mūcib oldu naķlim 

 

 On dört idi ol zamànda sàlim 

 Taħŝīle müsàćid oldu ħàlim 

 

 Mekteb idi türlü medħe şàyàn 

 Envàr-ı fünūn içinde tàbàn 

 

 ćĀlimdi bütün mućallimīni 

Tedrīsi degerdi àferīni 

 

                                                             
29 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 1. 
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Abdülaziz Mecdî Rüşdiye’den sonra, Balıkesir Belediyesi’nde başkâtiplik de 

yapan dayısı Müderris Yahyâ Nef’î Efendi’den medreselerde okutulan aklî ve naklî 

ilimleri öğrenmiş, dayısının icazet verdiği ilk ve tek talebe olmuştur. Osman Ergin bu 

durumu anlatırken şairimiz için sadef içinde tek olarak yetişen büyük ve kıymetli inci 

benzetmesi yaparak dürr-i yetîm30 demektedir.31 Abdülaziz Mecdî dayısından aldığı 

icazeti şu mısralarda anlatmaktadır: 

Nefćī denilen edīb-i fàżıl 

 Ser-defter-i zümre-i efàżıl 

 

 Üstàdım idi ĥabīr-i taćlīm 

 Her dersi ederdi ħüsn-i tefhīm 

 

 Tekmīl-i nusaĥ ile icàzet 

Vermişdi baña o mihr-i fıţnat 

 

2. Öğretmenlik Dönemi 

Mecdî Efendi Rüşdiye’den mezun olduktan sonra 1884 yılında aynı mektepte 

muallimliğe başlamıştır. Bu sırada yaşı yirmi, muallimlikten aldığı maaş da 252 

kuruştur. Mecdî, öğretmenlik yıllarını anlattığı mısralarda hocalık kadar zor bir işin 

olmadığını, muallimin bütün hayatının dargın geçtiğini, ancak talim sayesinde 

cihanın aydınlanacağını, bu yüzden de Şirvanlı Sadri ve Emin Efendi ismindeki 

arkadaşlarıyla el ele vererek çalıştıklarını söylemektedir. 
                                                             
30 Dürr-i yetîm kavramı ile ilgili İskender Pala şunları söylemektedir: “Dürr-i yetîm tâbiri sadefteki tek 
inciden kinâyedir. Dünyanın yegâne incisi deyimi Peygamberimiz için kullanılır.” (İskender Pala, 
Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 126.) 
31 Osman Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 4. 
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Ġayret ile zaħmete alıştıķ 

 Üç arķadàş el ele çalıştıķ 

 

 Şīrvànlı idi refīķ-i evvel 

 Şàćir idi şàćir-i mükemmel 

 

 Ŝadrī diye müştehirdi nàmı 

 Taćmīm-i hünerdi hep meràmı 

 

 Üstàd-ı be-nàmı ĥàce-gànıñ 

 Ġayrette ferīdidir zamànıñ 

 

 Bir dīgeridir Emīn Efendi 

 Memdūħ idi ţavr-ı müstemendi 

 

 Ġàyetle sever idik devàmı 

 Tedrīse ederek ihtimàmı 

 

 Niyyet idi niyyet-i nažīfe 

Biz bilmiş idik nedir važīfe (M. 3/198-204)32 

Öğretmenlik yıllarının başlarında ailesinin evlilik tavsiyelerine kulak 

vermediğini söyleyen şair, bir süre sonra evliliğin lüzumunu fark ettiğini ve inadı 
                                                             
32 Çalışmamızda kullanılan bazı beyitlerin sonunda, hangi şiirden alındıklarını gösteren kısaltmalar 
kullanılmıştır. Buna göre parantez içinde yer alan M., Mesnevî; G., Gazel; K., Kaside; Mr., Murabba 
yerine kullanılmıştır. Kısaltmanın yanındaki sayıların ilki şiirin divanda yer aldığı sırayı, ikincisi ise 
kullanılan beytin şiirdeki yerini belirtmektedir. 
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bırakarak annesinin tavsiye ettiği bir kızla evlendiğini, bu evlilikten ikisi erkek biri 

kız üç çocuğu olduğunu anlatmaktadır. 

Ben yirmi üçe girince màder 

 Hep işleri risk edip ser-à-ser 

 

 Evlenme sözü ederdi tekràr 

 Fikrinde eder dururdu ıŝràr 

 

 Teklīfine ićtiràż ederdim 

 Ben doġruca derse giderdim 

 

 Üstàd idi màdere biràder 

 İrżàya çalıştılar beràber 

 

 Tàm birisine eyledi temàdī 

 Terk eylemedim yine ćinàdı 

 

 Gördüm ki beķà-yı nevć-i insàn 

 Bulmuş bu cihetle şekl-i imkàn 

 

 Eşyàdaki izdivàca baķtım 

 Evvelki ćinàdımı bıraķtım 

 

 Teklik yaķışır Ĥüdà’ya ancaķ 
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 Maĥlūķ ise çift olur muħaķķaķ 

 

 Màder beni eyleyince irżà 

 Hep kendiniñ oldu ŝanki dünyà 

 

 Īcàbı bütün edildi icrà 

ćĀdàt-ı zifàf eyledi iħyà 

 

Mecdî’nin Rüşdiye’deki hizmeti “herbir senesi asr-ı kâmil”33 hükmünde olan 

9 yıl sürmüştür. Rüşdiyeler lağv edilip İdâdîye dönüştürülünce buradaki muallimliği 

bitmiş, Dârülmuallimîn mezunu olmadığı için de idadiye atanamamış ve açıkta 

kalmıştır. Ancak Meclis-i Kebîr-i Maârif başkanı Ali Haydar Efendi’ye hitaben 

yazdığı Arapça manzum arzuhalde durumunu beyan etmiş34, yazdıkları heyetin 

dikkatini çekince imtihana davet edilmiştir.35 Arzuhalindeki üslûbunun güzelliği, 

                                                             
33 OE2 7b. (Çalışmamızın İkinci Bölümünde, Nüsha Tavsifleri başlığı altında tanıtılan nüshalara ait 
kısaltmalar bazı dipnotlarda kullanılmıştır. Buna göre A, Müellif nüshasını; MK, Milli 
Kütüphane’deki ikinci nüshayı; OE, Osman Ergin’in hazırladığı matbu nüshayı; OE1, Osman Ergin 
Kütüphanesinden alınan birinci nüshayı; OE2, Osman Ergin Kütüphanesinden alınan ikinci nüshayı; 
OE3 ise Osman Ergin Kütüphanesinden alınan üçüncü nüshayı göstermektedir. Bu kısaltmalardan 
sonraki sayı ve harf ise alınan bölümün yer aldığı yaprağa işaret etmektedir.) 
34 Nihat Azamat, “Abdülaziz Mecdî Efendi”, D.İ.A., 1/191.  
35 Abdülaziz Mecdî Tolun’un Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri isimli yüksek lisans tezini 
hazırlayan Talat Olgun, Abdülaziz Mecdî’nin o dönemin Milli Eğitim Bakanı Büyük Haydar 
Efendi’nin dostu Baki Efendi’ye hitaben bir manzume kaleme aldığını söylemekte, bu bilgiye kaynak 
olarak da Osman Ergin tarafından hazırlanan Abdülaziz Mecdi Divanı’nın beşinci sayfasını 
göstermektedir. Ancak yaptığımız araştırma sonucu Olgun’un verdiği bu bilginin doğru olmadığını 
görmekteyiz. Bu konu Osman Ergin’in hazırladığı Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, Hayatı ve 
Şahsiyeti isimli kitabın beşinci sayfasında anlatılmaktadır. Ancak burada Haydar Efendi Meclis-i 
Maarif reisi olarak tanıtılarak dilekçenin Haydar Efendi’ye verildiği söylenmiş, Baki Efendi diye 
birisinden hiç bahsedilmemiştir. İsmi geçen Büyük Haydar Efendi, son dönem Osmanlı 
hukukçularından olan Büyük Ali Haydar Efendi’dir. Ali Haydar Efendi Olgun’un söylediği gibi Milli 
Eğitim Bakanı (Maârif Nâzırı) olmayıp Meclis-i Kebîr-i Maârif reisidir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. DİA, 
Ali Haydar Efendi, Büyük, c. 2, s. 396; Meclis-i Kebîr-i Maârif için bkz. Millî Eğitim Bakanlığının 
Kısa Tarihçesi, www.meb.gov.tr/milli-egitim-bakanliginin-kisa-tarihcesi/duyuru/8852; Yrd. Doç. Dr. 
Etem Levent, “Tanzimat Döneminde Eğitmin Hukukî ve Kurumsal Yapısı”, 
http://mimoza.marmara.edu.tr/~etemlevent/makaleler/01/18.htm) Ali Haydar Efendi’nin 24 Kasım 
1884 tarihinden, vefat ettiği 27 Kasım 1903’e kadar bu kurumun reisliğini yaptığı dönemde, sırasıyla 
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merâmını ifade ederken medrese tahsili görmüş olanları aratmayacak tarzdaki 

sistematikliği imtihan heyetinde bu yazının Abdülaziz Mecdî’ye ait olmadığına dair 

şüpheler uyandırdığından, mülakat esnasında, verilen muallimlik münasebetiyle bir 

teşekkür-nâme yazması istenmiş, huzurda kaleme aldığı yazı da çok beğenilince 

ehliyetine dâir hiçbir şüphe kalmamış bir şekilde Balıkesir İdâdîsi Türkçe ve 

Edebiyat muallimliğine tayin edilmiştir.36 Mecdî Efendi bu esnada yaşadıklarını 

aşağıdaki beyitlerde anlatmaktadır: 

Ben yirmi yedi yaşında muķdim 

 Mektepte duru iken mućallim 

 

 Birden bire bà-iràde ħayfà 

 Rüşdiyye bizim edildi ilġà 

 

 Mektep ile maħv olup beràber 

 Yoķ oldu emellerim ser-à-ser 

 

 İstànbūl’a şedd-i riħal ettim 

 Mercić ŝayılan maķàma gittim 

 

 Aħvàlimi ćarż edip maķàma 

 Ŝoħbetlerim eyledim iķàme 

 

                                                                                                                                                                             
Mehmed Tâhir Münif Paşa, Ahmed Zühdü Paşa, Mehmed Celâleddin Paşa ve Mustafa Haşim Paşa 
Maârif nâzırlığı vazifesinde bulunmuşlardır. 
36 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 6. 
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 Bī-fàide çıķtı ćarż-ı ħàlim 

Gūş eyleyen olmadı maķàlim 

… 

Ħiddetle edip ķaŝīde tanžīm 

 Etmiştim anı Reīs’e taķdīm 

 

 Şiddet görülürdü her sözümde 

 Bir źerre idi cihàn gözümde 

 

 Serbest idi cümle-i maķàlàt 

 Taćžīmde etmedim mübàlàt 

 

 Aħvàli bu etti işte taġyīr 

 İksīr idi ŝanki etti teĈśīr 

 

 Ħaydar idi meclisiñ reīsi 

 ćİrfàn idi bezminiñ enīsi 

 

 Bir nàdire-i zamàndı Ħaydar 

 Mecliste niśàr ederdi gevher 

 

 Feryàdımı duydu işte ol źàt 

Etti beni mažhar-ı ćinàyàt 
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Mecdî Efendi vak’ayı böyle anlatmasına rağmen Ali Haydar Efendi’nin 

damadı, Evkaf Müsteşarlığından emekli Şevki Bey kayınpederinden dinlediği 

kadarıyla biraz farklı nakletmektedir. Anlattığına göre Abdülaziz Mecdî imtihana 

yetişememiş, ısrarlarına rağmen imtihan edilmeyince hisli bir dilekçe yazarak 

gecikmesinin dönemin şartlarındaki vasıta eksikliğinden kaynaklandığını, büyük 

zorluklara katlanarak Balıkesir’den İstanbul’a sırf bu sınav için geldiğini ifade 

etmiştir. Bunun üzerine imtihan heyeti onu daha çok üzmemek için, imtihan 

sonucunda kazanamadığını söylemek kaydıyla, oldukça zor sayılabilecek bir Arapça 

kıt’ayı tercüme ederek dil ve edebiyat kurallarına göre tetkikini yapmasını istemiştir. 

Mecdî çok kısa bir sürede Arapça kıt’ayı manzum ve mensur olarak tercüme 

ederek dil ve edebiyat kurallarına tatbikini mükemmel bir şekilde gerçekleştirmiştir. 

Aynı zamanda imtihan kağıdındaki yazısının güzelliği ile de heyetin dikkatini çeken 

bu genç molla diğer adayların çok fevkindeki performansıyla Ali Haydar Bey’in 

teklifi, diğer tüm heyet üyelerinin de tasdikiyle muallim tayin edilmiştir.37 

Abdülaziz Mecdî kendisine Balıkesir’de muallimlik sözü verildiği halde 

Selânik veya Şam’a gönderileceğine dair duyumlar alınca Haydar Efendi’ye manzum 

bir ricâ-nâme yazmıştır. Osman Ergin’in verdiği bilgiye göre o zaman bir yere 

yazılmamış olan bu şiiri Mecdî, bu hâdiseden yaklaşık yarım asır sonra hatırında 

kaldığı kadarıyla yazmıştır: 

Diñle ricàsıñ ćabd-i esīfiñ 

Raħm-àver olsun ķalb-i şerīfiñ 

 

                                                             
37 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 7-8. 
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Bir vàlidim var seksen yaşında 

Yoķtur mućīni başķa başında 

 

Destinde vardır şiddetli ràşe 

Ķàdir değildir kendi maćàşe 

 

Gūyà ħayàtı bendenle ķàim 

Muħtàc-ı himmet bir źàta dàim 

 

Etmez taħammül benden firàķa 

Gitmek olur mu Şàm u ćIràķ’a 

 

Dersi çıķardım Càmī’ye artıķ 

Terki olur mu sen söyle làyıķ38 

 

Mecdî’nin bu girişimi de netice vermemiş, iki ay geçmesine rağmen ataması 

yapılmamıştır. Bunun üzerine Haydar Efendi’ye hitâben Arapça bir mektup yazmış, 

mektubunda kullandığı sanatlı üslûp Haydar Efendi’yi kendisine hayran bırakmış ve 

hemen Balıkesir’de göreve başlatılmıştır. Bahsi geçen mektubun bir bölümü 

şöyledir: 

الحمد لولیھ والصالة على نبیھ وبعده مذعالنى البكاء بما عانیت من قید عباب المحنة وعرانى االبتالء 

بما عاینت من كید جراب الفتنة التجأت الى مالذ االعطاف السنیة وانتمیت الى معاذ االلطاف السمیة المتسنم قنن 

                                                             
38 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 9. 
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ھ السابق على احنف فى حلمھ أالوھو الفاضل المعالى المترنم فى القلل العوالى الالحق بابى حنیفة فى علم

  39…العروف والجھبذ الملھوف الذى

 

Balıkesir’de göreve başlayan Mecdî, kısa bir süre sonra Girit’e tayin 

edilmiştir. Girit valisi Mahmut Celâleddin Paşa’nın Maârif Nezâreti’nden, Girit’teki 

Rum mekteplerine rekâbet maksadıyla açılmış Mekteb-i Kebîr-i İslâm’da istihdâm 

edilmek üzere “edebiyât-ı Osmâniye esâslarına vâkıf, halûk ve afîf bir zât” olması 

kaydıyla bir muallim talep etmesi üzerine Abdülaziz Mecdî Girit’e Edebiyât-ı 

Osmâniye dersi hocası olarak gönderilmiştir.40 

Mecdî Girit’te kırk dört ay kalmış, bu süre zarfında talebeleri başta olmak 

üzere tüm ahâlînin sevgisini kazanmış, bölgenin ilim ve edebiyat meclislerinin 

vazgeçilmez bir ismi olmuştur. Faaliyetlerini mektep ve sohbet meclisleriyle 

sınırlamayan Mecdî’nin Girit’te çıkan Hakikat Gazetesi’nde şu yazıları 

yayınlanmıştır: 

6,7 ve 9. Sayılarda “Mutâlaa-i Edebiyye” 

15 ve 16. Sayılarda “Târih-i Edebiyâtımıza Bir Nazar” 

18’den 32’ye kadar 14 nüshada “Edebiyât” başlıklı yazı dizisi.41 

                                                             
39 Mektubun tamamı için bkz. Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 9. 
40 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 9-10. 
41 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 11. 
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Abdülaziz Mecdî Girit’te oldukça yoğun bir şekilde çalışırken babasının vefat 

haberi ile sarsılmıştır. Babasının hastalığında yanında olamamanın ızdırabına 

cenazesine katılamamanın acısı da eklenince, kaleminden şu mısralar dökülmüştür: 

Mevti ĥaberin alınca nàgàh 

 Mecnūn gibi eyliyor idim àh 

 

Ŝaçlar aġarıp yüzüm ŝarardı 

 Aķ günleri ćömrümüñ ķarardı 

 

 Seksen beş içinde oldu nà-būd 

 Ben yirmi sekizde girye-àlūd 

 

 El-àn acırım o pīre el-àn 

 Ħüznü içimdedir ĥurūşàn 

 

 Tavŝīf edemem naŝıl pederdi 

 Gördükçe elem ü keder giderdi 

 

 Āmàde olup anıñ derinde 

 Mevtinde bulunmadım serinde 

 

 Olsaydı firàşı būse-gàhım 

 Olmazdı bu rütbe àh u vàhım 
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 Ķışlarda olunca pàyı bī-tàb 

 Arķamda gezer idi o nà-yàb 

 

 Tàbūtu da olsa ħaml-i dūşum 

 Mużţar mı olurdu böyle hūşum 

 

 Gitti ćademe o pīr nàgàh 

 Bī-fàidedir bu yolda eyvàh 

 

 Ħüznü yaşasın benimle her àn 

Olsun o cinàn içinde ĥandàn42 

 

Dârü’l-Muallimîn-i Âliye’de Edebiyât-ı Osmâniye muallimi olarak görev 

yapan Hasip Bey vefat edince Mecdî bu vazifeye tayin olunmuş ancak Girit halkının 

ısrarlı talepleri üzerine Maârif Nezâreti görevlendirmeyi iptal etmiştir. Giritliler bu 

gelişme üzerine Hakikat gazetesinin 37. sayısında Mecdî’nin terfîsini tebrîk, Girit’te 

kalmasından duydukları memnûniyetten dolayı da teşekkür mahiyetinde bir ilan 

yayınlamışlardır. 

Gazetenin bir sonraki sayısında ise Mecdî’nin veda ilanı yayınlanmıştır. Bu 

ilanda Girit’i ve ahâlîsini çok sevdiğini ifade eden muallim, mücbir sebeplerden 

ötürü bu şehre veda edeceğini söylemektedir. Girit’in kaybına yol açan 1897’deki 

                                                             
42 OE2 353-363. 
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isyan, Mecdî’yi İstanbul’a dönmeye mecbur bırakmıştır.43 Şairimiz yaşadıklarını 

şöyle anlatıyor: 

Olsa ne ķadar güzel havàsı 

 Çoķtur bu cezīreniñ belàsı 

 

 Ràħatla geçer mi rūz-gàrı 

 ćİŝyàn ile vardır iştihàrı 

 

 Corci oraya olunca vàlī 

 Āsàyişi etmedi tevàlī 

 

Aćdàsı ķıyàm edip hilàliñ 

 Āśàrı göründü iĥtilàliñ 

 

 Baştan başa çıķtı nàr-ı ćiŝyàn 

 Gülzàr-ı zemīni oldu al ķan 

 

 Nerde ele geçse merd-i müslim 

 İcrà olunur idi mežàlim 

 

 Teşcīć ederek ćuŝàtı Yūnàn 

 İlħàķ ile uġraşırdı her àn 

 

                                                             
43 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 12-13. 
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 Merkezlere ceng edip siràyet 

 Ķopmuş idi Ħanya’da ķıyàmet 

 

 Pür-velvele şehr içinde düşmen 

 Yanġın daĥi çıķtı bir ţaraftan 

 

 Tàrīĥe ķoyup bu ħàdiśàtı 

 Sen söyle baķiyye-i ħayàtı 

 

 Ben hicrete iĥtiyàr ettim 

 Eşràrı ķoyup firàr ettim 

 

 İstànbūl’a naķl edip ćiyàli 

Olmuş idi meskenim Cibàli44 

 

3. Ticaret Hayatı 

İstanbul’a dönen Mecdî, Haydar Efendi’nin bir idâdî müdürlüğü için ısrarlı 

tekliflerini devlet işlerinde hizmet etmenin zorluğunu bahane ederek reddetmiş, 

siyâsî belirsizliklerin hüküm sürdüğü bu dönemde ticaretle iştigal etmeyi seçerek 

Tantavî-zâde Halit Bey hesabına buğday ticaretiyle meşgul olmuş, Anadolu’nun 

birçok şehrini bu vesileyle ziyaret etmiştir. Ticaretle uğraşırken memurluktan da 

                                                             
44 OE2 13a. 
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uzak durmamış, Samsun’da ticaret odası başkanlığı, maârif komisyonu azalığı, 

Mekteb-i İnâs fahrî müfettişliği gibi vazifelerde bulunmuştur.45 

Abdülaziz Mecdî hayatını anlattığı dizelerde tüccarlık döneminden 

bahsederken buğdayın altın gibi kıymetli olduğunu söylemekte, bu işi yaptığı beş 

yıllık zaman zarfında epey servet biriktirdiğini, günlerinin mutlu geçtiğini ifade 

etmektedir. 

Devrànı görünce nà-muvàfıķ 

 Mecdī’ye ticàret oldu làyıķ 

 

 Càiz olamaz mı olsa şàćir 

 Ħürriyet-i fikr içinde tàcir 

 

 Yoķ fàide dilber-i edebde 

 Gör ħüsnü melīke-i źehebde 

 

 Bir tàcir-i eşher-i zamàne 

 Śervetteki ķudreti yegàne 

 

 Ĥàlid idi ismi ĥayrı meşhūr 

 Her yerde seĥàsı ħilmi meźkūr 

 

 Etmişti beni bu ràha terġīb 

                                                             
45 Osman Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, Hayatı ve Şahsiyeti, İstanbul, 1942, s. 53. 
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 Eylerdi yoluyla ķalbi taţyīb 

 

 Sermàye elimde istiķàmet 

 Biñlerce źeheb baña emànet 

 

 Arttırdı o źàt ićtibàrım 

 Her yerde duyuldu iştihàrım 

 

 Cevlàn-gehim oldu ĥaylī belde 

 Gezerdim nice deşt ile cebelde 

 

 Yozġat’la Toķat ve şehr-i Ķonya 

 Niksàr ve Sivàs ve Ordu Ünye 

 

 Ŝamsun’la Amasya Ħavża Maćden 

 Bunlar baña oldu ĥaylī mesken 

 

 Buġday idi bàćiś-i seyàħat 

Pek fàīde-baĥş idi ticàret46 

 

                                                             
46 OE2 14b, 430-441. 
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4. Cezbe Dönemi ve Tasavvufa İntisâbı 

Abdülaziz Mecdî otuz yedi yaşındayken kendisine bir haller olmuş, ticareti 

bırakıp her şeyden el etek çekerek Balıkesir’deki evine kapanmıştır. Yaklaşık sekiz 

ay süren bu cezbe ve istiğrak hâlini şöyle anlatmaktadır: 

Vaķtim idi günleriñ saćīdi 

 Sinnim o sene otuz yediydi 

 

 Sevdà-yı Ĥüdà derūna düştü 

 Efkàr-ı ćamīķa ķalbe uşdu 

 

 Ķoptu başıma benim ķıyàmet 

 Eţvàrıma geldi başķa ħàlet 

 

 Her laħžada biñ memàt-ı zinde 

 Her mevtte càn yine bedende 

 

 Yezdàn ile iltimàć-ı envàr 

 Envàr-ı süràdiķàt-ı dīdàr 

 

 Müdhiş idi gird-bàdı ćaşķıñ 

 Muħriķti tecelliyàtı Ħaķķ’ıñ 

 

 Aġlardı beni bütün görenler 

 Memnūn idi Ħaķķ’a hep erenler 
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 Tavŝīfine yoķ lisànda ķudret 

 Taćbīre ŝıġar mı öyle ħàlet 

 

 İştiġàl-i ticàreti bıraķtım 

 ćUmmàn-ı Ħüdà’ya doġru aķtım 

 

 Evlàd ü ćiyàl ü màl ü işġàl 

 Dünyàdaki türlü türlü àmàl 

 

 Bàķī ne ki varsa ben de dàĥil 

 Oldu nažarımda žıll-ı denàil 

 

 Her şeyĈi görünce böyle fànī 

 Ķalmış idi tek Ĥüdà-yı bàķī 

 

 Evhàm bütün bütün silindi 

 Vaħdet ne imiş o gün bilindi 

 

 Yoķ başķası var olan Ĥüdà’dır 

 Bàķīsi žılàl-ı Kibriyàdır 

 

 Tam bir sene böyle geçti eyyàm 
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Kàfī burada bu rütbe īhàm47 

 

Mecdî’nin bu yaşına kadar herhangi bir tasavvufî tecrübesi olmamıştır. Hatta 

tasavvuf ve tarikatlere karşı eleştirel yaklaşımlarda dahi bulunmuştur. Bununla 

birlikte bir Kâdirî evrâdı olan عروس الصلواة’ı her gün okuduğunu ve ortalarına 

geldiğinde gayr-i ihtiyârî ağladığını söyleyen şair, ilk inâbeyi bu tarikate mensup Ali 

Aşur isimli bir zattan almıştır.48 

Abdülaziz Mecdî, Balıkesir’de geçen yaklaşık bir yıllık süre zarfında, halkta 

ve şehirdeki devlet erkânında hastalandığına dair oluşan şüpheleri ortadan kaldırmak 

maksadıyla Balıkesir Hacı Ali Camii’nde bir ay boyunca vaaz etmiş, camiyi 

hıncahınç dolduran cemaate Yusuf Sûresi’nin tefsirini yapmıştır. Kendisindeki hâlin 

maddî bir hastalık olmadığını, mânevî ve geçici bir hâl olduğunu bu vesileyle ispat 

eden Mecdî yeniden ticarete atılmış ve bu maksatla Konya’ya gitmiştir. 1902’nin 

sonlarından 1905’e kadar Tantavî-zâde Halit Bey hesabına zahire tüccarlığı yapmış, 

bu şahsın iflas etmesi üzerine kendi hesabına zahireciliğe devam etmiştir. Mecdî bu 

sırada hükûmetçe atandığı Konya Zahire Borsası komiserliği görevini de 

yürütmüştür.49 

Mecdî’nin hayatında Konya’nın çok müstesna bir yeri bulunmaktadır. 

Konya’da bir taraftan ticaretle meşgul olurken diğer taraftan Sultan Selim ve 

Şerefüddin Camilerinde tefsir dersleri yapıyor, edebî sohbetlerde Hâfız divanı 

okutuyordu. Bunların yanı sıra Mecdî, Balıkesir’de geçirdiği cezbe hâlinin sükûn 

                                                             
47 OE2 14a. 
48 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 16-17. 
49 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 18. 
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bulmasıyla tasavvufla yoğun bir şekilde uğraşmaya başlamıştır. Kendi tabiriyle her 

biri “keşf-i hakâyıkla sükûnet ve itidâl-i kalbîye vâsıl olmuş bulunan” Ayaşlı Şâkir 

Efendi, Sivaslı Ali Kemal Efendi, Çumralı Hacı Hüseyin Efendi, vilâyet 

muhasebesinden Osman Efendi50 gibi kalp gözü açık insanlarla tanışmanın ve 

meclislerinde bulunmanın büyük faydalarını görmüştür. 

5. Ahmet Amiş Efendi İle Münasebeti 

Şabaniyye tarikatının şeyhlerinden Kuşadalı İbrahim Efendi (ö. 1846)’nin 

nâib olarak gönderdiği Ömer el-Halvetî’ye intisab eden Amiş Efendi (ö. 1920), 

1846’da irşâda mezun olmuş, 1877’de memleketi olan Tırnova’dan İstanbul’a gelmiş 

ve  Fatih Camii türbedarlarından olmuştur.51 Amiş Efendi, Gümüşhaneli Ahmed 

Ziyâeddin Efendi (ö. 1893)’den Nakşibendî, Muhammed Nûru’l-Arabî(ö. 1888)’den 

Melâmî icâzeti almış, zamanının önde gelen Melâmileri arasında gösterilmiştir.52 

Bununla birlikte o, aslen Şabaniyye tarikatına mensuptur, kabir taşına yazılmış şiirde 

bulunan “Râh-ı Şa’bân-ı Velî’de ekmel-i devrân olup” mısraıyla bu durum ifade 

edilmiştir.53 

Mecdî Efendi, Amiş Efendi’ye intisap etmekle kalmamış, arkadaşlarından 

birçoğunu şeyhinin yanına götürerek onların da bu feyizden istifade etmelerini 

sağlamaya çalışmıştır. Herkesin mesleğine ve meşrebine göre hareket eden Amiş 

Efendi, Mecdî’nin getirdiği dostlarıyla da ilgilenmiş, onların ilmî seviyelerine göre 

muamelede bulunmuştur.  

                                                             
50 Bu kişiler hakkında detaylı bilgi için bkz.: Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 19-22; Talat 
Olgun, Abdülaziz Mecdî Tolun’un Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Kayseri, 2013, s. 56-57. 
51 Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, c. 4, Hz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 155-156; Nihat Azamat, Ahmed Amiş Efendi, D.İ.A., 2/43. 
52 Azamat, Ahmed Amiş Efendi, s. 44. 
53 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdî Tolun, s. 142. 
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Amiş Efendi herhangi bir eser yazmamıştır. Mecdî’nin tasavvufî düşüncesi , 

çoğu zaman üstü kapalı konuşmalarıyla ve melâmî-meşrep yaşantısıyla insanlara 

dersler veren şeyhi vasıtasıyla oluşmuştur. Şeyhinin terbiyesi altında yetişen Mecdî, 

bazen manevî tokatlar da yemiştir. Bir defasında Amiş Efendi’nin havanın 

soğukluğundan bahis açıp “İyi bir kürk olsa ısınırım” demesi üzerine Mecdî, hemen 

çarşıya giderek üç kürk getirip şeyhinin önüne koyar ve “İşte efendim üç kürk, bu 50 

lira, bu 30 lira, bu da 25 liradır” der. Bunun üzerine Amiş Efendi kürkleri 

istemediğini söyleyip geri gönderir. Bir süre sonra ortada hiçbir şey yokken Mısır’a 

giden Mecdî, bu ayrılığı şeyhinin kendisini bu hadiseden dolayı cezalandırmasına 

bağlamaktadır.54 

Mecdî Mısır’dan döndükten kısa bir süre sonra şeyhi vefat etmiştir. Amiş 

Efendi’nin cenaze namazını da Mecdî Efendi kıldırmıştır. 

6. Milletvekilliği 

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanıyla Balıkesir’den milletvekili seçilen 

Mecdî dört yıl boyunca bu görevi büyük bir iştiyakla yerine getirmiştir. Daha ilk 

toplantıda ilmi ve tecrübesiyle kendini gösteren şair, dili kullanmadaki ustalığının da 

etkisiyle katiplikle vazifelendirilmiştir. Mecdî bir gün bile devamsızlık yapmamak 

sûretiyle memleketine ve vatanına hizmet etmiş, çok değişik sahalardaki meselelere 

çözüm bulmak için büyük çabalar harcamıştır.55 

                                                             
54 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdî Tolun, s. 44-45-46. 
55 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 35-44. 
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Mebusan Meclisi’ni yakından takip eden Ziyâ Şâkir Tasvîr-i Efkâr 

gazetesinde yayınlanan Mustafa Fazıl Paşa’dan Fethi Okyar’a başlıklı yazısında 

Mecdî ile ilgili şunları söylemektedir: 

“Mecdî Efendi yaradılışındaki büyük kudreti asıl Mebusan Meclisi’nde 

göstermiştir. Yüksek düşünceleri, son derece düzgün söz söylemesi ve bilhassa ahlâkî 

faziletlerle adeta Meclis koridorlarında tam manasıyla bir nâzım mevkiine geçmiştir. 

Ve başta İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en yüksek erkânı olmak üzere, derhal 

etrafında bir hâle vücûda getiren Mecdî Efendi; ahlâkının temizliği, seciyesinin 

yüksekliği, parlak nâtıkasının tesiri, derin bakışlarındaki ifadenin kalblere kadar 

nüfûz eden kuvvetiyle bütün muhataplarını derhal cezbetmek kudretine mâlikti. 

Muhitine giren her insan ona en derin hürmetle büyük bir muhabbet 

hissederdi. Sözleri o kadar müessirdi ki herhangi bir teklifini reddetmek mümkün 

değildi. Bunun içindir ki Mebusan Meclisi’nin diktatörü olan Talat Bey bile en 

bunaldığı zaman Mecdî Efendi’nin delâlet ve tavassutuna müracaat eder, eğer 

yapılacak iş makul ve münasip bir şey ise onun tesir ve nüfûzuyla o müşkil vaziyeti 

halleylerdi.”56 

7. Mısır Dönemi 

Mecdî milletvekilliği süresi dolunca yeniden vekil yapılmamıştır. Bunun 

üzerine önce Balıkesir’e çekilmiş daha sonra ani bir kararla ailesini alarak Mısır’a 

gitmiştir. Mısır’a yerleştikten hemen sonra Birinci Dünya Savaşı başlamış, güvenli 

seyahat imkanı ortadan kalkınca yaklaşık altı buçuk yıl orada kalmıştır. Bu süre 

                                                             
56 Tasvîr-i Efkâr, 6 Kânûn-ı Sânî 1924, Sayı 568. Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 43-44. 
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zarfında ticaretle uğraşan Abdülaziz Mecdî en iyi bildiği iş olan zahire ve un 

tüccarlığı yapmıştır. 

Mısır’da kaldığı dönemde siyâsî faaliyetlerden uzak durmuş, ulema 

meclislerinde zaman zaman sohbetlere iştirak etmiştir. Arapçaya hâkim olmasının 

etkisiyle bu ortamlarda hiçbir zorluk yaşamayan Mecdî, Mısırlıların Arap 

milliyetçiliğinden rahatsız olmuştur. Bununla ilgili bir hatırası şöyledir: 

Mısırlı âlimler ne zaman Peygamberimiz’den bahsetseler نبینا العربى 

“Peygamberimiz Arap’tır” derlermiş. Bir defasında birisi yine bu cümleyi kullanınca 

Mecdî dayanamayıp وربنا التركى “Rabbimiz de Türk’tür” deyivermiştir. Bu hadiseden 

sonra görüştüğü Mısırlılardan hiçbiri bir daha bu ifadeyi kullanmamışlardır.57 

8. Yurda Dönüşünden Vefâtına Kadarki Dönem 

Mecdî’nin Mısır yılları zorluklar içinde geçmiştir. Vatan hasretine savaşın 

getirdiği sıkıntılar eklenmiş, nihâyet bir antlaşma imzalanınca hemen yurda 

dönmüştür. İstanbul’a geldikten kısa bir süre sonra yapılan seçimlerde Balıkesir’den 

milletvekili seçilmiş, ancak 3 ay kadar süren vekilliğinin ardından meclis dağıtılınca 

bu görevi son bulmuştur. 

Meclis dağıtıldıktan sonra yaklaşık bir yıl herhangi bir işte çalışmayan 

müellif bir aralık Muhâcirîn Komisyonu’nda çalışmış, daha sonra Şûrâ-yı Evkâf 

azalığında bulunmuştur. Mart 1338 (1922)’den Şubat 1340 (1924)’e kadar yaklaşık 

iki yıl Şer’iyye ve Evkâf Vekâleti müsteşarlığı yapan Mecdî, bu kurum lağvedilince 

kendisine Diyânet İşleri Başkanlığı teklif edilmesine rağmen kabul etmeyip vefat 

                                                             
57 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 48. 
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edene kadar herhangi bir işte çalışmamış, ilmî ve edebî faaliyetlere yoğunluk 

vermiştir.58 Soyadı Kanunu’ndan sonra Tolun soyadını alan şair, şiirlerinin 

birçoğunu, kitap ve tercümeleri bu döneminde kaleme almıştır. 

Tasavvufa ve felsefî meselelere oldukça yoğun bir ilgi duyan müellif, 

özellikle vahdet-i vücûtla ilgili çok sayıda eser okumuş ve tercüme faaliyetlerinde 

bulunmuştur. Melâmî-meşrep tavırlar içerisinde de bulunan şairle ilgili Mahir İz 

şunları söylemektedir: “Osman Nuri Bey (Ergin) ile bir gün Profesör M. Hamidullah 

Bey’in konferansında buluşmuştuk. Söz Mecdî Efendi’ye intikal etti ve şunu anlattı: 

Bir cuma günü Hazret’in yanında bulunuyorduk, üç kişi idik. Ezan okunmaya 

başladı. Misafirlerden biri kıpırdamaya başladı. Hazret bunu görünce “Bir işiniz mi 

var?” diye sordu. Misafir: “Hayır, ezan okundu, cemaate gidilmeyecek mi?” 

deyince, “Cuma toplantı değil mi? İşte burada toplanmış bulunuyoruz” demiş 

olduğunu nakletti. Bunu ne maksatla söylediğini ben anlamadım… İşte yalnız yarım 

hoca insanı dinden çıkarmıyor, yarım derviş de böylece îmânı sarsıyor.”59 Ancak 

Mecdî, Melâmetîlik’i bir tarikat olarak görmemektedir. Ona göre “Melâmet adında 

bir tarîkat olmamakla birlikte, sonu vahdet-i vücûda varan her tarîkat sâliki mutlaka 

Melâmet yolundadır… Muhalifler ise Allah’ı kainattan ayrı, kainatı da Allah’tan ayrı 

sanırlar ve bu suretle bu ulu varlık arasında kendi vücutlarına da bir yer ayırırlar; 

şu halde birinciler Melâmet’le denilen yollarından dolayı kendilerine Melâmî 

denildiğine göre, ikincilere gittikleri eneiyet yani benlik yolundan dolayı da eneî 

demek lazım gelir.”60 

                                                             
58 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 54. 
59 Mahir İz, Yılların İzi, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 204-205. 
60 Olgun, Abdülaziz Mecdî Tolun’un Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, s. 126. 
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Mecdî Efendi, Şeyhi Amîş Efendi’nin vefatından sonra etrafında halkalanan 

talebelerine dinî-tasavvufî konularda tavsiyelerde bulunmuştur. Söyledikleri, 

özellikle eğitimli insanların anlayacağı derinlikte olduğundan, etrafında vasıflı bir 

kalabalık toplanmıştır. Mecdî’nin “Allah’ı bilmek mümkün değildir. Çünkü bilen, 

bilinenden büyük ve yüksek olmak lazım gelir. Bir kimse ben Allâh’ı bilirim derse, o 

Allâh’tan büyük olmak lazım gelir. Çünkü muhît, muhâttan büyüktür”61, “Mevcûdâtın 

istîdâdına göre Allâh mevcutta muamele eder, sözü de doğru değildir. O vakit 

istîdâdın tesîr-i ilâhî hariçte kalması lazım gelir ki doğru değildir. İstîdâd da halk-ı 

ilâhî ile hâsıldır.”62 gibi sözleri herkesin anlayacağı cinsten değildir.  

Mecdî Efendi hayata hep olumlu tarafından bakmış, çok bunaldığı kısa zaman 

dilimleri haricinde ümidini hep korumuştur. Kendisinden hâl hatır soranlara 

“Dünyanın en bahtiyar adamıyım yâhu!”63 diye cevap vererek, insanların 

şükretmeleri için ne kadar çok lütuf ve ihsana muhatap olduklarını hatırlatmaya 

çalışmıştır. 

9. Vefâtı 

Abdülaziz Mecdî neredeyse ömrünün sonuna kadar yazmaktan, yazdırmaktan 

uzak kalmamıştır. 1941 yılının Haziran ayında Kitâbü’l-Ma’rife tercümesini 

yazdırırken hastalanmış, bir süredir kendisini hissettiren yorgunluk ve zaaf 

emârelerine karşı artık direnememiş, doktoru Prof. Dr. Süheyl Ünver’in kontrolünde 

yatak istirahatine çekilmiştir. Mecdî’nin hastalığıyla ilgili ayrıntılı bir bilgi 

                                                             
61 Erdem Memişoğlu, Fâtih Sertürbedârı Ahmed Amîş Efendi Hazretlerinden ve Abdülaziz Mecdî 
Tolun Beyden Seçme Hatıralar ve Rivayetler, Kalkan Matbaacılık, Ankara, 2004, s. 134. 
62 Memişoğlu, Fâtih Sertürbedârı Ahmed Amîş Efendi Hazretlerinden ve Abdülaziz Mecdî Tolun 
Beyden Seçme Hatıralar ve Rivayetler, s. 129. 
63 Dursun Gürlek, “Dünyanın En Bahtiyar Adamı” Abdülaziz Mecdî Tolun, Kubbealtı Akademi 
Mecmuası, Yıl: 32, Sayı: 1, s. 87. 
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bulunmamaktadır. Ancak vefatından kısa bir süre önce karaciğerleri dışındaki 

uzuvlarından herhangi bir şikayeti olmadığını belirterek “Her şey yolunda ve 

yerinde, lâkin Abdülaziz Mecdî hasta!”64 demesinden hareketle hastalığının 

karaciğerleriyle alakalı olduğu söylenebilir. 

Bir buçuk ay kadar devam eden hastalığı sürecinde iyice zayıflamasına ve 

halsiz düşmesine rağmen “Ömrümde en rahat ve tatlı uykularımı şimdi uyuyorum, 

etrafımdakiler korkmasalar hiç uyanmadan uyuyacağım, onlar endişe ediyorlar da 

arasıra uyanıyorum”65 diyen Mecdî 27 Ağustos 1941 (4 Şaban 1360) Çarşamba gece 

01:45 dolaylarında ebedî âleme göç etmiştir. 

Naaşı aynı gün saat 16 gibi Beyazıt-Soğanağa Mahallesi’ndeki Nur 

Sokağı’ndan alınarak sevenlerinin omzunda Fatih Camii’ne getirilmiş, ikindi 

namazını müteâkip kılınan cenaze namazı sonrasında yine dostlarının omuzlarında 

taşınmak suretiyle Edirnekapı Şehitliği’ne götürülerek toprağa verilmiştir. Mezarı 

çok kıymet verdiği İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Babanzâde Ahmed 

Naim’in mezarlarının yakınındadır. Mezar taşına İzmirli Akif’in düştüğü tarih ibâresi 

yazılmıştır: 66مات قطب العارفین عبدالعزیز مجدى طولون  . 

B. VEFATI ÜZERİNE YAZILANLAR 

1. Gazete Yazıları 

Mecdî gece yarısından sonra vefat ettiğinden o günün gazetelerinden sadece 

Akşam ve Vakit bu haberi yetiştirebilmiştir. Vakit’te yer alan ilan şöyledir: 

“İRTİHAL 
                                                             
64 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 320. 
65 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 320. 
66 Kutbu’l-ârifîn Abdülaziz Mecdî Tolun vefat etti. 
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Esbak Balıkesir Mebusu ve mülga Şeriye ve Evkaf Vekâleti Müsteşarı sabıkı 

Abdülaziz Mecdî TOLUN irtihali dari baka eylemiştir. Kendileri Beyazıtta Soğanağa 

mahallesinde Nur sokağında 12 numaralı haneden saat dörtte alınarak ikindi 

namazını müteaikp Fatih Camiişerifinde namazı kılınarak Edirnekapıda Şehitlikte 

makberi mahsusasına tevdi edilecektir. 

(Çelenk getirilmemesi rica olunur.)”67 

Vakit Gazetesi’nin başyazarlarından Hakkı Tarık Us (ö. 1956)’un imzasıyla 

çıkan haberde Mecdî’nin fotoğrafı kullanılmış, yanına da şunlar yazılmıştır: 

“İlim Âleminin Büyük Kaybı 

İlim âlemimiz gene bir değerli şahsiyetini kaybetti. Bu, esbak Balıkesir 

mebuslarından ve sabık Şer’iyye Vekâleti müsteşarı Abdülaziz Mecdî (Efendi)’dir. 

Evvelki gece hayata gözlerini kapıyan Abdülaziz Mecdî’nin cenazesi öğleden 

sonra Beyazıtta Soğanağa mahallesinde Nur sokağındaki evinden kaldırılarak Fatihe 

götürülmüş, namazı orada kılındıktan sonra Edirnekapıdaki şehitliğe gömülmüştür. 

Abdülaziz Mecdî 1281 haziranında Balıkesir’in Okçukara mahallesinde 

doğmuştur. Babası Şeyhulkurra olan ve musikide hasseten sesinin güzelliğiyle şöhret 

bulmuş Hafız Hasan Efendi’dir. Abdülaziz Mecdî, Hasan Efendinin kız, erkek 17 

evladından üçüncü oğludur. Anası Iclanoğulları zamanından beri Balıkesirde 

yerleştiği mazbut bir aileden, Abacılar Kahyası ulemadan Hacı Mehmet Efendinin 

kızıydı. 

                                                             
67 Vakit Gazetesi, 27 Ağustos 1941 Çarşamba günü nüshası. 
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Kendisinin ilk hocası babası olmuş, sonra Balıkesir rüştiyesini bitirerek aynı 

mektebe ikinci muallim olmuş ve bu hizmette 9 yıl kalmış, idadiyeye kalbi üzerine 

buradan ayrılmış fakat İstanbula gelerek Meclisi Maarif reisine manzum bir arzuhal 

vermiş ve mecliste imtihana girmiştir. Netice, yazının kendisine aidiyetinde şüphe 

uyandırmış ve meclis huzurunda ikinci defa diz çökerek verilen bir başka mevzua 

dair yazı yazmıştır. İktidar ve ehliyetinde artık şüphe kalmamış ve meclisin ittifakiyle 

Balıkesir idadisi türkçe ve edebiyat muallimliğine tayin olunmuştur. 

Girit valisi Mahmut Celalettin paşanın mahallî Rum mekteplerine rekabet 

edecek bir büyük İslam mektebine edebiyata vakıf bir hoca istemesi üzerine adı 

namzet olarak bildirilmiş, sonra bu vazifeyi kabul ederek gitmiştir. 

1324’te açılan Meclis-i Mebusan’a Balıkesir’den mebus seçilmiş ve mecliste 

ikinci reis vekili olmuştur. Meclis’in feshinden sonra Şûrâ-yı Evkâf azalığına, 

Şûrâ’nın ilgâsı üzerine Ankara’da Şer’iyye Vekâleti müsteşarlığına tayin olundu ve 

vekâletin ilgâsına kadar orada kaldı. 

Arapçada, Farsçada mükemmel şiir söyleyecek kadar tasavvufa kadir ve 

tasavvuf deryasında mütebahhir kâmil bir zattı. Neşrolunmuş ve olunmamış birçok 

kıymetli eserleri vardır. Vefatı zâyiattandır. Kendisine rahmet diler, ailesine 

taziyelerimizi sunarız.”68 

Vakit Gazetesi’nde yayımlanan Cemâleddin Server Hiç imzalı haber-yorum 

ise şöyledir: 

“Kaybettiğimiz Büyük Âlim ve Mutasavvıf ABDÜLAZİZ MECDİ TOLUN 

                                                             
68 Vakit Gazetesi, 28 Ağustos 1941 Perşembe günü nüshası. 
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En yakın dostu Muhterem Mektupçu Osman Ergin’e: 

Geçen sene dâhî-i allâme İsmail Saib Sencer’i kaybetmiştik; bu sene de büyük 

âlim, şair ve mutasavvıf Abdülaziz Mecdî Tolun’u kaybettik. 

Eski edebiyatımıza derinden vâkıf ve mutasavvıf olan Abdülaziz Mecdî, ne 

yazık ki, yetişmiş tek halef bırakmaksızın aramızdan ayrılan âlimlerimizden ve dîvan 

sahibi şarilerindendi. 

Şark kültürüne geniş vukûfu ve Arap, Acem dillerinde şiir yazacak derecede 

tasarruf kudretiyle tanınmıştır. Bilhassa Ferîdüddin-i Attâr’ı, Hayyâm’ı, 

Evhaddüdin-i Kirmânî’yi, Sa’dî’yi, Mevlânâ’yı, İbn-i Fârız’ı, Mütenebbî’yi, 

Şeyhulekber’i ve son zamanlarda tercümesiyle meşgul olduğu Abdülkerîm-i Ceylî’yi 

bol bol okuyan ve bize onlardan metin kadar kuvvetli parçalar veren Mecdî, son 

çalışmalarını tamamen vahdet-i vücûd felsefesine hasretmişti. 

Müstesna irfanı, ârifâne nükteleri, velûd kalemi, bilhassa manzum söz 

iradındaki hudutsuz kabiliyeti, şaşılacak bir mazhariyet halinde idi. 

Rind şair, “Bedâi’-hâne-i gül-gûn” dediği kainatı baştan başa neşeden ve 

güzel sevmekten ibaret sayardı. 

“Hüsne meftûn”, “Çeşm-i siyâh”a meclûb olduğunu daima söylerdi ve bunda 

da samimi idi. 

Birçok mazmunlarını “Çeşm-i siyâh”tan “Vech-i Maksûd”dan aldı. Bunun 

için cümleden âzâd, fakat yalnız hüsnüne esîr olarak yaşadı. Hatta diyebilirim ki; 
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kemâlinden sık sık bahsettiği Evhadüddîn-i Kirmânî gibi o da yanında güzel 

bulunmazsa hakikatten bahsetmezdi. 

Son yıllarda mübarek ellerine titreme ârız olduğu vakit yine kendinden evvel 

dostlarını ve yarıda bırakmamağa çalıştığı eserlerini düşündü. “….. safa meknun 

safalar gam ile meşhun” olduğunu çok iyi bilen ârif adam “Bütün asarı feyz kudreti 

kalbimde ….. , Ne gam olmazsa kuvvet dest-i pây-i nâ-tüvânımda” mısralarıyla bizi 

teselliyede bulunuyor; notlarını dostlarına dikte ettirmek sûretiyle etütlerini ikmâle 

çalışıyordu. 

Kendini ilme vermek için çekildiği istiğna köşesinde ve bir veli gizliliği içinde 

her zaman istifade edeceğimiz kıymetli tetkikler bıraktı. Bu arada yıllardan beri 

dilimize çevirmekle uğraştığı Abdülkerim Ceylî’nin El-İnsân-ı Kâmil’ini de bitirmeğe 

muvaffak oldu. 

Üstat İbdülemin’in Tezkire’sinde “Fuzalânın ezkiyâsından edîb, nükte-şinâs, 

letâife, mehâsin ve bedâyie mâil, melîhü’l-vech bir zât…” olarak tavsîf ettği Üstat, 

hakikaten çelebi hali ve deryâ-dilliliği ile beraber ölümüne kadar belki ölümünden 

sonra da güzelliğini muhafaza eden çok sevimli, câzib, beşûş bir simaya malikti. 

Gençliğini de ilme ve neşr-i maârife hizmetle geçirdi. Balıkesir camilerinde 

bir halka va’z ü nasihati, gür sesi, takrirlerindeki talâkat ve belâgat beyanıyla iştihar 

etti. 

Bir gazetede “Ferâgat eyleme ömründe halka hizmetten” demiş, dediğini de 

bizzat yapmış bahtiyarlardandır. Hayatını insanlara hayırlı olmağa hasretti. Ve 

ilminden pek çok gençleri istifade ettirdi. 
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Mürşid ve mutasavvıf Mecdî ise, -huzurundan müstefid olanlara- son nefesine 

kadar “maârif-i Rabbâniye” talim etti. 

İrfân sâkîliğinden lezzet alır, ledünnî, sofi idi. Felsefî imânını “Sînesi nûr-ı 

îmânla müzeyyen olanın zâhir ve bâtını bâtında müheyyâ görünür” akîdesiyle ilân 

etmişti. 

Cumhuriyete kadar devam eden mebusluğu, Şurayı Evkaf Reisliği ve Şer’iye 

Vekâleti müsteşarlığı dolayısıyla biraz siyasetle de meşgul olmuşsa da hayatının 

büyük bir kısmı maârif ve tasavvuf sahasında geçmiştir. İlmî kemâlini kendi 

gayretine, müstesnâ irfânını feyz aldığı Fatih Türbedârı Şeyh Hacı Ahmet Âmiş 

Efendi (ölümü 1338 H.) merhûma borçludur. Girit’teki edebiyat hocalığında 

okuttuğu edebiyat derslerine dair notları büyük bir cilt içinde toplamışsa da Aksaray 

yangınında yandığını kemâl-i teessüfle söylerdi. 

“Oldu İsmail Efendi âzim-i dârü’l-karâr” 1859 mısraını İsmail Saib 

Merhumun ölümüne “tarih” düşüren şair, bir dostuna yazdığı mersiyedeki şu mısraı 

da sanki kendi hakkında söylemiştir: 

“Ağladı çeşm-i maarif, ağladı ashab-ı dil!”69 

2. Manzum Parçalar 

Mecdî’nin vefatı üzerine gazetelerde neşredilen yazıların yanı sıra bazı 

dostları duygularını nazmen ifade etmiş ve bu ölüme tarih düşmüşlerdir. Osman 

Ergin’in kitabında yer verdiği70 bu şiirler şunlardır: 

                                                             
69 Vakit Gazetesi, 17 Eylül 1941Çarşamba günü nüshası. 
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 Bir taraftan gitmede ehl-i ħaķīķat ehl-i ħàl 

 Eyledi ćAbdülćazīz Mecdī de işte irtiħàl 

 

 Vàķıf-ı sırr-ı 71انا الحق ćàrif-i vaħdet-şinàs 

 Muķteďà-yı sàlikàn-ı ćaŝr idi bī-ķīl u ķàl 

 

 Nuţķ-ı ehlullàhı keşf ü şerħ ederdi bićt-tamàm 

 Al oķu İnsàn-ı Kàmil gösterir neyse kemàl 

 

 Āfitàb-ı feyż-i ħaķtan ķalbini pür-nūr eden 

 Başķa ćàlemde ţulūć eyler ebed bulmaz zevàl 

 

 Cevher-i ćeşk ile yàràn yazdılar tàrīĥini 

72اتدى آه استاد كامل مرد مكمل انتقال   

   1360 

     Ahmet Remzî73 

 

 Neşr-i füyūż ederken merd-i ćAzīz-i Mecdī 

 Tomàr-ı ćömrü dürdü yevmü’n-nüşūr-ı Ħaķķa 

 

 Tevħīd-i ħaķķta el-ħaķķ bir baħr-i bī-keràndı 

 Müstaġraķ oldu gitti deryà-yı nūr-ı Ħaķķa 
                                                                                                                                                                             
70 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 321. 
71 Ene’l-Ħaķ 
72 Etti àh üstàd-ı kàmil merd-i mükemmil intiķàl 
73 Ahmed Remzi Akyürek (ö. 1944), son devir mutasavvıf şairlerinden olup Üsküdar 
Mevlevîhanesi’nin son şeyhidir. (bkz. Hasibe Mazıoğlu, Ahmed Remzi Dede, D.İ.A., 2/304,305. 
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 İnsàn-ı Kàmil ile àśàr-ı pür-füyūżu 

 Güftàr-ı nükte-dàrı bàdi žuhūr-ı Ħaķķa 

 

 Sırr-ı eħadle yazdım tàrīĥ-i noķţa-dàrıñ 

74عبدالعزیز مجدى كیتدى حضور حقھ   

   1360 

     Ahmet Remzî 

 

 Geldi ćilliyyūn istiķbàl için 

 Maķdem-i pàk-i laţīf-i Mecdiye 

 Gūş edince rıħletiñ bī-hūş olup 

 Hū dedim sırr-ı nažīf-i Mecdiye 

 ćÖşr-i kàmil çıķtı tàrīĥiñ dedim 

75فاتحھ روح شریف مجدى یھ   

   1360 

     Abdülbaki Gölpınarlı76 

 

 Kàbetü’l-ćuşşàķ meţàf-ı ehl-i dil ehl-i fünūn 

 Mažhar-ı elţàf-ı Ħaķķ ćAbdülćazīz Mecdī Ţolun 

  

 Teşne-gàne àb-ı tevħīdi ŝunarken nàgihàn 
                                                             
74 ćAbdülćazīz Mecdī gitti ħużūr-ı Ħaķķa 
75 Fàtiħa rūħ-ı şerīf-i Mecdīye 
76 Asıl adı Mustafa İzzet Baki olan Abdülbaki Gölpınarlı (ö. 1982), çok yönlü bir kişi olup, divan 
edebiyatı, iran edebiyatı, tasavvuf ve tarikatlerle ilgili yaptığı çalışmalarla ün kazanmıştır. (bkz. 
Ahmed Güner Sayar, Abdülbaki Gölpınarlı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013.) 
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 Rıħleti oldu ćumūm iĥvànına dàġ-ı derūn 

 

 Màh-ı şaćbàn-ı şerīf dördü çarşamba günü 

 Dàmen-i üstàda el ķoyduķta àh reybü’l-menūn 

 

 İrtiħàl-i ħażrete tàrīĥ düşüp ćĀkif dedi 

77ت قطب العارفین عبدالعزیز مجدى طولونما   

   1360 

     İzmir’de Akif 

 

 Çıķtı tàrīĥ-i mücevher bà-i bismillàhtan 

78رحلت ایتدى جنتھ عبدالعزیز مجدى طولون     

   1360 

     İzmir’de Akif 

 

 İçti zehr-àb-ı memàtı pek büyük teslīm ile 

 Ħażret-i Mecdī Efendi ŝàħib-i fażl ü kemàl 

 Noķta-i eşkim döküp yazdım vefàtıñ eyledi 

79محترم استادیمز مجدى افندى ارتحال    

   1360 

     Balıkesir’de Uncu Cemil 

 

                                                             
77 Màte ķuţbu’l-ćàrifīn ćAbdülćazīz Mecdī Ţolūn. Bu ibare Mecdî’nin mezar taşında da yazılıdır. 
78 Rıħlet etti cennete ćAbdülćazīz Mecdī Ţolūn 
79 Muhterem üstàdımız Mecdī Efendi irtiħàl 



47 
 

 واصل سراالحد مجدى ھو العین الكمال 

السان الغیب والحق قیل فى شأن ارتحال80    

   1360 

 دل مغفور كوید سال رحلت 

بمجدى شمس تابان والیت81   

   1360 

     Balıkesir’de Hasan Basri82 

 

 Ħayret 

 ćİlme fażīlete eşi yoķ bir miśàl idiñ 

 Sen kendi ćàleminde cihàn-ı kemàl idiñ 

 Ölmez seniñ maćàŝır-ı ćīlm ü fażīletiñ 

 Ey maćnevī müessiri ćilm ü fażīletiñ 

 Sönmez seniñ meşàćil-i ćirfàn ü ħikmetiñ 

 Sen nūrusuñ efàżıl-ı ćirfàn ü ħikmetiñ 

 Hep ħürmet ćàlemiñde yaşarsın bilenleriñ 

 Yà Rab bıraķma boş yerini eksilenleriñ 

     Feràizci-zàde Osman Fàiz 

 

 Bütün esràr-ı vaħdet mündemiçtir ķalb-i Mecdī’de 

 Çıķar tàrīĥ anınçün baķ 83ظھور حق بقلب او  

                                                             
80 Vàŝıl-ı sırru’l-eħad Mecdī hüve’l-ćaynü’l-kemàl 
    El-lisànü’l-ġaybi ve’l-ħaķķ ķīle fī şeĈn irtiħàl 
81 Dil-i maġfūr gūyed sàl-i rıħlet 
    Be-Mecdī şems-i tàbàn-ı velàyet 
82 Hasan Basri Çantay (1964), Kur’an meali de yazmış olan son devir alimlerinden olup Mecdî’nin 
hemşehrisidir. (bkz. Emin Işık, Hasan Basri Çantay, D.İ.A., 8/218-219) 
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   1360 

     Süheyl Ünver84 

 

 Geldi üçler dedi Mecdīye tàrīĥ 

85كیتدى بر انسان كامل جنتھ   

   1360 

     Üsküdarlı Sàlim 

 

 ćĀrif-i sırr-ı Ħaķķ àgàh-ı vücūd 

 Ħażret-i ćAbdülćazīz-i Mecdī 

 İrtiħàl etti beķà ćàlemine 

 Şevķ-i dīdàr ile càndan geçti 

 Buldu Ħaķķ vuŝlatıñı olmuş iken 

 Vaħdetiyyūna vücūdu merkez 

 Rūħu şàd olsun olur tàrīĥi 

86شیخ توحید ایدى مجدىء اعز   

   136087 

     Tàhir Olgun88 

 

                                                                                                                                                                             
83 Žuhūr-ı Ħaķķ bi-ķalb-i ū 
84 Mecdî’nin doktoru da olan Süheyl Ünver (ö. 1986), hattat, tezyinatçı, minyatürcü yönleri de 
bulunan son devrin önde gelen münevverlerindendir. (bkz. Ahmed Güner Sayar, A. Süheyl Ünver, 
Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2004.) 
85 Gitti bir insàn-ı kàmil cennete 
86 Şeyĥ-i tevħīd idi Mecdī-i ećazz. 
87 Tâhirü’l-Mevlevî, Şâir Anıtları, Yayına Hazırlayan Mehmet Atalay, İstanbul, 2008, s. 57. 
88 Tâhirü’l-Mevlevî diye tanınan Tahir Olgun (ö. 1951), Mevlevî dedesi olmasının yanı sıra, şair, 
gazeteci ve edebiyat tarihçiliğiyle ön plana çıkan son dönem aydınlarındandır. (bkz. Zülfikar Güngör, 
Tahirü’l-Mevlevi (Olgun) Hayatı, Eserleri ve Dini Edebiyatla İlgili Şiirleri, Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara Üniversitesi, 1994.) 
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 Çoķ güzelliklerle olmuşken bu dünyà pür-nevàl 

 Hīç degişmez baķ ne ķànūn ķoydu Rabb-ı źü’l-celàl 

 

 Cisme göz yummaķ muķadder hep źevi’l-ervàħ için 

 Ħażret-i ćAbdülćazīz Mecdī de etti imtiśàl 

 

 Ĥalķa ĥiżmet kendisince en büyük àrzū idi 

 Raħm ü şefķat ħilm ü reĈfet onda bulmuştu kemàl 

  

 Söylemek yazmaķla bitmez çoķ dīger ĥaŝletleri 

 Bir fażīlet ħüsn-i aĥlàķ źübdesiydi böyle ħàl 

 

 Bà-ĥuŝūŝ ġàyet güzel àśàrı var eşćàrı var 

 Eylemişti bir zamàn teĈlīf ile de iştiġàl 

 

 Öyle bir üstàd-ı kàmil öyle bir ćàrifti ki 

 Rütbe-i ćirfànı yüksek kaćbına ermek muħàl 

 

 Bir mücessem nūr-ı ħaķķtı žulmeti boġmaķ için 

 Şućlesi aydınlatırdı ćufķuñu ĥurşīd-miśàl 

 

 Müstaćidler feyż alırlardı vücūduñdan onun 

 Gitti ĥayfà oldu çün diller bu yüzden pür-melàl 

 Çıķtı نھ جان ćĀrifi taćžīm için tàrīĥe baķ 
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89ایلدى استاد كل انسان كامل ارتحال   

   1360 

 Yek mućàvinle dedim üstàdımıñ tàrīĥini 

 Biñ doķuz yüz ķırķı bir geçtikçe etti irtiħàl 

   1941 

    Arifî (Kayseri Ziraat Bankası Müdürü Fahri 
Bilge) 

 

 Ehl-i ćilmiñ muħterem üstàd-ı vàlà-güheri 

 Fażl ü ćirfànıyla iħràz eylemişti nīk-i nàm 

 Ķudsiyàne feyż-i irşàdıyla nīce źàtları 

 Vàķıf-ı esràr-ı tevħīd eylemişti ol hümàm 

 

 ćAŝrımızda şeyĥ-i ekberdir desek làyıķ aña 

 Çünkü Şeyĥ’iñ pek çoķ àśàrıñ yazıp etti tamàm 

 Rıħletiyçün söyledi Ŝàliħ Yeşil bu mıŝraćı 

90كیتدى عدنھ حضرت شیخ مجدىء صاحب مقام   

   1360 

  

 Güzīde varlıġıyla yüksek ćirfànıyla ćilmiyle 

 Bu źàtıñ zümre-i ebràr içinde yoķtu mànendi 

 Güherlerle bezenmiş böyle biñde bir gelir tàrīĥ 

91وصال حقھ ایردى عبدالعزیز مجدى   

                                                             
89 Eyledi üstàd-ı küll insàn-ı kàmil irtiħàl 
90 Gitti ćAdn’e Ħażret-i Şeyĥ Mecdī-i ŝàħib-maķàm 
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   1360 

     Kozanoğlu Cenap Muhittin 

 

 ćAbdülćazīz Mecdī etti cinàne rıħlet 

 Bir ćàrif-i ilàhī oldu ķarīn-i vuŝlet 

 

 Yıllarca ćilme meşġūl olmuştu ol Ĥüdà-dàd 

 Bir ŝàliħ……. Zühdü veràćdı ĥaŝlet 

 

 İnsàn-ı Kàmil’i tercüme ve şerħ edip de 

 Ķaŝr-ı taŝavvuf içre gösterdi çoķ fażīlet 

 

 Vàfir ĥīżmeti var taķdīre làyıķ ammà 

 Bunlar için bulunmaz artıķ eden vekàlet 

 

 Farţ-ı teessürümden ettim şu sözlerle feryàd 

 Màte’l-ćulūm heyhàt ey ĥàb-dàràn-ı ġaflet 

 

 Düştü dü şeş gibi şu tàrīĥ-i tàm Ġavśī 

92عبدالعزیز مجدى ایتدى اللھھ رحلت   

   1360 

     Şevket Gavsi 

 

                                                                                                                                                                             
91 Viŝàl-i Ħaķķ’a erdi ćAbdülćazīz Mecdī 
92 ćAbdülćazīz Mecdī etti Allàh’a rıħlet 
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 Eyledi ćAbdülćazīz Mecdī Efendi irtiħàl 

 ćĀlem-i làhūtuñ envàrında oldu bī-nişàn 

 

 inciźàb etmiş idi Sulţàn-ı bàz-ı eşhebe 

 Nàm-ı ćAbdülķàdir olmuştu oña vird-i zebàn 

 

 Ŝıdķ ile girdi o ķudsī meslege pek genç iken 

 Seyr-i eţvàr-ı sülūke eylemişti vaķf-ı càn 

 

 Parladı ćilm ü kemàli neşve-i ćirfàn ile 

 Nažm ü neśriyle olurdu dàimà gevher-feşàn 

 

 Càm-ı ćışķullàh ile rūħ-ı bülendi mest idi 

 Ħayretiñ eźvàķıñı her ħàli eylerdi ćıyàn 

 

 Attı mevhūm varlıġı erdi fenà-yı muţlaķa 

 ćĀķıbet himmet edince Ħażret-i Ŝàħib-zamàn 

 

 Cennet-i dīdàra yükseldi revàn-ı enveri 

 Rehberiydi evc-i aćlàdan gelen kerrūbiyàn 

  

 Söyledim Sàmī göñülden àh edip tàrīĥ-i tàm 

93عارف مجدى یھ اولدى كلشن عدن آشیان   

                                                             
93 ćĀrif-i Mecdī’ye oldu gülşen-i ćAdn àşiyàn 
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   1360 

 

 Ne büyük īmàn çeràġıydı 

 Sınırsız ćirfàn ocaġıydı 

 Mà-sivànıñ tam ķaçaġıydı 

 ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

 

 Āmiş’ten almış idi eli 

 Muħiddinle İbràħīm Ceylī 

 En sevdiġi iki ĥalīli 

ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

 

En ħàrlı àteşli çaġında 

Ceźbeyle melàmet bàġında 

Eriyip aġdı gül yanaġında 

ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

 

Nevàfil idi rūħ azıġı 

Yoķ idi onuñ hiç yazıġı 

Ħüsn-i muţlaķıñ ĥàś àşıġı 

ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

 

NeşĈesine bulunmaz pàyàn 

Yàr cemàliñ görürdü her àn 
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Yoķtu onuñ içün bir gümàn 

ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

 

Dinler meźhepler ţarīķatlar 

Her çeşit ħaķlar ħaķīķatlar 

Ötesine varan ĥalàŝ-kàr 

ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

 

Gerçek ķulluķ nedir bilirdi 

Diliñe hep ħikmet gelirdi 

Źàtıñda ermişlik belirdi 

ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

 

Ey Ölmez artıķ sen làfı kes 

Maħşeredek diñlenir bu ses 

Şaķıtır onu ŝàħib-nefes 

ćAbdülćazīz Mecdī’ydi adı 

7.12.1941   Muallim Vahyi Ölmez 

 

O, yetmiş beş seneden beri mütehassir olduğu bir âlem-i feyz-a-feyze 

yükseldi. Kudsiyân ile tertîb-i bezm etti. Âlî idi, i’tilâ etti. Sâfî idi, safâ buldu. Rahîm 

idi, rahmet gördü. Cemîl idi, cemâle kavuştu. Münevverü’l-kalb idi, şimdi bir âlem-i 

nûrda tenezzüh ediyor. Bir bülbül-i ilâhî-nevâ idi, şimdi bahar içinde bahar görüyor. 

Binâ-berîn pâ-mâl-i mevt olmadı, müstağrak-ı hayât oldu. 
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 مردن تن زندكىء جان بود  

 رفتن جان جانب جانان بود  

 مرك بود رفتن جان سوى جان  

94بلكھ تحقیق حیات آن بود    

     İbnülemin Mahmud Kemal İnal95 

 

C. ESERLERİ 

Mecdî öğretmenlik yaptığı ve gurbette geçirdiği yıllarda bazı gazete yazıları 

ve şiirler yazmışsa da esas eserlerini Mısır’dan döndükten sonra vermiştir. Bu dönem 

aynı zamanda onun irşat faaliyetlerine ağırlık verdiği yıllardır. 

1920 yılında şeyhi Amîş Efendi vefat edince, başsız ve tesellisiz kalan 

müridlerin etrafında toplanıp kendilerine mürşid olmasını talep etmelerine ilk etapta 

karşı çıkan Mecdî, bir süre sonra tıp, hukuk, edebiyat, felsefe, fen gibi çok değişik 

alanlardan insanların çevresinde birikmesine karşı çıkamamış ve “Ben mürşidim diye 

iddia etmedim, fakat etrafımdakiler beni çok tevkir ettiler” demesine rağmen 

sohbetleriyle insanları aydınlatmıştır.96 

                                                             
94 Merden-i ten zindegī-i càn būd 
    Reften-i càn cànib-i cànàn būd 
    Merg būd reften-i càn sūy-ı càn 
    Belki taħķīķ-i ħayàt àn būd 
95 İbnülemin Mahmud Kemal (ö. 1957) Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
yaşamış devlet adamları, şairler, musikişinaslar ve hattatlar üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle 
tanınan münevverlerimizdendir. (bkz. Ömer Faruk Akün, İbnülemin Mahmud Kemal, D.İ.A., 21/249-
262.) 
96 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 227. 
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Osman Ergin’in verdiği bilgilere göre Mecdî’nin, risale ve kitaplardan oluşan 

on dokuz adet eseri bulunmaktadır. Bu eserlerden bir kısmıyla ilgili çalışmalar 

yapılmış, büyük çoğunluğuna ise dokunulmamıştır. 

Mecdî’nin eserleri şunlardır: 

1. Kavâid-i Fârisiyye 

Osman Ergin, Mecdî’nin bu isimde bir eseri bulunduğunu, ancak eseri 

görmediğini, Girit’te mi yoksa Balıkesir’deki öğretmenlik döneminde mi 

okutulduğuna dair de bir bilgisi bulunmadığını söylemektedir.97 

2. Risâle-i Edebiyye 

Mecdî’nin Girit’te öğretmenlik yaptığı dönemde Hakikat Gazetesi’nde de 

yayınladığı ders notlarından oluşan eseridir. 

3. İnsân-ı Kâmil 

Mecdî 1908 yılında hiçbir kaynaktan faydalanmadan hazırlamayı düşünerek 

bu eseri yazmaya başlamıştır. Müellif insanın mâhiyetini ele aldığı eseriyle ilgili, 

“İnsandan, kâmilinden, mâhiyet-i ahlâkiyesinden, ahvâl-i rûhiyesinden, bi’l-

münâsebe kâinattan bahsedeceğim” demektedir.98 Ancak Mecdî, bu eserini 15 sayfa 

kadar yazdıktan sonra tamamlamamış, yıllar sonra da bir talebesine “Al şunu sen 

tamamla!” diyerek vermiştir.99 

                                                             
97 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 81. 
98 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 84. 
99 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 85. 
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4. Din-i Muhammedî 

Mecdî’nin Mısır’dan döndüğü sıralarda yazdığı bu eseri, Sebilü’r-reşâd 

Mecmua’sında yayınlanmıştır. Altı bölüm halinde neşredilen eserin ilk üç bölümü 

İnneme’l-Mü’minûne İhvetün başlığıyla, sonraki üç bölümü ise Âlem-i İslâm’da 

Esbâb-ı İ’tilâ ve İnhitât başlığıyla yer almıştır.100 Eserde İslam’ın siyâsî, felsefî ve 

ahlâki konuları ele alışı değerlendirilmiştir. 

5. Bedâyi’ 

Mecdî, yarım bıraktığı İnsân-ı Kâmil isimli eserinde ele aldığı konuları 

Arapça olarak yazdığı bu çalışmasını da tamamlamamıştır. Bu eser Osman Ergin’in 

şahsî kütüphanesinde bulunmaktadır.101 

6. Esrâr-nâme 

Mecdî’nin bazı tasavvufî meseleleri nazmen ele aldığı eseridir. Osman 

Ergin’in kendisinde olduğunu söylediği eserin başka nüshası bulunmamaktadır.102 

7. Amerika’dan Sorulan Suallere Cevaplar 

Mecdî’nin dinî konuların ele alındığı bir ansiklopediye konmak üzere sorulan 

15 konu ile ilgili verdiği cevaplardan oluşan eser, müellif tarafından bir saat 

içerisinde, herhangi bir kaynağa başvurmadan hazırlanmış, ancak tercüme ettirilip 

gönderilememiştir. Osman Ergin yayınlamak üzere sakladığını söylediği bu eseri 

neşredememiştir.103 

                                                             
100 Sebilü’r-reşâd Mecmuası, 450, 451, 452, 453, 456, 457. sayılar, İstanbul, 1336 (1920). 
101 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 85. 
102 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 85. 
103 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 85. 
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8. Hakîkat-i İnsâniye Tercümesi 

Celâlüddîn ed-Devvânî (ö. 908/1502)’ye ait olan küçük bir Arapça risâlenin 

tercümesidir. Osman Ergin “küçük, fakat manası ve kıymeti büyük” dediği eseri 

yayınlayacağını söylemesine rağmen neşretmemiştir. 

9. Salât-ı Feyziye Tercümesi 

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye ait olan eserin tercümesidir. Eserde Hz. 

Muhammed’e yapılan tazimler ele alınmıştır. Osman Ergin’in yayınlayacağını 

söylediği eser neşredilmemiştir. 

10. Vahdet-i Vücûd Tercümesi 

Mecdî’nin eksik bıraktığı eserlerinden olan bu çalışması İsmail Gelenbevî 

(ö.1205/1791)’nin eserini tercüme mahiyetindedir. Mecdî, eserin mukaddimesinde 

vahdet-i vücût meselesini ele almış, ancak üzerinde çalıştığı yazma nüshanın 

eksikliklerinden ötürü çalışmayı bırakmıştır. Osman Ergin eksik olmasına rağmen bu 

çalışmayı yayınlayacağını söylemektedir,104 ancak eser neşredilmemiştir. 

11. Istılâhât-ı Sûfiye Tercümesi 

Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413)’nin Ta’rifât isimli eserinin tercümesidir. 

Tasavvufî kavramların ele alındığı bu eser Abdurrahman Acer tarafından latinize 

edilip yayınlanmıştır.105 

                                                             
104 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 86. 
105 Seyyid Şerif Cürcânî, Ta’rifât-Tasavvuf Istılahları, Yayına Hazırlayan: Abdurrahman Acer, Litera 
Yayıncılık, İstanbul, 2014. 
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12. Merâtib-i Vücûd Tercümesi 

Abdülkerim el-Cîlî (ö. 832/1428)’ye ait olan eserin tercümesi olan çalışma, 

Arapça aslıyla birlikte Varlık Mertebeleri ismiyle yayınlanmıştır.106 

13. Tecelliyât-ı İlâhiye Tercümesi 

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Kitâbü’t-Tecelliyât isimli eserinin tercümesine 

başlayan Mecdî’nin ömrü vefâ etmemiş, çalışma bu yüzden yarım kalmıştır. 

14. Kitâbü’l-Ma’rife Tercümesi 

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye ait olan bu eserin tercümesi de Mecdî’nin 

vefatından ötürü yarım kalmıştır. Ancak çalışma daha sonra Hüseyin Şemsi Ergüneş 

tarafından tamamlanarak Marifet Kitabı ismiyle yayınlanmıştır.107 

15. İnsân-ı Kâmil Tercümesi 

Abdülkerim el-Cîlî’ye ait olan eserin tam adı el-İnsânü’l-Kâmil fî Ma’rifeti’l-

Evâhir ve’l-Evâil’dir. Mecdî’nin en önemli eseri kabul edilen bu tercümeyi Selçuk 

Eraydın, Ekrem Demirli ve Abdullah Kartal birlikte yayına hazırlamışlardır. Eseri 

yayına hazırlayanlar önsözde Mecdî ve çalışmasıyla ilgili şunları söylemektedirler: 

“Son devir önemli mutasavvıf ve edîblerinden birisi olan Abdülaziz Mecdî Tolun, 

1937 yılında tasavvuf tarihinde büyük ehemmiyeti olan bu klasik eseri tercüme 

ederek, hem Türkçeye hem de tasavvuf kültürümüze önemli bir katkı sağlamıştır. 

Osman Nuri Ergin, mütercimin tercümeye başlamadan önce İstanbul 

kütüphanelerinde bulunan eserin yazma nüshalarını incelediğini, hiçbirisini sıhhatli 

                                                             
106 Abdülkerim Cîlî, Varlık Mertebeleri, Furkan Yayınları, İstanbul, 2006. 
107 Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, Marifet Kitabı, Trc. Abdülaziz Mecdî Tolun, Hüseyin Şemsi Ergüneş, İz 
Yayıncılık, İstanbul, 2008. 
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ve güvenilir bulmadığını, bunlardan yaklaşık on nüshayı kullanarak tercümede esas 

olacak özel bir metin meydana getirdiğini belirtmektedir.”108 

16. Divan 

Mecdî’nin 1884’ten 1941 yılının Ağustos ayına kadar yazdığı şiirlerinin yer 

aldığı divanı ile ilgili ayrıntılı bilgi, tezimizin ikinci bölümünde verilecektir. 

D. EDEBÎ ŞAHSİYETİ 

Abdülaziz Mecdî ile ilgili yapılmış çalışmalar oldukça kısıtlı ve birbirini 

tekrar eder mahiyettedir. Bu çalışmalar içerisinde şairin şiiri ve sanatı ile ilgili 

bölümler ise çok az yer kaplamaktadır. Bu sebeplerden ötürü Mecdî’nin edebî 

şahsiyetini değerlendirirken elimizdeki en önemli kaynak, kendi Divan’ı olmaktadır. 

 Çalışmamızda, şiirlerinden hareketle Mecdî’nin edebî yönü tahlil edilmiş, 

divan edebiyatının inceliklerine vukûfiyeti, aruza hâkimiyeti değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. “Fuzalânın ezkiyâsından edîb, nükte-şinâs, latâife, mahâsin ve bedâyie 

mâil, melîhü’l-vecih”109 bir kişi olarak tanınan Mecdî’nin, “âşıkâne ve mutasavvıfâne 

olan manzumeleri bu tarzı şiirin muvaffakiyetli örneklerinden” kabul edilmiştir. 

“Âlim, zekî, şâir, üstün dirâyet ve firâset sahibi, gördüğünü tesir altında bırakan” bir 

kişiliğe sahip olan müellif, melâmî-meşrep kişiliğiyle de dikkatleri çekmiştir.110 

Öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlayan Mecdî, hocası Fahrî Efendi’nin 

vefatı üzerine ilk şiirini yazdığını Mâcerâ-yı Hayât başlıklı mesnevisinde yer alan şu 

mısralarda söylemektedir: 
                                                             
108 Abdülkerîm el-Cîlî, İnsân-ı Kâmil, Trc. Abdülaziz Mecdî Tolun, Yayına Hazırlayanlar: Selçuk 
Eraydın, Ekrem Demirli, Abdullah Kartal, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 18-19. 
109 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. III, Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 1280. 
110 Mahir İz, Yılların İzi, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 205. 
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ćÖmrümde birinci nažm-ı eşćàr 

 Fevtinden eder teellüm ižhàr 

 

 Hep mevt ile girdiler zemīne 

 Raħmet ede Ħaķķ mućallimīne (M. 3/118-119) 

 

Ancak şair burada bahsettiği şiirini divanına almamıştır. Bunun dışında tespit 

ettiğimiz en eski tarihli şiir 9 Kânunusani 1302 (21 Ocak 1887) tarihli Karesi 

Gazetesi’nde neşredilen Ali Haydar Bey’in Gazeline başlıklı naziredir. Mecdî 

gazeteye gönderdiği pusulaya şunları yazarak şiirinin yayınlanmasını talep etmiştir: 

“56 numaralı muteber gazetenizi mütâlaa ederken gözüme Ali Haydar imzalı 

bir gazel ilişti. Kemâl-i dikkatle kıraat olundukta, hakikaten bir şâir-i âteş-zebânın 

dihân-ı hikmet-beyânından çıkmış bir gazel-i bî-bedel olduğu anlaşıldı. Hem ne 

kadar bu meydanın fürsânından değilsem de nâzım-ı müşârün ileyhin affına 

mağrûren tanzîrine cür’et eyledim. Tab’ıyla minnettâr buyurursunuz emel-i 

kavîsindeyim.”111 

Şiirin ilk ve son beyitleri aşağıda yer almaktadır: 

Baķanlar ķaddiñe reşk-àver-i ķadd-i ŝanev-ber der 

Ĥıràmıñ seyr edenler nev-nihàl-i nàz-perver der  (G. 18/1) 

 

Kime baķsañ alırsın cànını andan içün Mecdī 

Gönül ràžī değil amma yine şūĥ-ı sitem-ker der  (G. 18/5) 

                                                             
111 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s. 61. 
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Abdülaziz Mecdî şiirlerinin bir kısmını Karesi, Mahfil, Mürüvvet, Hakikat, 

Mekteb gibi gazete ve dergilerde neşretmiştir. Çocukluk sonrası hayatını üç devrede 

ele alan şair, 1301-1318 (1885/1886-1902/1903) arasına Birinci Hayat Devri, 1318-

1328 (1902/1903-1912/1913) arasına Birinci İntibâh (Uyanış), 1328 sonrasına ise 

İkinci İntibâh adını koymuştur. Mecdî’nin hayatındaki değişiklikler, şiirlerini 

doğrudan etkilemiştir. İlk dönem şiirlerinde daha çok hayatın zorlukları, anne-babaya 

hürmet, dünyevî aşk gibi konuları işleyen şair, ikinci döneminde Müslümanların 

içinde bulunduğu zorlukları ele almış, bunlardan kurtuluşun çareleri için kafa 

yormuştur. Üçüncü dönemindeki şiirleri ise neredeyse baştan sona tasavvufî konular 

ve ilâhî aşk temalıdır. 

Mecdî son şiirini vefatından yaklaşık üç ay önce 8 Mayıs 1941 tarihinde 

yazmıştır. Urûc ile Rücû Arasında başlıklı bu şiirin ilk ve son beyitleri şöyledir: 

Gir göñlüme de diñle naŝıl nàle-güzīnim 

 Feryàdıñı sessiz çıķaran merd-i metīnim  (G. 72/1) 

 

Mecdī gibi ser-mest-i ŝafà yàr ile göñlüm 

 Hicrànla degil vuŝlat ile nàle-güzīnim  (G. 72/8) 

 

Müellif nüshası olarak elimizde bulunan yazma eserin ilk sayfalarında 

edebiyat ve şiir hakkındaki görüşlerini ifade eden şair şunları söylemektedir: 

“Ħadīś-i Şerīf 
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ً واِّن من الِشْعِر  َِسْحرا ً اِنَّ ِمَن الَبیاِن ل َِحْكَمة ل  

Sözüñ baćżı siħr, şićriñ baćżı aķsāmı ħikmetdir. 

Yaćnī söz olur ki teĈśīri ićtibāriyle siħirdir. Şićr vardır ki mażmūnu ićtibāriyle maħż-ı 

ħikmetdir. 

Şićr: Bilmek maćnāsına şućūrdan meĈĥūźdur, parlaķ fikirleri, parlaķ ifādeleri cāmić 

olan manžūm sözlere ıţlāķ olunur. 

Meśelā ćažamet-i ilāhīyeyi taŝvīr ĥuŝūŝunda Şināsī merħūmuñ: 

Ħaķķ Tećālā ćažamet ćāleminiñ pādişāhı 

Lā-mekāndır olamaz devletiniñ taĥt-gāhı 

 

Ĥāŝdır źāt-ı ilāhīsine mülk-i ezelī 

Bī-ħudūd anda olan kevkebe-i lem-yezelī 

 

Eśer-i ħikmetidir yerle gögüñ bünyādı 

Ţolu boş cümle yed-i ķudretiniñ īcādı 

 

ćİzzet ü şānını taķdīs ķılar cümle melek 

Egilir secde eder pīş-i celālinde felek 

ilĥ. demesi gibi. 
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Edebiyàt taĆbīri daha Ćumūmīdir ŞiĆr gibi manžūmàne maĥŝūŝ olmayıp neśre de 

şàmildir. Elfàž ve kelimàtdan Ćibàret olan lisànlar ne ķadar müteĆaddid olursa olsun 

ķalbdeki maĆnà vàħid olduġundan her lisànda edebiyyàt ve şiĆr olmaķ żarūrīdir. 

Türkleriñ pek çoķ meşhūr şàĆirleri vardır. 

Meşhūr Mevlid ŝàħibi Süleymàn Dede, Yūnus Emre, Bàķī, NefĆī, Fużūlī, Śàbit, 

Nàilī-i Ķadīm, Nàbī, Sünbül-zàde Vehbī, Nedīm, Şinàsī, Kemàl, Recàī-zàde Ekrem 

gibi.. ŞàĆirleriñ mecmūĆa-i eşĆàrına (Dīvàñ) derler. 

ŞàĆirleriñ teràcim-i aħvàlini yazan kitàblara (Teźkire) denir. 

ĆArablarıñ İmruu’l-Ķays’ına, ĆAcemleriñ (Firdevsī)’sine İngilizleriñ Şekspīr’ine, 

Yūnàn-ı ķadīmiñ Omeros’una ķarşı bizde gösterilecek şàĆir olsa olsa NefĆī’dir. 

Meśelà Firdevsī’niñ: Şeh-nàme’si ķadar muħteşem bir eśeri yoķsa da Ćažamet-i 

taŝavvur ve vüsĆat-i ĥayàl iĆtibàriyle NefĆī ħaķīķaten là-nažīr bir şàĆīrdir.”112 

Mecdî şiiri bir araç olarak kabul etmiş ve fikirlerini insanlara ulaştırmada 

etkili bir şekilde kullanmıştır. Sûfî bir şair olmasının etkisiyle genellikle herkesi 

ilgilendiren konuları işlemiş, vahdet-i vücûd başta olmak üzere tasavvufun zor 

meselelerinin anlaşılması için çaba harcamıştır. 

Dost meclislerinin vazgeçilmez isimlerinden olan şairimiz, söylediği şiirlerle 

birçok kişinin tasavvufî kavramlara aşina olmasını sağlamıştır. Genellikle eğitimli 

insanlardan oluşan çevresi, şaire saygıda kusur etmemiş, onu adeta mânevî bir önder 

kabul etmişlerdir. 

                                                             
112 A 2a, 2b, 3a. 
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1. Dil ve Üslûp 

Edebiyat muallimliği yapmasının etkisiyle eski şiire vâkıf olan Mecdî’nin 

şiirleri “güzel ve emsâline fâik”113 kabul edilmiştir. Arapça ve Farçayı ileri derecede 

bilen şair, bu iki dilde şiirler yazmıştır. Türkçe şiirlerinde ise dili başarılı bir şekilde 

kullanmış, ağdalı bir üsluptan kaçınmıştır. 

Mecdî’nin şiirlerinde öne çıkan özellikleri şöyle sıralayabilliriz: 

1.1. Sadelik: 

Şair meramını anlatmak için sade bir Türkçe kullanmış, birçok şiirinde sözü 

dolaştırmadan amacına ulaşmaya çalışmıştır. İnsanların dünya ve ahiret mutluluğuna 

kavuşmalarına aracılık etmek, onlara Allah’ı ve sıfatlarını anlatmak, Hz. 

Muhammed’in vasıflarını öğretmek gibi ulvî duygularla kaleme aldığı şiirlerinde 

süslü ve sanatlı cümleler kullansa bile ağır bir dilden kaçınmıştır: 

Ķalbim dil-i raĆnà gibi ser-mest-i ħaķīķat 

    Mecdī ne saĆàdet 

 Tekràr ederim ŝubħ u mesà ħamd u śenàyı 

   Bildim o Ĥüdà’yı  (G. 104/9) 

 

Nedir Ādem nedir Ħavvà nedir şeyţàn ile ġavġa 

 Bu Ćayniyyet bu ġayriyyet ile dolmuş bütün dünyà 

 Ŝıfàtı az esàsından ķalır yek-pàre bir sevdà 

 O sevdàdır derūn-ı dilde ħubb-ı Ĥàlıķ-ı yektà 

 Şüūnàt-ı cihànda berķ urur esràr-ı gūn-à-gūn 

                                                             
113 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. III, s. 1280. 
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Faķaţ baĥtım benim elţàf-ı pür-envàr ile meşħūn  (Ms. 4/13) 

 

1.2. Akıcılık/Âhenkli Olma 

Mecdî’nin şiirleri okuyucunun sıkılmadan, büyük bir zevkle okuyabileceği 

mahiyettedir. Şair, duygu ve düşüncelerinin insanlarda karşılık bulması için âhenge 

önem vermiştir. Şiirlerde kendini hissettiren sohbet havası sayesinde akıcılık 

gerçekleşmektedir. 

Beşer şerden değil ĥàlī deyip beyhūde ţaĆn etme 

Kerem-kàrànı vardır ĥalķ için imdàda gelmiştir (G. 24/2) 

 

Söyle àmàde durur südde-i bàbıñda dilim 

Söyle müştàķıñım ey ķıble-i Ćirfàn söyle (G. 93/3) 

 

Ĥüdà Ĥüdà diye feryàd eder rebàb-ı derūn 

Ŝadà-yı Ħaķķ’ı işit gel benim rebàbımdan (G. 73/10) 

 

1.3. Etkileyicilik 

Aldığı tasavvufî terbiyenin etkisiyle gönlünün ihlaslı bir tercümanı olan 

Mecdî, bu sayede şiirleriyle başka sinelere de girebilmiştir. 

Düşündüm ŝulħa ćàid devri ben beyt-i ħayàlimde 

Ķalemden oldu Mecdī ţarž-ı şićr-i dil-güşà peydà (G. 2/10) 

 

Ġam-küsàrım yoķ benim Mecdī bu ġurbet-ĥànede 
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ŞiĆr ile ġamdan dil-i sūzànı àzàd eylerim  (G. 67/8) 

 

1.4. Hakikate Dayanma 

Hak aşığı ve hakikat yolcusu olan şairimizin, hayatı boyunca uğruna 

mücadele verdiği bu kavramlar, şiirlerinin de vazgeçilmez nitelikleri arasındadır. 

Ħaķīķat sırr-ı ćulvīdir yetişmez ħalline ķudret 

Faķaţ sözdür yine idrāk-ı ćulviyyāta bir ālet  (T. 4/17) 

 

Dersiñ bu mecàzıñda ħaķīķat görünürse 

Maćnà-yı ŝaħīħi ile Mecdī’ye inandım (G. 66/7) 

 

Maġz-ı ĶurĈànı beyàn etmek içün ey Mecdī 

ĆAķl-ı furķàn arıyor ķalb-i seràir-dànım (G. 70/7) 

 

1.5. İlmî Olma 

Ârif olmanın ancak ilim sahibi olmakla mümkün olacağını söyleyen Mecdî, 

şiirlerini ilmî bir zemînde yazmıştır. Bilimsel gerçekliklere aykırı beyânı 

bulunmayan şair, aynı zamanda hurafelere karşı bir savaş yürütmüştür. 

Źerre düşse ćilm-i Mevlà’dan eger bir kemtere 

Ķalbiniñ her źerresi bir meşćal-i ćirfàn olur  (G. 38/2) 

 

Tecellī-sāz olur biñ Ţūra envār-ı kemālātıñ 

Cihān-ı ćilme Mecdī sen gibi bir āşinā geldi  (G. 99/9) 
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Cehl-i muţlaķ perde çekmişdir Ćamà-yı ķalbine 

Kim ki Mevlà’dan ledünnī ilm ü Ćirfàn istemez (G. 45/2) 

 

1.6. İlhâmî Olma 

“İnsân-ı kâmil olan enbiyânın kalbine gelen vahiy ve evliyânın kalbine gelen 

ilhâm Hak’tan gelmektedir ve bunlar Hak’tan hikmettir”114 şeklindeki bir düşünceye 

sahip olan Mecdî, şiiri de hikmet olarak görmektedir. İlhâma açık sinelerin etkili şiir 

söyleyeceği kanaatini taşıyan şair, bazı şiirlerinde buna vurgu yapmaktadır: 

Muvaķķattır cihànıñ cümle ħàli ber-devàm olmaz 

Bu söz ilhàm u iĆlàm-ı Ĥüdà’la yàda gelmiştir (G. 24/22) 

 

Maŝdar u mevrid-i ilhàm-ı Ĥüdà’yım Mecdī 

Sırr-ı maĥŝūŝ ile dil-beste-i peymàn olalı  (G. 101/7) 

 

Düşüñ diķķat ile her yazdıġım güftàrımı Mecdī 

Ĥüdà tevfīķidir ĥàmem benim rūħu’l-beyàn söyler  (G. 37/10) 

                                                             
114 Olgun, Abdülaziz Mecdî Tolun’un Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, s. 93. 
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1.7. İrfânî Olma 

Sezgi, ruhî tecrübe ve mânevî yolla elde edilen bilgi115 anlamına gelen irfân 

kavramı, Mecdî’nin dünyasında önemli bir yere sahiptir. Mecdî’nin şiirleri genellikle 

âşıkâne ve ârifâne duygularla yazılmıştır. 

Cehl-i muţlaķ perde çekmişdir Ćamà-yı ķalbine 

Kim ki Mevlà’dan ledünnī ilm u Ćirfàn istemez (G. 45/2) 

 

Hem-pàye-i pīràn olup tenvīr-i Ćirfàn eylediñ 

Olsa revàdır merķadiñ ruĥ-sūde-i ehl-i ŝafà  (G. 3/2) 

 

Sözlerim àvīze-i çarĥ-ı kebūt olsuñ benim 

Žàhir olsuñ bàţın-ı ćirfàn ćīrfàn üstüne (G. 94/10) 

 

1.8. Aklî Olma 

Mecdî’nin hayatında aklın ve akılcılığın önemi büyüktür. Özellikle hayatının 

ilk iki döneminde bu yönüyle bilinen şair, tasavvufa intisap ettikten sonra da bu 

özelliğini tamamen yitirmemiştir. Onun şiirleri akla ve zekaya övgülerle doludur. 

Aynı zamanda o, fen ve medeniyet gibi şiirin de akıl ve zeka sayesinde etkili 

olabileceği inancındadır. 

Źekà meftūnuyum cànàn odur vicdàna Ćirfàna 

Lisànımla benim àśàrını inşàda gelmiştir  (G. 25/6) 

                                                             
115 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yayınları, Ankara, 2014, s. 
245. 
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Źekà bir nūr-ı ķudsīdir müvellittir füyūżàtı 

Źekà erbàbı ĥalķ-ı Ćàlemi irşàda gelmiştir  (G. 25/7) 

 

1.9. Yeni Fikirler Üretme 

Yeni ve orijinal şeyler üretilmeyecekse eskilerin söylediklerini tekrar etmekle 

bir yere varılamayacığını söyleyen şair, kendi şiirinde de buna dikkat etmiştir. 

Bikr-i fikr ister gürūh-ı şàĆīràn Mecdī gibi 

Köhne ţarz-ı şiĆr ile fikr-i perīşàn istemez  (G. 45/7) 

 

1.10. Coşkulu Olma 

Şair cezbe, istiğrak gibi tasavvufî halleri yoğun bir şekilde yaşamasının 

etkisiyle şiirlerini genellikle coşkulu bir şekilde söylemiştir.  

Terennüm-sàz idi bülbül çemen-zàr-ı feŝàħatde 

Onu Mecdī gibi bir şàĆīr-i cūşàna beñzettim  (G. 64/8) 

 

Baķıp da žàhir-i Mecdī’ye ŝanma maħzūndur 

Doġar içinde güneşler onuñ meserretten (G. 80/1) 

 

1.11. İfadede Güzellik 

Mecdî her ne kadar şekilden çok manaya ehemmiyet verse de ifadelerin 

şeklen de güzel olmasına dikkat etmiştir. 
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Cemàl-àrà-yı efkàr olsa Mecdī çoķ mudur şiĆrim 

Cemàl-i dilberim pīràyedir ħüsn-i beyànımda (G. 91/10) 

 

Āh edip Mecdī lisànımdan dedi rūħ-ı Nedīm 

Bende de böyle nevàlar güft u gūlar var idi  (G 96/8) 

 

Ey sīnesi müştàķ-ı Ħaķ 

 Yazdım saña ince sebaķ 

 Aç dīdeñi gel nūra baķ116 

Sönmez çeràġı öyle yaķ (Mr. 10/1) 

 

2. Şairin Kendi Şiirini ve Şairliğini Değerlendirişi 

Mecdî birçok şiirinde mütevâzı bir duruş sergilemektedir. Kendisini aciz, 

zayıf, pür-kusûr olarak niteleyen şair, bütün bu eksikliklerine rağmen Allah’ın çeşitli 

lütuf ve ihsanlarına nail olmak için yalvarmaktadır. 

Mecdī söz ile ħall-i ħaķàyıķ edemezsiñ 

Ħaķ lüţfuna vàbeste olur keşf-i ħaķīķat (G. 13/11) 

 

Elbette olur mažhar elţāf-ı ćažīme 

Mecdī gibi bir ćabd-i perīşān unutulmaz (G. 44/10) 

 

                                                             
116 Yanına şu mısra not düşülmüştür: Ķalbiñ gözüyle nūra baķ. 
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Bazı şiirlerinde ise Mecdî bilgisi, şiir söyleme kabiliyeti, eğitimciliği gibi 

Allah’ın kendisine lütfettiği hususlardan ötürü kendisini övmektedir: 

Mest olur būy-ı kelāmımla göñüller Mecdī 

Gül ŝaçar sözleri her sīnesi gül-zār olanıñ  (G. 57/8) 

 

Tecellī-sāz olur biñ Ţūra envār-ı kemālātıñ 

Cihān-ı ćilme Mecdī sen gibi bir āşinā geldi  (G. 45/2) 

 

Çoķ mudur Mecdī olursam vecd ile mest-i müdàm 

Luţf u iħsàn eyledi cànàn-ı Ćàlī-şàn baña  (G. 5/7) 

 

Oldu meftūnuñ seniñ Mecdī-i Ćulviyyet-güzīn 

Faĥr içün kàfī bu ey cànàn-ı Ćàlī-şàn saña  (G. 6/5) 

 

Ķandīl-i ilāhī gibi miħrāb-ı cihāna 

Mecdī aŝılan şems-i cihān-ı digerimdir (G. 34/7) 

 

Mecdī ķaleminden dökülen şićr ile şevķi 

Ölsem de ķalır şöhret-i ćaşķım ile nàmım (G. 71/10) 

 

Mecdî hayatı boyunca hep dili etkili bir şekilde kullanmayı gerektiren işlerle 

uğraşmıştır. Bir dönem öğretmenlik yapan şair, sonra ticaretle meşgul olmuş, bunu 

mebusluk takip etmiştir. Tasavvufa intisabıyla birlikte de insanlara Allah’ı anlatmayı 
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kendisine vazife edinmiştir. Konuşmadan ve anlatmadan yaşayamayacağını şair şu 

dizelerde dillendirmektedir: 

Kimiñ dilinde żiyà-pàş olursa istiĆdàd 

Kemàle doġru o dil inciźàbsız yaşamaz 

 

Kitàb-ı Ćàlemi tedķīķ edeñ baŝīret-kàr 

Ďalàli terk eder elbet kitàbsız yaşamaz 

 

Ħayàt-ı milleti teĈmīn edeñ maĆàrifdir 

Füyūż-ı bàġ-ı cihàñ àfitàbsız yaşamaz 

 

Niçün sükūta mülàzım şefàh-ı gül rengiñ 

Bu bezm-i ünste Mecdī ĥiţàbsız yaşamaz  (G. 42/4-5-6-9) 

 

Mecdî için şiirin kalıpları çok önemli değildir. O, öncelikle manaya 

ehemmiyet vermiş, meramını daha etkili ifade edebileceğine inandığı durumlarda 

şekil bilgisinin koyduğu sınırları hiç çekinmeden aşabilmiştir. 

Divan şairleri uzun gazel yazmayı pek tercih etmemesine rağmen Mecdî, 

dokuz gazel-i mutavvel yazmıştır. Çok sayıda gazel yazan şair, alfabedeki tüm 

harflerden gazel vermek için bir gayret sarf etmemiş, on beş harften hiç gazel 

yazmamıştır. 

Mecdî, murabba, muhammes ve müseddeslerini yazarken klasik kafiye 

kalıplarına çok dikkat etmemiş, birçok şiirinde bu kalıpların dışında kafiyeler 
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kullanmayı tercih etmiştir. Bunun yanı sıra şarkılar genellikle 3-5 bend yazılmasına 

rağmen, Mecdî’nin şarkıları ikişer bendden oluşmaktadır. 

 

3. Etkilendiği Şairler 

Mecdî eski edebiyatı tüm incelikleriyle bilmektedir. İlk gençlik yıllarından 

itibaren şiir yazmaya başlayan şair, Fuzûlî, Nef’î, Nahîfî gibi büyük şairlerin 

şiirlerini çokça okumuştur. Aynı dönemde yaşadığı Mehmet Akif, Muallim Nâcî, 

Ziya Paşa, Ali Haydar Efendi, Ali İffet, Ayaşlı Şakir gibi isimlerin bir kısmını 

yakînen tanıma fırsatı bulmuş, bazılarını da eserlerinden takip etmiştir. 

Yetiştiği nezih muhitin etkisiyle şiire meraklı olan Mecdî, kendine has bir 

üslûp geliştirmiştir. Ancak bu tarzın oluşmasında doğrudan veya dolaylı olarak çok 

sayıda şairin etkisi olmuştur. Divanı incelediğimizde üslûbu itibariyle bazı şairleri 

doğrudan anımsatan şiirler görebilmekteyiz. Bunlardan birkaçını burada 

karşılaştırmalı olarak ele alacağız: 

Mecdî, Bağdatlı Ruhî’nin Terkîb-i Bend-i Hikmet-engîz ü Hakâyık-âmiz ki 

der-Dârü’s-Selâm-ı Şâm-ı Cennet-Meşâm Vâki’ Şud Sene 1014 terkîb-bendinde yer 

alan Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem117 mısraını nakarat olarak kullandığı 4 

bendlik bir murabba yazmıştır. Bu şiirin son bendi şöyledir: 

Ālàmı sürūru kederi cümlesi zàil 

Şehd-àbe deyip ŝunduġudur zehr-i helàhil 

                                                             
117 Bağdatlı Rûhî Dîvânı, Yayına Hazırlayan Coşkun Ak, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 2001, 
s. 190. 
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Erbàb-ı nühà neŝħ ederek hep bunu ķàil 

“Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem”  (Mr. 4/4) 

 

Mecdî’nin Konya’da bulunduğu dönemde yakından tanıdığı ve birçok 

yönüyle kendisinden etkilendiği bir isim olan Ayaşlı Şâkir Efendi, Düşündüm redifli 

184 bendden oluşan bir murabba yazmıştır.118 Aynı redifi kullanarak 114 bendlik bir 

murabba yazan Mecdî, bu şiirinde Şâkir’in kullandığı mazmunları aynen tekrarlamış, 

gerek şekil gerekse de muhteva bakımından birbirinden ayırt edilemeyecek bir eser 

meydana getirmiştir. Aşağıda yer alan ilk üç bend Ayaşlı Şâkir’in, sonraki üç bend 

ise Mecdî’nin şiirinden alınmıştır: 

Bir gün oturup hilkat-i eşyâyı düşündüm 

Ol mes’ele-i müdrike-fersâyı düşündüm 

Halk ile Hakk’ı lafz ile ma’nâyı düşündüm 

Hestî-i âdem-gâhı o feyfâyı düşündüm119 

 

Tasdîa da olsam mütecâsir ulemâyı 

İknâ edemem eldeki hüccetle hocayı 

Gözden geçirip cidde-yi seylânı semâyı 

İlk cilve-geh-i Âdem ü Havvâ’yı düşündüm120 

 

Etmekle nüfûs üzre zekâ meyli tesaltun 

A’kalleri etmiş beşeri sevk-i temeddün 

                                                             
118 Fatma Betül Telli, Ayaşlı Muallim Şakir Efendi, Kalkan Matbaacılık, Ankara, 2005, s. 103-141. 
119 Ayaşlı Şakir Efendi’nin Düşündüm redifli şiirinin birinci bendi. 
120 Ayaşlı Şakir Efendi’nin Düşündüm redifli şiirinin kırk birinci bendi. 
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Karşımda zerâdişt ile zend etti temekkün 

Konfüçyüs’ü Fohi’yi Buda’yı düşündüm121 

 

Bir gün oţurup maţlab-ı aĆlàyı düşündüm 

Cūşiş-geh-i envàr-ı tecelliyàtı düşündüm 

TaĆžīm ile esmàyı müsemmàyı düşündüm 

Taķdīs ile tevħīd ile Mevlà’yı düşündüm  (Mr. 9/1) 

 

İnsàn yine insànla eder neslini rūşen 

Bilmem ne zamàn oldu bunuñ aŝlı müzeyyen 

Màżīleri taĆmīķ ederek fıţrat içinden 

Maħŝūl-ı ķıdem Ādem ü Ħavvà’yı düşündüm (Mr. 9/13) 

 

Allàh’ı beşer kütle-i eşyàda ararken 

Meşhūd-ı Ćuyūn olmadı bir dīde-i rūşen 

Edyàn-ı ķadīme geçerek hep nažardan 

Ķonfüçyüs’ü Zerdüşt’ü Brehmà’yı düşündüm (Mr. 9/19) 

 

Mecdî özellikle Mısır’da bulunduğu dönemde yazdığı şiirlerde, Osmanlı’nın 

içinde bulunduğu vahim durumu ele almıştır. Aynı dönemde Mehmet Akif’in 

söylediği şiirlerin muhtevası da aynıdır. Mecdî, Akif’e olan hayranlığını değişik 

vesilelerle dile getirmektedir. Hatta hasta olduğu ve şiir yazamadığı dönemde Akif’in 

dilinden bir münacat kaleme almıştır. Şairimiz, Akif’in iyi bir takipçisidir. Bu 

                                                             
121 Ayaşlı Şakir Efendi’nin Düşündüm redifli şiirinin yüz dördüncü bendi. 
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yüzden Mecdî’nin şiirlerinde Mehmet Akif’in üslûbuna sıkça rastlamaktayız. 

Aşağıda yer alan ilk üç beyit Akif’in, sonrasındaki üç beyit ise Mecdî’nin şiirinden 

alınmıştır: 

Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş 

Sesler de: “Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş!” 

 

Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından 

Tek kol da “Yapışam…” demiyor bir tarafından! 

 

Sâhipsiz olan memleketin batması haktır 

Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.122 

 

Müntebih olmadı ħàlà yine millet acırım 

Her ne eylerse bize bizdeki Ćudvàn eyler 

 

 Dàĥili böyle Ćadàvet olacaķ mı dàim 

Ħàlimiz dostu degil düşmeni giryàn eyler 

 

 Acı Allàhım acı ħàline ĆOśmànlıların 

Bu gidiş yoķsa bizi ĥàk ile yeksàn eyler  (G. 36/22-23-24) 

Mecdî divanında beşi gazel, ikisi kaside, biri kıt’a olmak üzere sekiz adet 

nazîre yer almaktadır. Şair, Ali İffet ve Ali Haydar Bey’e ikişer, Sivaslı şair 

                                                             
122 Mehmet Akif Ersoy, Safahat-Üçüncü Kitap, Yayına Hazırlayan: M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul, 
2005, s. 186. 
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Fazlullah’a da bir nazîre yazmıştır. Fuzûlî’nin Su Kasidesi’ne iki nazîre yazan Mecdî, 

bir kıt’asına Nazîre başlığı koymuş ama kime yazıldığını söylememiştir. Muhteva ve 

vezninden hareketle Ziyâ Paşa’ya yazılmış olabileceği kanaatine vardığımız kıt’anın 

bazı beyitleriyle Ziya Paşa’nın terkîb-bendindeki ilgili bölüm şöyledir: 

Bed-asla necābet mi verir hiç üniforma 

Zer-dūz palan ursan eşek yine eşektir 

 

Bed-māye olan anlaşılır meclis-i meyde 

ćİşret güher-i ādemi temyīze mihektir123 

 

İnsàndaki insànlıķ olur Ćilm ile ħàŝıl 

Càhil olanıñ mertebesi rütbe-i ĥardır  (Kt. 12/2) 

 

Bed-ĥūy olur elbette cehàlette ķalanlar 

Aĥlàķı müheźźeb edecek feyż-i hünerdir (Kt. 12/4) 

 

Ali Haydar Efendi, Karesi Gazetesi’nin 1 Nisan 1303 (13 Nisan 1887) tarihli 

56. sayısında bir gazel neşretmiş, aynı gazetenin 22 Nisan 1303 (4 Mayıs 1887) 

tarihli 59. sayısında ise Mecdî Efendi bu şiire bir nazîre yazmıştır. Bu gazeller 

aşağıda yer almaktadır: 

Ali Haydar Efendi’nin Gazeli: 

                                                             
123 Ziya Paşa, Tercî-i Bend ve Terkîb-i Bend, Yayına Hazırlayan:A. Ali Ural, Şule Yayınları, İstanbul, 
1999,  s. 115-118. 
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Nigàh-endàz olanlar ķàmet-i zībàña ćarćar der 

Leb-i laćliñ bilenler ġıbţa-baĥş-ı àb-ı kevśer der 

 

Seni bir vech ile ĥalķ eylemiş Ĥallàķ-ı ćàlem ki 

Gören ħüsnüñ tećàlī şàna àh-ı ekber der 

 

Çeker ćàşıķlarıñ her ķīl u ķàl-i baħś-i zülfünden 

Görünce rūyunu ħayràn olup da bedr-i enver der 

 

Amàn çatma ġażabla ķaşlarıñ berķ-i seħàb-àsà 

Ķıyàmetler ķopartırsıñ ki ćàlem rūz-ı maħşer der 

 

Edenler Ħaydar’ıñla pīç ü tàb-ı kàkülüñ tavŝīf 

Dem-à-dem genc-i ħüsnü bekliyor bir ĥayl-i ezder der124 

 

Mecdî’nin Gazeli: 

 Baķanlar ķaddiñe reşk-àver-i ķadd-i ŝanev-ber der 

Ĥıràmıñ seyr edenler nev-nihàl-i nàz-perver der 

 

 Görenler vech-i zībà-yı cihan-pīràñı ey cànàn 

Şaşup yà màh-ı Ćàlem-tàb yà miħr-i münevver der 

 

 Senin vaŝf-ı müjeñde muĥtelif  Ćuşşàķıñ aķvàli 

                                                             
124 Karesi Gazetesi, 56. Sayı, 1 Nisan 1303 (13 Nisan 1887), Balıkesir, s. 3. 
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Kimi bir nīze-i ĥūnīn kimi ĥūn-rīz-i ĥançer der 

 

 O zülf-i tàr u màrıñ müşke benzetmez idim amma 

Ne çare fenn-i nažmıñ kàmilànı zülfe Ćanber der 

 

 Kime baķsañ alırsın cànını andan içün Mecdī 

Gönül ràžı degil amma yine şūĥ-ı sitem-ker der 

 

Şairimizin, Fuzûlî’nin Su Kasidesi’ne nazîre olarak yazdığı şiirlerle ilgili 

ayrıntılı bilgi, çalışmamızın inceleme bölümünde yer almaktadır. Tekrara düşmemek 

için o bilgileri buraya nakletmedik. 

Ali İffet Bey, Mecdî’nin yakından tanıdığı şahıslardandır. Mecdî Efendi’nin 

divanında Ali İffet’e nazîre olarak yazılmış iki şiir bulunmaktadır. Aşağıda iki şairin 

de şiirleri yer almaktadır: 

Ali İffet’in Gazeli: 

 Olunca ĥàk-i deriñ gülşeni mezàr baña 

 Doķunmuyor elem ü derdi rūz-gàr baña 

 

 O rütbe etti göñül derd u ġamla istīnàs 

 Ki źevķ u neşĈe verir àh àh u zàr baña 

 

 Ĥabīr olur mu göñül ķahr u derd-i sevdàdan 

 Cünūn-ı ćaşķ cenàn verdi Kird-gàr baña 
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 Tenezzül eylemem enćàm-ı bàġ-ı rıďvàna 

 Füyūż-ı ćaşķıñ iken yàr-ı dil-şikàr baña 

 

 Beni sever bunu her ħàli gösterir amma 

 Nedendir eylemiyor žàlim àşikàr baña 

 

 Ĥıràmı cilvesi nàzı beni yaşatmayacak 

 Ħaràm ķıldı ħayàtım o işve-kàr baña 

 

 Ĥurūşa geldi yine tabć-ı pàkiñ ey ćİffet 

 Bu nažm-ı müntaĥabı ķıldı yàdigàr baña125 

 

Mecdî’nin Gazeli: 

 Tebessüm etmese de rūy-ı rūz-gàr baña 

 Güler kerem ile her àn cemàl-i yàr baña 

 

 ĆAţà-yı Ħaķ’la ħaķīķī muħàţ-ı elţàfım 

 Ĥazīnedir kerem ü lüţf-ı Kird-gàr baña 

 

 Gezerdi àh ile ŝayyàd olup o yàre göñül 

 Nihàyet oldu o àhū gelip şikàr baña 

 

                                                             
125 Ali İffet, Gazellerim, Nümûne Matbaası, İstanbul, 1937, s. 33. 



82 
 

 Bu nūr-ı revnaķ-ı gül-gūn bu şuĆle-gàh-ı şüūn 

 Olur bedīĆa-i meknūn bu neşve-zàr baña 

 

 Ŝıġar mı sırr-ı ħaķīķat lisànla īżàħa 

 O olsa olsa olur dilde àşikàr baña 

 

 Sever tevàżuĆu àdàbı ħüsn-i ĥulķu göñül 

 Umūr-ı Ćàlemi tedvīredir medàr baña 

 

 Sebeb bu nažmıma Mecdī kelàm-ı “Ćİffet”tir 

 Odur eden bu güzel fikri yàd-gàr baña (G. 4/1-4-5-15-17-22-23) 

 

Ali İffet’in Gazeli: 

 Yàr gelmişti baña mest-i ĥıràmàn bir gece 

 Màh girmiş ķoynuma nàzàn ü lerzàn bir gece 

 

 Her ţaraf maġbūt-ı cennet her ţaraf tàr-ı kelīm 

 İntişàr etmiş idi envàr-ı Yezdàn bir gece 

 

Tà ezel olmuş iken medhūş-ı ser-gerdàn-ı ćaşķ 

 Kendime gelmiş idim üftàn ü ĥīzàn bir gece 

 

 Leyletü’l-mićràc idi ol şeb ki gördüm yàrimi 

 Vechiñi lüţf eyleyip gösterdi cànàn bir gece 



83 
 

 

 Çeşm-i seħħàrı beni sevdàlara ġarķ eylemiş 

 Bàde-i ćaşķ ile olmuştum perīşàn bir gece 

 

 Parlatırken berķ-ı ruħsàrı cünūn-ı ćaşķımı 

 Zindegī-i càn verirdi miśl-i īmàn bir gece 

 

 İnsilàħ etmiş de ĥàķ-i pàye etmişti şitàb 

 Oldu cànım faĥr ile cànàne ķurbàn bir gece 

 

 Tà ebed ondan cefà benden daĥi ŝıdķ u vefà 

 Yàr ile etmiştik öyle ćahd u peymàn bir gece 

 

 Cevriñi kesmiş idi benden liyàķatsiz diye 

 Tà-be-ŝubħ olmuş idim giryàn ü nàlàn bir gece 

 

 Ġamze-i ġam-ĥàrı cànànıñ füsūn-ı siħr ile 

 Derdime vermişti àb-ı ĥizr-i dermàn bir gece 

 

 Kàh firķat àteşi kàhı ĥayàl-i vaŝl ile 

 Oldu ćİffet nīm-giryàn nīm-ĥandàn bir gece126 

 

Mecdî’nin Gazeli: 

                                                             
126 Ali İffet, Gazellerim, s. 26. 
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 Bezmimi tenvīr eder lüţfuyla cànàn her gece 

ReĈfet-i Ćulviyyesinden eyler iħsàn her gece 

 

 Gözlerim pür-nūr olur dīdàr-ı dil-dàrım ile 

Pīş-i çeşmànımda olduķça ĥıràmàn her gece 

 

 Derd-i hicràndan ĥaber-dàr olmadım Ćömrümde ben 

Gündüzüm ĥandàn benim leylim de ĥandàn her gece 

 

 Görmedim meh-rū olanlardan eźà bir àn için 

 Vuŝlatıñ eźvàķıdır her àñ ĥurūşàn her gece 

 

 Càn ile cànànı tevħīd eyledim Ćaşķımla ben 

Nūr-ı vàħiddir benim sīnemde raĥşàn her gece 

 

 Baĥtiyàrım baĥtiyàrım baĥtiyàrım baĥtiyàr 

Yàveri ţàliĆimdir pertev-efşàn her gece 

 

 Bir güzel sevsem ġaràmımdan olup mest-i sürūr 

ĆAşķıma eyler benim taķdīm-i şükràn her gece 

 

 Ġıbţa-keştir baĥtıma Mecnūn u Leylà’lar benim 

Baĥtımı tebrīk eder ħürmetle devràn her gece 
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 Olmasın mı sözlerim Mecdī ser-à-pà ġarķ-ı nūr 

Ķalbimi tenvīr eder dīdàr-ı cànàn her gece 

 

Yaptığımız araştırmaların sonucunda Mecdî’nin Sivaslı Fazlullah dediği 

şairin Mehmed Fazlullah Torun olduğu bilgisine ulaştık. Mecdî bu şaire bir nazîre 

yazdığı gibi, Fazlullah da Mecdî’nin bir şiirini tanzîr etmiştir. Fazlullah’ın şiirleri bir 

araya getirilmediği, hatta birçoğu kaydedilmediği için127 şairimizin hangi şiire nazîre 

yazdığını tespit edemedik. Ancak Fazlı mahlasını kullanan Fazlullah’ın Mecdî’ye 

yazdığı nazîre ile Mecdî’nin şiirini buraya alacağız: 

Mecdî’nin Gazeli: 

Gözüm sevdà-fezà bir dīde-i sevdàda ķalmıştır 

 Ĥayàlim reng-i ruĥ-sàr-ı cemàl-àràda ķalmıştır 

 

 Bizim cànàn ile peymànımız leyl-i muħabbette 

 Ser-à-pà sırr olan baħś-i vefà-pīràda ķalmıştır 

 

 Benim her cüzĈ-i ferdimde onuñ her cüzĈ-i ferdiñde 

 Yanan àteşle cismim àteşīn deryàda ķalmıştır 

 

 Bilir her kim görürse rū-yı àliñden gece cànàn 

 Benim ravżamdaki cünbüş-geh-i ŝaħbàda ķalmıştır 

 

                                                             
127 Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri, Kamil Matbaası, Sivas, 1948, s. 135. 
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 Cihàn bàġında yoķtur rūħu càźip başķa bir revnaķ 

 O ancaķ rū-yı dilberle gül-i raćnàda ķalmıştır 

 

 Mekàn tutmaz gezer baķ şimdi de ķalb-i hevà-ĥàhım 

 Diyàr-ı gülde bezm-i bülbül-i şeydàda ķalmıştır 

 

 Cihàn ħarbi olur žannetme zīrà her kesin aķīr 

 Güzeller ćaşķ u sevdàsıñdaki ġavġàda ķalmıştır 

 

 Eśer yoķ lafž u maćnàda feŝàħatten belàġatten 

 Bugün ħüsn-i beyàn elfàž-ı bī-maćnàda ķalmıştır 

 

 Doġunca şems-i ħaķ burc-ı dilde eski ĥulyàlar 

 Taŝavvurlar tefekkürler ķuru daćvàda ķalmıştır 

 

 Ħaķàyıķtan dem urmaķ herkese àsàn degil Mecdī 

O ķudret şimdi birķaç muħterem sīmàda ķalmıştır 

 

Fazlı’nın Nazîresi: 

Gözüm dilberde gönlüm bâde-i hamrâda kalmıştır 

Hayâlim bûy-ı gülde ârız-ı zîbâda kalmıştır 

 

Temâşâ eylerim âyât-ı Hakk’ı vech-i âlemde 

Benim sûrette meylim âlem-i ma’nâda kalmıştır 
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Hayâtın zevkini sermest olan uşşâk-ı Hakk’tan sor 

Sofînin aklı fikri cennet-i a’lâda kalmıştır 

 

Cihân harbi senin mihrâb-ı hüsnünden çıkar çıksa 

Yüzün görmek için âşıkların kavgâda kalmıştır 

 

Hakâyıkı dîn olan esrâr-ı Hakk’ı eylemez ifşâ 

O sırrı kim ki ben bilirim derse da’vâda kalmıştır 

 

Muhâlif gördüğün ahvâl muvâfıktır hakîkatte 

Zuhûr-ı sırr-ı hikmet Hızr ile Mûsâ’da kalmıştır 

 

Kitâb-ı kâinâtı kendi nefsinden oku ey dil 

Eğer ilhâm ararsan nüsha-i kübrâda kalmıştır 

 

İnâyet beklemem kuldan ümîd ü intizârım hep 

O dergâh-ı muallâ pâye-i Mevlâ’da kalmıştır 

 

Bugün Mecdî’yi tanzîr eylemem haddi şinâslıktır 

O bulmuş Hakk’ı Fazlı âlem-i hülyâda kalmıştır128 

 

                                                             
128 Alim Yıldız, Sivaslı Şairler Antolojisi, Kitap Matbaacılık, İstanbul, 2003, s. 52. 
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Mecdî’nin üzerinde etkisi bariz olan şairlerden biri de İran’ın meşhur şairi 

Hâfız’dır. Farsçayı ileri derecede bilen şair, Hâfız’ın şiirlerini çokça okumuş, onun 

felsefesinden de etkilenmiştir. Mecdî, Hâfız’ın iki gazelini Türkçeye nazmen tercüme 

etmiştir. Bunlardan  کردم redifli gazel ve tercümesi aşağıda verilmiştir. Ancak Mecdî, 

on beyitten oluşan gazelin ilk dokuz beytini tercüme etmiş, mahlas olarak da Hâfız 

yerine Mecdî’yi kullanmıştır. 

Hâfız’ın Gazeli: 

 ھا پیروی مذھب رندان کردم سال

 فتوی خرد حرص به زندان کردمتا به 

 

 من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

 قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

 

 ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان سایه

 که من این خانه به سودای تو ویران کردم

 

 توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون

 گزم لب که چرا گوش به نادان کردم می

 

 ادت بطلب کام که مندر خالف آمد ع

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

 

 نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست

 آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم

 

 دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع
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 گر چه دربانی میخانه فراوان کردم

 

 این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت

 اجر صبریست که در کلبه احزان کردم

 

 صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ

 ھر چه کردم ھمه از دولت قرآن کردم

 

 گر به دیوان غزل صدرنشینم چه عجب

 129ھا بندگی صاحب دیوان کردم سال

Mecdî’nin Tercümesi: 

Terk-i ħırŝ eyleyip àzàde-i zindàn oldum 

ĆAķlıñ irşàdı ile peyrev-i rindàn oldum 

 

 Yolumu menzil-i Ćanķàya iletdim ammà 

ĶaţĆ içün merħaleyi murġ-i Süleymàn oldum 

 

 Eylerim lüţf-ı ezelden ţamaĆ-dàr-ı cinàn 

Gerçi kim ben nice meyĥàneye der-bàn oldum 

 

 ĆĀķıbet ŝoħbet-i Yūsuf beni şàd etdi faķaţ 

Ĥayli dem derd-keş-i külbe-i aħzàn oldum 

 

 Sàye ŝal ķalb-i perīşànıma ey genc-i muràd 

                                                             
129 Dîvân-ı Hâfız, Tahran, 1973, s. 332. 
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Ben bu sevdà ile bir ĥàne-i vīràn oldum 

 

 Tövbeler etmiş idim öpmege ben sàķīyi 

Şimdi ol tövbeye biñ kerre peşīmàn oldum 

 

 ĆĀdetiñ Ćaksine cemĆiyyet-i dil el verdi 

Gerçi ben şàne-zen-i zülf-i perīşàn oldum 

 

 Çoķ mu dīvàn-ı ġazel ŝadr-nişīni olsam 

Ŝıdķ ile müstemiĆ-i ŝàħib-i dīvàn oldum 

 

 Ŝubħ-ı ĥīz ile selàmet dileyip ey Mecdī 

Feyiż-ĥàh-ı şeref ü devlet-i ĶurĈàn oldum 

 

Mecdî’nin hayatında Mevlânâ’nın özel bir yeri vardır. Özellikle Konya’da 

yaşadığı dönemde Mevlânâ'yı daha yakından tanıyan şair, büyük mutasavvıfa derin 

bir hayranlık duymaktadır. Mecdî’nin divanında Mevlânâ’yı övmek için yazılmış 

birer kaside ve gazel bulunmaktadır. Bunların dışında şairimiz, Mevlânâ’nın 

öğretilerini sık sık kullananmıştır. Bahsi geçen kaside ve gazelden birkaç beyit 

aşağıda verilmiştir: 

Ey şàh-ı celīl-i mülk-i Ćīrfàn 

Ey ŝàħib-i maġz-ı feyż-i ĶurĈàn (K. 9/1)  

 

EşĆàr-ı belīġa-i kemàliñ 
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Miftàħ-ı künūz-ı şīr-i yezdàn  (K. 9/7) 

 

El-ħaķķ o teràne-i ilàhī 

Raķŝ-àver olur ķulūba her àn  (K. 9/13) 

 

Ŝımàĥ-ı càn içün ràz-ı nihàndır này-ı Mevlànà 

Füyūż-i Ćaşķa rehber bir zebàndır này-ı Mevlànà (G. 8/1) 

 

Nevànıñ perde-i pinhànına esràrı gizlenmiş 

O ràzı añla kim mànend-i càndır này-ı Mevlànà (G. 8/4) 

 

Fürūġ-ı feyż ile efkàrımı tenvīr eder Mecdī 

Ħikem-àmūz-i esràr-ı nihàndır này-ı Mevlànà (G. 8/7) 

 

Nazîrelerinin yanı sıra Mecdî, Fuzûlî, Mahmud Celâleddin Paşa, Seyyid 

Nigârî, Ahmed Remzi Efendi gibi şairlerin gazellerini tahmîs etmiştir. Divanın şekil 

özelliklerinin incelendiği yerde, bu tahmisler ayrı ayrı ele alınmıştır. 

4. Mahlası 

4.1. Şairin Mahlas Kullanımı 

Abdülaziz Mecdî şiirlerinde Kudsî ve Mecdî mahlaslarını kullanmıştır. Kudsî 

mahlaslı şiirlerini ilk dönemlerinde kullanan şair, daha çok Mecdî mahlasını tercih 

etmiştir. Divanda yer alan şiirler içerisinde Kudsî sadece iki gazelde geçmektedir. Bu 

gazellerin tahallüs beyitleri şöyledir: 
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Ħabīb-i ĥāŝŝ-ı ķalbim olduġuñdan isterim Ķudsī 

Hümā-yı ćālem-i esrār ola maħbūb-ı vicdānıñ (G. 56/5) 

 

Ey duĥter-i pākīze demiştiñ baña bir gün 

Ķudsī denilen ćāşıķ-ı Mevlā gibi sevdim (G. 62/7) 

 

Mecdî, şiirlerinin büyük bir çoğunluğunda mahlas kullanmıştır. Tahallüs 

beyti şiirlerinin genelinde son beyit olmuştur. Sondan bir önceki beyitte de mahlas 

kullandığını gördüğümüz şair, diğer beyitlerde ise mahlasına neredeyse hiç yer 

vermemiştir.  

Aşağıda şairin Mecdî mahlasını kullandığı şiirlerinden iki örnek verilmiştir: 

Mecdī ķaleminden dökülen şićr ile şevķi 

Ölsem de ķalır şöhret-i ćaşķım ile nàmım (G. 71/10) 

 

Mecdī ķuluña ķaţre yeter baħr-i keremden 

Şàd eden anı bir ķaţre ile ey ulu Yezdàn (K. 1/18) 

 

4.2. Mecdî Mahlasını Kullanan Şairler 

Abdülaziz Mecdî’den önce Mecdî mahlası beş şair tarafından daha 

kullanılmıştır. Bunlar Mehmet Mecdî (ö. 999/1590-91)130, Mecdî Mehmet Efendi (ö. 

                                                             
130 Şemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-A’lâm, c. 6, İstanbul, 1316(1900), s. 4168; Ayşe Derya Eskimen, 
Mecdî Mehmed Efendi’nin Gazelleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, s. 1. 
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1128/1716)131, Mustafa Mecdî (ö. 1151/1738-39), Sarraçzâde Mustafa Mecdî Efendi 

(ö. ?) ve Bolulu Mecdî (ö. ?) 132’dir. 

  

                                                             
131 Haluk İpekten, Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara, 1988, s. 277. 
132 Şemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-A’lâm, c. 6, İstanbul, 1316(1900), s. 4168; Cemal Kurnaz, Mustafa 
Tatçı, Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nailî, c. II. Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2001, s. 906. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİVANIN ŞEKİL VE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

A. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

Bu bölümde Mecdî Divanı tertip şekli, nazım şekilleri ve türleri, vezin, kafiye 

ve redif başlıkları altında incelenecektir. Tertip Şekli başlığı altında divanın dış 

görünüşü ele alınıp nüshalarda yer alan şiir sayıları belirtilecek, Nazım Şekilleri ve 

Türleri alt başlığında nüshalarda yer alan şiirler şekil ve tür olarak tasnif edilecek, 

divanda kullanılan şekil ve türler tablo halinde de gösterilecektir. Vezin, Kafiye ve 

Redif kısmında ise şiirlerdeki ahenk unsurlarının ne derece kullanıldığı tespit 

edilmeye çalışılacaktır. 

1. Tertip Şekli 

Divan şairleri şiirlerini bir araya getirirken gelişi güzel bir yol takip 

edemezler. Divanların tertibinde yerleşmiş bazı kurallar bulunmaktadır. Divan şairi 

bu kurallara uymak zorundadır. Matbaanın olmadığı, yazma imkanlarının günümüze 

nazaran daha zor olduğu dönemlerde farklı zamanlarda aruzla yazılan şiirleri iki 

kapak arasında toplamaya kalkışan şair, geleneklerin belirlediği kurallara uymadığı 

takdirde edebiyat meclislerinde kabul görmemektedir. Bu yüzden bazı şairler 

şiirlerini daha hayattayken birkaç defa tertiplemişler, ileriki zamanlarda yapılan 

tertiplerin muhtevaca daha zengin olmasını sağlamışlardır. Şairlerin birçoğunun 

şiirleri ise vefatlarından sonra dostları tarafından bir araya getirilmiş ve yeni nüshalar 

oluşturulmuştur. 

Eski edebiyatımızda divan tertip edilirken şiirler kronolojik sıralarına göre 

değil, şekil ve muhteva özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Şiir geleneğinde zaman 



95 
 

içinde oluşan bu kurallara göre hareket etmek zorunda olan şair önce tevhit ve 

münâcât manzumeleriyle Allah’a yönelir, Rabbine dua ve niyazda bulunduktan sonra 

Hz. Muhammed’i methedip şefaatine sığındığı na’t ve miraciyelere geçer. Daha 

sonra sırasıyla dört halife, İslam ve tarikat büyükleri, zamanının hükümdar, 

sadrazam, vezir gibi yüksek makamlarda bulunan kişilerini övdüğü şiirlerini 

yerleştirir. Bu şiirlerin hepsi kaside nazım şekliyle yazılmış olmalıdır. Kasidelerden 

sonra tarihler ve musammatlar yer alır. Divan şairi eserinin merkezini oluşturan 

gazellerini musammatlardan sonraya yerleştirir. Ancak gazeller de kendi içinde 

kafiyelelerinin son harflerine göre sıralanmak zorundadır. Şair rubâî, kıta, nazım, 

lugaz, muamma, müstakil beyit ve mısralarını da yazarak kasidelerle başladığı 

divanını nazım şekillerinin en küçüğü ile bitirmiş olur. Bu kurallara göre hazırlanmış 

divanlara mürettep divan denir.133 

Mutasavvıf şairler divanlarının mürettep bir hüviyete sahip olmasına çok 

dikkat etmezler. Abdülaziz Mecdî de divanını bu esaslara göre tertip etmemiştir. 

Divanın yazma nüshalarındaki şiirler genellikle kronolojik sıralamaya göre 

dizilmiştir. Ancak bazı şiirlerin yazıldığı tarihler belirtilmemiş, bazıları da yazıldığı 

tarihe göre bulunması gereken yere konmamıştır. 

Mecdî, divanındaki bazı şiirlere müstakil başlıklar vermiş birçok şiirini ise 

herhangi bir başlık olmaksızın yazmıştır. Kaside, murabba, muhammes, tahmis, 

müseddes, tercî’-bend, ve şarkıların tamamında, kıt’alar, mezar taşı kitabeleri, 

tarihler ve mesnevilerin çoğunda, gazellerin ise az bir kısmında başlık 

bulunmaktadır. 

                                                             
133 Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı, İSAM Yayınları, İstanbul, 2013, s. 54-59.  
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Mecdî Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır. Ancak bu şiirler bir arada 

olmayıp farklı nüshalarda dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Çalışmamızda şairin 

sadece Türkçe şiirlerini ele aldık. 

Şair, A nüshasında şiirlere başlamadan önce şiir ve edebiyatla ilgili 

görüşlerini yazmıştır. Müellif nüshası olmasına rağmen gerek muhteva gerekse de 

nazım şekilleri ve türleri açısından bir düzenlilik arz etmeyen bu nüshada 7 kaside, 

29 gazel, 3 kıt’a, 2 murabba, 1 mesnevi, 1 muhammes, 1 tahmis, 1 mezar taşı 

kitabesi, 1 müseddes ve 2 tercî'-bend bulunmaktadır. 

MK nüshası Farsça şiirlerle başlamaktadır. Gazellerin ağırlıkta olduğu bu 

nüshada birçok şiirin yazıldığı tarih verilmiştir. MK nüshası tıpkı A nüshasında 

olduğu gibi mürettep divana ait özellikler taşımamaktadır. Bu nüshada 13 kaside, 47 

gazel, 10 kıt’a, 12 murabba, 12 mesnevi, 7 muhammes, 3 tahmis, 15 mezar taşı 

kitabesi, 3 müseddes, 2 müfred, 1 şarkı, 1 müsebba ve 7 tarih bulunmaktadır. 

OE nüshası Osman Ergin tarafından derlenmiş şiirlerden oluşmaktadır. 

Mecdî’nin vefatından yaklaşık 4 yıl sonra 1945 yılında basılmış olan eserde 97’si 

gazel, 12’si kaside, 4’ü tahmis, 6’sı muhammes, 8’i murabba, 3’ü müseddes, 7’si 

mesnevî, 1’i müstezâd, 1’i şarkı, 1’i tarih olmak üzere 131 şiir bulunmaktadır. Ergin, 

şairin hayatının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için şiirleri yazıldıkları tarihe göre 

sıralamıştır.134 

                                                             
134 Osman Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdî Divanı, Gün Basımevi, İstanbul, 1945, s. III. 
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OE1 nüshasının başında bir fihrist bulunmaktadır. Devamında 38’i gazel, 

10’u kaside, 6’sı mesnevî, 5’i murabba, 4’ü muhammes, 2’si tahmis, 2’si kıt’a olmak 

üzere 67 şiir yer almaktadır. 

OE2 nüshasına Mâcerâ-yı Hayât başlıklı 511 beyitten oluşan bir mesnevi 

bulunmaktadır. Şair burada ana rahminden başlayarak milletvekili seçildiği zamana 

kadarki hayatını anlatmaktadır. Mecdî hayatını anlatırken yeri geldikçe gazellerinden 

de örnekler yazmıştır. Bu yazmada, 2’si sadece bu nüshada 5’i diğer nüshalarda da 

yer alan 7 gazel bulunmaktadır. 

OE3 nüshası 27 gazel, 9 kaside, 2 mesnevî, 7 murabba, 3 muhammes, 1 

tahmis, 1 müseddes, 1 müsebba’ ve 2 kıt’ayı içermektedir. 

Çalışmamızda elimizdeki nüshalardan hareketle mürettep bir divan 

oluşturmaya çalıştık. Mecdî’nin şiirlerini kasidelerinden başlayarak sırasıyla terkîb-

bend,  tercî’-bend,  murabba,  muhammes, tahmis, müseddes, müsebba’, şarkı, tarih, 

mesnevî, gazel, müstezad ve kıt’alar şeklinde tasnif ettik. 

2. Nazım Şekilleri ve Türleri 

Mecdî divan edebiyatına ait nazım şekillerinin çoğundan örnekler vermiş bir 

şairdir. Yıllarca edebiyat dersleri okutmasının etkisiyle derin bir edebiyat ve şiir 

bilgisine sahip olan şair, duygu ve düşüncelerini aktarırken seçici davranmış, 

şiirlerini muhtevasına en uygun gelecek nazım şekliyle yazmıştır. Bazen birkaç 

beyitlik bir gazel aracılığıyla bazen de oldukça uzun sayılabilecek mesnevilerle 

meramını anlatmıştır. 
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Mecdî’nin kullandığı nazım şekilleri, bu nazım şekliyle kaç şiir yazdığı, bu 

şiirlerin beyit/bent sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Nazım Şekli Şiir Sayısı Beyit/Bent Sayısı 

Gazel 107 959 

Mesnevî 19 835 

Kaside 20 550 

Murabba’ 14 237 

Muhammes  10 81 

Kıt’a 14 49 

Tahmîs 4 39 

Müseddes 6 39 

Tercî’-bend 3 10 

Müstezâd 1 9 

Şarkı 3 6 

Müsebba’ 1 5 

Terkîb-bend 1 3 

Toplam 193 2822 

 

2.1. Kaside 

Mecdî Divanı’nda 20 kaside yer almaktadır. Kasidelerin toplam beyit sayısı 

550’dir. Mürettep divanlarda bulunan dört halifenin ve devrin ekâbirinin 
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methedildiği kasideler bu divanda bulunmamaktadır. Onun yerine şair 

padişahı/halifeyi övdüğü birer tahmis ve mesnevi kaleme almıştır. 

Mecdî kasidelerinin tamamına başlık koymuştur. Divandaki kasidelerin 3’ü 

tevhid,  5’i na’t, 5’i mersiye, 4’ü nasihatnâme özellikleri taşımaktadır. Kasidelerin en 

uzunu 66 beyitten oluşan Ahmed Nûr’a başlıklı olan kasidedir. En kısası ise 17 

beyitten oluşan Konya Vâlî-yi Vâlâ-şânı ćAtûfetli Fâik Bey Efendi Hazretlerine Nâil 

Oldukları Murassa Nişân-ı Zî-şândan Dolayı Tebrîk başlıklı olanıdır. 

Mecdî kasidelerini yazarken nesîb, medhiyye, fahriyye, dua kısımlarına özen 

göstermemiştir. Kaside formunun kurallarına uyma kaygısından uzak duran şair 

mütevazı bir duruş sergilemiş, kasidelerinin çoğunda fahriyyeye hiç yer vermemiştir. 

Tevhîd türünde yazılmış olan ilk kasidelerinde Mecdî, Allah’ın yüceliğini, 

her şeyin O’na muhtaç olduğunu, O’nun ise hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını, 

âlemdeki her zerrenin adeta ayrı bir âlem olduğunu, bu durumun ise ilim ve hikmet 

sahiplerini bile hayrette bıraktığını, zâtını ve kudretini hiç kimsenin bilemeyeceğini 

anlatmakta ve Rabbinden kendisini şâd etmesini dilemektedir. Tevhit örneği olan 

kasidelerin ilk ikisinde fahriyye bölümü bulunmamaktadır.  

Üçüncü kasidede ise vahdet-i vücut düşüncesinden hareketle kendisinden 

övgüyle bahseden şair, aslında Rabbini övdüğünü söylemektedir. Yine bu şiirinde 

tasavvuf yolundaki ilerlemesinde etkisi olan şahıslardan Abdülkâdir Geylânî ve 

Ahmet Amiş Efendi’yi saygıyla yad etmektedir. Aşağıdaki beyitler Mecdî’nin bu 

şiirinden alınmıştır: 

Āzāde-serim daġdaġa-i ĥavf u recādan 
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İķlīm-i ķanāćatte emīrü’l-ümerāyım 

 

Ben ben diye duyduķca beni eyleme taćyīb 

Ħaķ benligidir  ben ise bir lafž-ı edāyım 

 

Āyine-i sırrımda hüveydā bütün eşyā 

Bi’l-cümle mecālīye şeref-rīz-i cilāyım 

 

Tesbīħ ederim ĥālıķıma laħža-be-laħža 

Tevħīd ile ćaŝrımda vaħīdü’ş-şućarāyım 

 

Faĥr etmedeyim Faĥr-ı cihān ħubbu dilimde 

Ser-tācım odur ćāşıķ-ı evlād-ı ćabāyım 

 

MirĈāt-ı Muħammed’de Ĥüdā oldu hüveydā 

Ħaķķım deme ammā deme Ħaķ’dan da cüdāyım 

 

Mecdî yazdığı na’tlerde de geleneksek kaside formatına çok uymamıştır. 

Anlaşıldığı kadarıyla şair, muhtevaya şekilden daha çok önem vermekte, sufi 

olmasının da tesiriyle edebî kaygılara çok kapılmadan şiirlerini yazmaktadır. İkisi 

Fuzûlî’nin Su Kasidesi’ne nazîre olmak üzere toplam beş na’t kaleme alan Mecdî, bu 

şiirlerinde Hz. Muhammed cevherinin şule vermesiyle kainatın oluştuğunu, eşyanın 

varlığını O’na borçlu olduğunu, Peygamberimiz’in Allah’ın husûsî lütuflarına 

mazhar olmasının neticesinde kemâl sıfatlarıyla muttasıf, şeriat ve tarikati kendisinde 
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toplayarak bütün hâliyle hakîkati sergilediğini, esasen Mevlâ’nın nurunun sırrı olma 

vasfını taşıdığını, Cebrail başta olmak üzere meleklerin O’na saygı gösterdiklerini, 

yeryüzüne övgü vesilesi olarak O’nun Ravzasını barındırmasının yeteceğini, Hz. 

Peygamber’i hak ettiği ölçüde övmenin asla mümkün olamayacağını, bütün 

peygamberlerin O’nun önünde saygıyla saf bağladıklarını, O’na ümmet olmanın 

büyük bir saadet kazandırdığını, bu yüzden ümmetinin Peygamber’e son derece 

saygılı davranmak mecburiyetinde olduğunu, kendisini de Hz. Peygamber’e 

sevgisinden dolayı adeta mübarek ayaklarının altında ezilen toprağa benzeterek 

O’nun kölesi olduğunu anlatmaktadır. Na’tlerinden aldığımız birkaç beyit aşağıda 

yer almaktadır: 

Coşup deryà-yı vaħdet mevceler gevher-feşàn olmuş 

O gevher şuĆlelenmiş màye-i kevn ü mekàn olmuş (K.4/1) 

 

Sen ol sulţàn-ı evreng-i hidàyetsiñ ki iclàliñ 

Ser-à-pà on sekiz biñ Ćàleme ţuġrà-yı şàn olmuş (K.4/9) 

 

Ħabīb-i ĥàŝŝ-ı Mevlà’sıñ bu yüzdendir ki evŝàfıñ 

Cihàn-ı Ćaşķ içinde bir cemàl-i càvidàn olmuş (K.4/12) 

 

Seni ħaķķıyla medħ etmek ne mümkün yà Nebiyyallàh 

Seniñ medħiñ bütün şàĆirlere ħayret-resàn olmuş (K.4/17) 

 

Vücūduñ Ćàlemīne raħmet-i Mevlà-yı źü’l-inĆàm 

Füyūżuñ ümmet-i merħūmene žıll-i emàn olmuş (K.4/21) 
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Saña bir bendedir Mecdī-i kemter ĥàk-i pàyiñdir 

Lisàn-ı Ćaşķ ile virdi dem-à-dem el-emàn olmuş (K.4/26) 

 

… 

MuĆallàdır müzekkàdır muŝaffàdır mücellàdır 

Bütün Ćulviyyeti cemĆ eyleyen bir müctebàdır bu (K.5/3) 

 

Kemàlàt-ı dü kevni cemĆ edip źàt-ı celīlinde 

Ŝafàsından ŝafà-baĥş-ı ķulūb-ı evliyàdır bu (K.5/6) 

 

Bu sırr-ı nūr-ı Mevlà’dır bu nūr-ı sırr-ı aĆlàdır 

Seràir sırr-ı źàtından doġan nūru’l-Ćulàdır bu (K.5/11) 

 

Dedikçe “yà Muħammed” nūra müstaġraķ olur ķalbim 

Muħabbetden hüveydà Ćàşıķàne bir nidàdır bu (K.5/16) 

 

Benī-àdem içinde dürr-i yektà-yı muĆallàsıñ 

Saña eş olmaġa yoķ başķa şàyàn yà Rasūlallàh (K.6/3) 

 

Temevvüc-gàh-ı esràr-ı ilàhī maŝdar-ı Ćilmiñ 

O Ćilme hīç olur mu ħadd u pàyàn yà Rasūlallàh (K.6/7) 

 

Seniñ ĥak-i deriñden başķa ĥàke yüz süren ķalbiñ 
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Naŝīb-i naħsidir ġafletle ĥüsràn yà Rasūlallàh (K.6/14) 

 

Ne buldumsa seni sevmekle buldum ey muĆallà nūr 

Seni sevmekde var źevķ-i firàvàn yà Rasūlallàh (K.6/30) 

 

Eger menĆ etmeseydiñ ümmeti medħiñde ıţràdan 

Saña làyıķ idi bir başķa Ćünvàn yà Rasūlallàh (K.6/34) 

 

Seni tavŝīfe taĆžime lisànım ġayr-ı ķàdirdir 

Seniñ vaŝf-ı kemàliñ bence ĶurĈàn yà Rasūlallàh (K.6/35) 

 

ŞefàĆat eyle luţfuñla baña dünya vü Ćuķbàda 

Baña gösterme sen àlàm-ı Ćiŝyàn yà Rasūlallàh (K.6/45) 

 

Şairin Fuzûlî’nin Su Kasîdesi’ne nazîre olarak yazdığı iki kasidesi dikkat 

çekmektedir. Fuzûlî’nin kullandığı mazmunlarla oluşturduğu yeni şiirlerde Mecdî, 

divan edebiyatının bu dev kâmetiyle yarışabilecek bir performans ortaya koymuştur. 

Fuzûlî ve Mecdî’nin kasidelerinden alınmış aşağıdaki beyitlerde bunu 

görebilmekteyiz: 

Fuzûlî’nin Su Kasidesi’nden: 

Suya virsün bàġ-bàn gül-zàrı zaħmet çekmesün 

Bir gül açılmaz yüzüñ tek virse miñ gül-zàre ŝu 
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ćĀrızuñ yàdıyla nem-nàk olsa müjgànım n’ola 

Żàyić olmaz gül temennàsıyla virmek ĥàre ŝu 

 

Ravża-ı kūyuna her dem durmayıp eyler güzàr 

ćĀşıķ olmuş ġàlibà ol serv-i ĥoş-reftàre ŝu 

 

Ţīnet-i pàkini rūşen ķılmış ehl-ićàleme 

İķtidà ķılmış ţarīķ-i Aħmed-i Muĥtàre ŝu 

 

Ĥàk-i pàyine yetem der ćömrlerdir muţţaŝıl 

Başını daşdan daşa urup gezer àvàre ŝu135 

 

Mecdî’nin Kasidelerinden: 

 Eyler iħyà her içen dil-mürdeyi bir ķaţresi 

MenbaĆ-ı Ħaķ’tan aķar ser-çeşme-i ebràre ŝu 

 

Aġladıķça ben Nebī Ćaşķıyla çaġlar sīnesi 

Ŝanki Ćàşıķdır benimle Aħmed-i Muĥtàre ŝu 

 

Yà Muħammed aġladım yıllarca nàrım sönmedi 

Āb-ı lüţfuñdan söner bir ķaţre düşse nàre ŝu 

 

Eşk-i çeşmimden aķıttım sīne-i dildàre ŝu 

                                                             
135 Fuzûlî Türkçe Divan, Yayına Hazırlayan: İsmail Parlatır, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012, s. 51-54. 
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Gül açar revnaķ ŝaçar aķdıķça her gül-zàre ŝu 

 

Ĥàk-i pàk-i Ćanberīni şevķ ile telśīm içün 

Ben gibi sürĆatle pūyàn semt-i kūy-ı yàre ŝu 

 

Vechine baķdıķca yàriñ gözyaşı eyler hücūm 

Şemse ķarşı gelse elbette dolar ebŝàre ŝu 

 

Yàr içün her derd-i aġyàre taħammül eylerim 

Bir gül-i zībà içün insàn verir biñ ĥàre ŝu 

 

Baħr-i zaĥĥàr-ı ilàhīdir Muħammed Muŝţafà 

Feyż-i Ćilminden aķar her gülşen-i esràre ŝu 

 

Abdülaziz Mecdî’nin yazdığı nazîrelerden biri A nüshasında diğeri MK 

nüshasında yer almaktadır. Şiirlerin matla’ beyitleri tamamen farklı olduklarından 

bunları nüsha farkı olarak değerlendirmektense iki farklı kaside olarak ele almayı 

uygun bulduk. Şiirlerin matla’ beyitleri şöyledir: 

Mebde-i feyyàż olup her cism-i gevher-bàre ŝu 

MaĆnevī meĈmūrudur Ħaķ ķudretiñ ıžhàre ŝu A Nüshası 

 

Eşk-i çeşmimden aķıttım sīne-i dildàre ŝu 

Gül açar revnaķ ŝaçar aķdıķça her gül-zàre ŝu MK Nüshası 

 



106 
 

Bu kasidelerde ortak beyitler olduğu gibi biraz değişiklikle yazılmış olanlar 

da vardır. İki nazîrede de aynı şekilde yazılmış olan beyitler şunlardır: 

Sàħil-i tekvīne doġru mevce –ĥīz-i cūş olan 

Baħr-i ķudretten aķar enhàr ile ebħàre ŝu  

 

Cūd u lüţfundan ĥurūşàn her zamàn àb-ı ħayàt 

Ħüsn-i ĥulķından verir hem yàre hem aġyàre ŝu 

 

Her velī olmuş aña bir çeşme-sàr-ı maĆrifet 

Hep odur her dem veren her Ćàşıķ-ı ġam-ĥàre ŝu 

 

 Sel-sebīl-i feyż-i Ćīrfànından almışdır anıñ 

Làzım olduķca binà-yı Ćaşķ içün miĆmàre ŝu 

 

 Yà Muħammed aġladım yıllarca nàrım sönmedi 

Āb-ı lüţfuñdan söner bir ķaţre düşse nàre ŝu 

 

 Cebreil-àsà deriñde ķalbi der-bàn eyledim 

Sen verirsiñ ben gibi bir teşne ĥīdmet-kàre ŝu 

 

 Ben ŝu mażmūnuyla medħ ettikce Faĥr-i ĆĀlem’i 

Ravża-i ķalbimdedir Mecdī benim fevvàre ŝu MK-A Nüshaları 
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Aşağıda ait oldukları nüsha ile birlikte verilen beyitler ise küçük farklılıklarla 

yazılmıştır: 

Cànı cànàn Ćaşķına īśàrı taĆlīm eyliyor 

Atlayıp şellàleden olduķça pàre pàre ŝu A Nüshası 

 

Cànını cànàn için ifnà eden Ćàşıķ gibi 

Atlayıp şellàleden olmaķta pàre pàre ŝu MK Nüshası 

 

Ĥàne-berdūşuñ felàket ħàlini taŝvīr eder 

Durmayıp eyler sefer her deşte her kuh-sàre ŝu A Nüshası 

 

Ĥàne-ber-dūş-i felàket bir esīr-i ġam mıdır 

Durmayıp gitmektedir her deşte her kuhsàre ŝu MK Nüshası 

 

Ķaŝdı ĥàk-i pày-ı yàrı ben gibi taķbīldir 

Çaġlayıp sürĆatle pūyàn semt-i kūy-ı yàre ŝu A Nüshası 

 

Ĥàk-i pàk-i Ćanberīni şevķ ile telśīm içün 

Ben gibi sürĆatle pūyàn semt-i kūy-ı yàre ŝu  MK Nüshası 

 

Berg-i gülde jàleye düştükçe nūr-ı àfitàb 

Rīze rīze mevce-zendir àteşīn ruĥsàre ŝu A Nüshası 

 

Berg-i gülde jàleye düşmüş żiyà-yı àfitàb 
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Rīze rīze lemĆa-zendir àteş-i ruĥsàre ŝu MK Nüshası 

 

Ŝanki bir rūħu’l-meħàsindir bahàr-ı fıţrata 

Reng reng olmuş da gizlenmiş ruĥ-i ezhàre ŝu A Nüshası 

 

Ŝanki bir rūħu’l-meħàsinden bahàr-ı fıţrata 

Reng reng olmuş da gizlenmiş ruĥ-ı ezhàre ŝu MK Nüshası 

 

Ķàbiliyyet feyżiniñ esràrını tefhīm için 

Ebr-i nīsàndan inip dönmüş dür-i şeh-vàre ŝu A Nüshası 

 

Ķàbiliyyet feyżiniñ ķudsiyyetin iĆlàm içün 

Ebr-i nīsàndan inip dönmüş dür-i şeh-vàre ŝu MK Nüshası 

 

Vechini etsem taĥaţţur gözyaşı eyler hücūm 

Şemse ķarşı gelse elbette dolar ebŝàre ŝu  A Nüshası 

 

Vechine baķdıķca yàriñ gözyaşı eyler hücūm 

Şemse ķarşı gelse elbette dolar ebŝàre ŝu  MK Nüshası 

 

Āb-ı luţfu teşne-dillerden dirīġ eyler zamàn 

Vermemiştir Kerbelà’da zàde-i Kerràr’e ŝu  A Nüshası 

 

Āb-ı lüţf u merħamet iħsàn eder mi rūz-gàr 
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Kerbelà’da vermemişken zàde-i Kerràr’e ŝu  MK Nüshası 

 

İsterim olsun tecellī-yàb-ı rüĈyet her baŝar 

İnmesin hīçbir göze Ćàlemde Yà Rab ķara ŝu A Nüshası 

 

Źevķ-i rüĈyetten tecellī-yàb olsun her baŝar 

İnmesin hīçbir göze Ćàlemde yà Rab ķara ŝu MK Nüshası 

 

Aġladıķça ben Nebī Ćaşķıyla çaġlar sīnesi 

Ŝanki Ćàşıķdır benimle Aħmed-i Muĥtàre ŝu  A Nüshası 

 

Aġladıķca ben nebī Ćaşķıyla çaġlar cūylar 

Ŝanki Ćāşıķtır benimle Aħmed’e Muĥtàre’e ŝu MK Nüshası 

 

Olmasaydı cūy-bàr-ı feyż-i Ćirfàn-perveri 

Hangi menbaĆdan gelirdi gül-şen-i esràre ŝu  A Nüshası 

 

Olmasaydı cūy-bàr-ı feyż-i Ćirfàn-perveri 

Hangi menbaĆdan gelirdi çeşme-i ebràre ŝu  MK Nüshası 

 

Dokuz numaralı kasidesinde Mecdî, Mevlânâ’yı övmektedir. Şairimizin 

Konya’da yaşarken kaleme aldığı 30 beyitlik bu şiirde Mevlânâ, eserleri ve toplumda 

oluşturduğu etkileriyle ele alınmış, onun kendisinden sonra yetişen ârifler üzerindeki 
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tesiri vurgulanmıştır. Abdülaziz Mecdî, şiirini son derece saygılı bir üslupla yazmış, 

Mevlânâ’yı mânâ âlemlerinin sultanı olarak nitelemiştir: 

Ey şàh-ı celīl-i mülk-i Ćīrfàn 

Ey ŝàħib-i maġz-ı feyż-i ĶurĈàn (K.9/1) 

 

Āśàr-ı bedīĆa-i kemàliñ 

Pertev-dih-i bezm-i ħaķ-şinàsàn (K.9/2) 

 

Hep ĥulķ-ı kerīme oldu hàdī 

Lafžındaki dürre-i dıraĥşàn (K.9/11) 

 

Sensiñ şeh-i Ćàlem-i maĆànī 

Ŝıytıñla ţanīne geldi ekvàñ (K.9/16) 

 

Sàyeñde yetişti bunca Ćàrif 

Keşfiñle açıldı feyż-i pinhàn (K.9/17) 

 

ĆAşķ Ćilmini Meśnevī’den alsın 

Her kim arıyorsa derde dermàn (K.9/28) 

 

18 beyitten oluşan on numaradaki kasidede Mecdî, Abdülkâdir-i Geylânî 

hazretlerine olan saygısını dile getirmektedir. Onun sunduğu muhabbet şarabından 

içenlerin gönül aynalarında sevgiliyi sonsuz bir zevkle seyredeceklerini belirten şair, 
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Abdülkâdir-i Geylânî’nin gavs makamında ve ricâlullâhın sultanı konumunda 

olduğunu, kerâmetleriyle din düşmanlarına korku saldığını, kendisinin de Hz. 

Abdülkâdir’i her sabah anmayı vird edindiğini söylemektedir: 

Ricàlüllàha sulţàn olduġuñ àzàde-i şekdir 

Veliyyü’l-emr-i dàimsiñ cüyūş-ı Ćàrifàn üzre (K.10/2) 

 

Saña maĥŝūŝ olan bir mažhariyyetdir ki Ħaķ’dandır 

Taŝarruf dest-i ķabżıñda durur emn ü emàn üzre (K.10/4) 

 

Bilàdullàhı bir ĥardal miśàli seyr eden sensiñ 

Keràmetle ŝaçarsıñ lerzeler seyf ü sinàn üzre (K.10/6) 

 

Olur ser-mest-i Ćirfàn Ķàdirīler feyż-i lüţfuñdan 

Nesīm-i Ćàţıfet esdikçe senden bī-dilàn üzre (K.10/11) 

 

Benim virdü’ŝ-ŝabàħım nàm-ı ĆAbdü’l-ķàdiri tebcīl 

Nigeh-bàndır ţarīķ-i Ćaşķ içinde kàr-bàn üzre (K.10/16) 

 

Konya valisi Faik Bey’e yazdığı 17 beyitten oluşan kasidede Mecdî, valinin 

meziyetlerini anlatmaktadır. Faik Bey’in mükemmel bir ahlâka sahip, nesirde ve şiir 

yazmada çok mahir, memleketin idare işlerinde çok muntazam olduğu aşağıdaki 

beyitlerden anlaşılmaktadır: 

Bir vàlī-i ćàlī ki maćàlīde şerefte 



112 
 

ćİrfànda tedàbīrdedir fàĈiķ-i aķràn (K.11/11) 

 

Veysī’ler olur neśrini taķlīde heves-kàr 

Nefćī’ler olur şaćşaća-i şićrine ħayràn (K.11/14) 

 

Teşrīfi ile Ķonya’da var revnaķ-i dīger 

Tedbīri verir her ţarafa feyż-i dıraĥşàn (K.11/15) 

 

On iki numaralı kaside Mecdî’nin annesinin vefatı üzerine yazdığı 

mersiyedir. Duygu yoğunluğunun fazla olduğu şiirde annesinin çileli bir hayat 

sürdüğünü, ömrünün son altı ayını ağır hastalıklarla geçirdiğini, annesini mutlu 

etmek için elinden geleni yaptığını ancak feleğin bu emekleri boşa çıkardığını, 

Muharrem ayının onuncu günü hayata gözlerini yummasının Hz. Hüseyin’in 

neslinden olduğunun delili sayılacağını anlatan şair bu ölümden ötürü her yerde 

hüznün hakim olduğunu söylemektedir. 

Ĥūn-ı dil-ĥūn-àba  rīz-i çeşm-i riķķattir bugün 

Her ţaraftan rū-nümà àlàm-ı ħasrettir bugün (K.12/1) 

 

Ben libàs-ı màteme girdikçe aġlar kàĈinàt 

Aġladıķça ben cihàn maġmūm-ı fıţrattır bugün (K.12/3) 

 

Ben seni şàd eyledim ammà cihàn şàd etmedi 

Ţàlić-i maćkūsu giryàn-ı nedàmettir bugün (K.12/9) 
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Ettiñ iśbàt-ı şeref màder Ħüseyn’iñ neslisiñ 

Meşhediñ ćaşr-ı Muħarremdir şehàdettir bugün (K.12/14) 

 

Ķırķ bir iĥlàŝ ile bir tàrīĥ-i mühmel söyledim 

Màderiñ rūħu ķarīn-i Rabb-i ćizzettir bugün (K.12/19) 

 

Divandaki en uzun kaside olan 66 beyitlik Ahmed Nûr’a başlıklı kasideyle 18 

beyitlik Oğlum Ahmed Nûr’a başlıklı kaside şairin avukat olan oğluna dünya ve 

ahiret meselelerine yönelik nasihatlerinin yer aldığı şiirlerdir. Didaktik özelliği ön 

planda olan bu manzumelerde şair oğlunun şahsında aslında bütün gençlere öğütler 

vermekte, iki cihan saadetinin yollarını göstermektedir. Mecdî her beytinde ayrı bir 

nasihati işlediği bu şiirlerinde Gözümün nûru136  diye hitap ettiği oğlundan aklını 

daima rehber edinmesini, halka hizmet etmekten kaçınmamasını, dünyanın elem 

yurdu olduğunu unutmamasını, güzel ahlakı sayesinde insanların nezdinde bir değer 

kazanabileceğini, hayırla yad edilmesini sağlayacak güzel eserler bırakmasını, sırrını 

ehli dışında kimseye açmamasını, kendisini başkalarına maddeten muhtaç olacak 

durumlara düşürmemesini, zamanının ihtiyaçlarına cevap vermesini ve bu anlamda 

çağın gerisinde kalmamasını, konuştuğu şeylere çok dikkat etmesini ve konuşmasını 

uzatmamasını, konuşurken nükteli sözler söylemesini, insanların kalbini kırmaktan 

kaçınmasını, zenginlik, ilim ve kemâlin bir arada taşınmasıyla sözünü 

dinletebileceğini, insanların başının tacı olmak istiyorsa tevâzûyu elden bırakmaması 

gerektiğini, akrabayı koruyup gözetmesini, ebeveynine, özellikle annesine asla 

                                                             
136 K.13/48 
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hürmetsizlik etmemesini, onları memnun ettiği takdirde Allah’ın rızasına 

ulaşabileceğini, adaletten uzaklaşıp zulme bulaşırsa muhakkak Kahhâr olan Allah’ın 

la’netini üzerine çekeceğini, kadınların güzelliğinin cazibesine kapılmamasını ve 

cilvelerinin altından çıkabilecek oyunlara karşı uyanık olmasını, aklı başında 

kimselerle arkadaşlık etmesini istemektedir. 

Yoķdur àzàd-ı elem ġam-ĥàne-i Ćàlemde hīç 

Gül içün biñ ĥàr olur her yàr içün aġyàr olur (K.13/2) 

 

Geçmesin beyhūde Ćömrüñ śebt-i nàm et Ćàleme 

Bir eśer ķoy kim cihànda zīnet-i aĆŝàr olur (K.13/7) 

 

Ehline Ćarż etmeyip aġyàra keşf-i ràz eden 

Olsa da Ħallàc-ı Manŝūr-ı zamàn ber-dàr olur (K.13/9) 

 

Žulmeti nūr-ı mübīn hemmi feraħ taćķīb eder 

Şiddet-i sermā geçer rūy-ı zemīn ezhār olur (K.13/17) 

 

İħtiyāc-ı ćaŝrı fehm et ĥalķ-ı ćālem dāimā 

Nev-žuhūr efkāra şiddetle perestiş-kār olur (K.13/21) 

 

Nükte-dàn ol her sözüñde yàve-gūluķdan ŝaķın 

Çünki bī-maĆnà süĥandan neşveler bī-zàr olur (K.13/26) 

 

Kesr-i ķalb etmek ĥaţàdır çünkü pek maĆlūmdur 
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Ķalb-i insàn nažra-gàh-ı Ħażret-i Settàr olur (K.13/29) 

 

Nūr-ı ķalbiñden tecellī eylesin envàr-ı Ħaķ 

Feyż erince ķalb-i insàn meşriķ-i envàr olur (K.13/39) 

 

Kimseye ŝarf etme ţavr-ı Ćunf ile sengīn kelàm 

Doġru da olsa kelàmıñ doġrusu ber-ĥàr olur (K.13/43) 

 

Nūr-ı Ćaynım eñ mühim pend-i mükerrerdir saña 

Vàlideñ her ħürmete şàyeste-i īśàr olur (K.13/48) 

 

Màderiñ ķalbindedir Ħaķķ’ıñ rıżà-yı aĆžamı 

Ħüsn-i daĆvàtiyle ħatta yoķ olan şey var olur (K.13/49) 

 

İntiĥàb-ı yàr-ı ŝàdıķ pek mühimdir pek mühim 

Çünki žàhir ŝandıġıñ bir merdüm-i murdàr olur (K.13/57) 

 

Ķàl ehline beste-bàb-ı ćirfàn 

Keşşàf-ı seràĈir-i kemàl ol (K.14/4) 

 

Aĥlàķ ile kesb-i imtiyàz et 

Aĥlàķıña şànlı bir miśàl ol (K.14/7) 

 

Faķr ehline eyle farţ-ı taćžīm 
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Cūyà-yı rıżà-yı źü’l-celàl ol (K.14/17) 

 

Mecdî’nin Akl-ı Kâmil-i Dırahşâna başlıklı kasidesini, şeyhi Fatih Türbedarı 

Ahmet Amiş Efendi’ye hitaben yazdığı anlaşılmaktadır. Musammat kaside özellikleri 

taşıyan şiirde beyit içi kafiye başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu kasidesinde 

Mecdî, mânevî önderine seslenmekte, onun vasıflarını süslü ifadelerle anlatmaktadır. 

Şeyhinin yüzünü görünce insanın iradesini kaybettiğini, adeta kendinden geçtiğini 

söyleyen şair, şeyhinden kendilerine olan lütuflarını kesmemesini istemektedir: 

Ser-tācısıñ zamānıñ müşkil-küşā beyānıñ 

Sensiñ bu kibriyānıñ ĥurşīd-i zer-niśārı (K.15/4) 

 

Ħüsn-i fażīletiñden sırr-ı ħaķīķatiñden 

Şān-ı feĥāmetiñden sevmezsiñ iştihārı (K.15/9) 

 

MirĈat-ı Ħaķ-nümàsıñ dildàr-ı càn-rübàsıñ 

Baĥşende-i ŝafàsıñ ey neşve çeşme-sàrı (K.15/16) 

On altı numaralı şiir olan kaside Edeb başlığını taşımaktadır. 41 beyitlik bu 

manzumede Mecdî, edebin faziletlerini uzun uzadıya anlatmıştır. Şaire göre seçkin 

hasletlerin en şanlısı olan edep, güzelliğini göklere arz etse, yıldızlar ayaklarına 

sarılırcasına yerlere dökülür. Mecdî, Kur’an ayetleriyle övüldüğünü söylediği edep 

sayesinde insanın kıymet kazandığını, aynı zamanda kişinin aklının mertebesinin bu 

sayede tespit edilebildiğini söylemektedir. Yaratılışın gayesini anlamış kimselerin 

güzel ahlâkı yayma meşgalesini meslek edineceklerini vurgulayan şair, insanlığı 

fıtratın süsü olarak nitelediği edebi yaşamaya ve yaşatmaya davet etmektedir. Ona 
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göre bencil kimselerin kalbinde edep yer edinememiştir. Hatta bu gibi kimseler akıl 

mektebine gidip edep dersi alsalar kendi kendilerinden utanırlar. Kasidesinin son 

beytinde şair kendini övmekte, hiçkimsenin edebi kendisi kadar güzel anlatamadığını 

söylemektedir. 

Eyledi ĥaŝlet-i mümtàzeyi bir bir taĆdàd 

 Dedi eñ şànlısıdır ĥaŝlet-i zībà-yı edeb (K.16/4) 

 

Kehkeşàñlar dökülür ràhına tevķīr ederek 

 Göklere Ćarż-ı cemàl etse dil-àrà-yı edeb (K.16/5) 

 

Olmamaķ ķàbil olur mu o mehiñ meftūnu 

 Ħüsn-i ruĥsàrı gibi ţavrı da ruĥsà-yı edeb (K.16/12) 

 

Her güzel ġıbţa eder ħüsn ü cemàl-i edebe 

 ŞuĆle-zendir o ķadar raĥşīş-i sīmà-yı edeb (K.16/18) 

 

Eyledim cümle mecellàt-ı ħikemden tedķīķ 

 Hepsiniñ ġàyesidir medħ-i mezàyà-yı edeb (K.16/19) 

  

Ādemiñ ķadrini bilmeklige bir ţılsımdır 

 Gösterir mertebe-i Ćaķlı meràyà-yı edeb (K.16/22) 

 

Ĥalķa Ćàid görünür cümle naķàĈiŝ yoķsa 

 Ĥalķ eden Ćàlemi etmiş idi meĈvà-yı edeb (K.16/26) 
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Ey beşer şerre tehàlükte ne maĆnà vardır 

 Fıţratıñ źīneti olmuş iken iħyà-yı edeb (K.16/31) 

 

Ĥaylī geçmişse de Mecdī bu cihàndan üdebà 

 Gelmedi sen gibi Ćirfàn ile gūyà-yı edeb (K.16/41) 

 

 On yedi numaradaki kaside 29 beyitten oluşmakta ve  Hüseyim Kâzım Beg’e 

Mersiyye başlığını taşımaktadır. Şair, Hüseyin Kâzım Kadri’nin vefatı üzerine 

yazdığı şiirinde ölüme, böylesine âlim ve fâzıl bir kişiye kıydığı için sitem 

etmektedir. Hüseyin Kâzım’ın eserlerine ve etkilerine de değinen Mecdî, böyle 

insanların kolay yetişmediğini, cennetteki makamlarının elbette yüksek olacağını 

söylemektedir: 

 Yine yıķtı ĥaràb etti ölüm bir ravża-i Ćilmi 

Yine bàġ-ı maĆàrif bàd-ı ŝarŝarla perīşàndır (K.17/3) 

 

O bir mecmūĆa-i Ćàlīsidir nevĆ-i kemàlàtıñ 

Onuñ evŝàf-ı vàlà-şànı her tebcīle şàyàndır (K.17/8) 

 

Gerek vàlī gerek nàžır iken evķàfa her türlü 

MesàĆīsi bunuñ vàreste-i àśàr-ı noķŝàndır (K.17/12) 

 

Ķolaylıķla eriştirmez zamànlar böyle bir Ćirfàn 

Bu dànà-yı ħaķīķattir ħaķàyıķ-dàn-ı Ćirfàndır (K.17/15) 
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On sekiz ve on dokuz numaradaki kasideler, oğlunun yakalandığı tifo 

hastalığı neticesinde on gün içerisinde vefat etmesi üzerine cinnet haliyle intihar eden 

Tokâdîzâde Şekîb’e yazılmış mersiyelerdir. Mecdî, bir şehîd-i ma’nevî olarak 

nitelediği oğlunun şefaatiyle Şekîb’in mağfirete erişeceğini ümit etmektedir. Şekîb’in 

ölümüne adeta bütün kainatın ağladığını vurgulayan şair, yetim kalan kızına da 

babasının adının ölümsüz kalacağını söyleyerek teselli vermeye çalışmaktadır. 

Şekīb ölmüş diyenler bence ġafletle yalan söyler 

Şekīb ölmez onuñ evŝàfını her àn zamàn söyler (K.18/1) 

 

Şekīb’iñ cümle àśàrı ħayàt-ı càvidànıdır 

Onu ħayretle taķdīr eyleyen ĥalķ-ı cihàn söyler (K.18/4) 

 

Biri ħummàle àteş oldu yandı gitdi on günde 

Biri Ćaşķa fedà-yı cànını bī-imtinàn söyler (K.18/11) 

 

Yanarsa iĥtiyàrı àdemiñ teĈśīr-i sevdàdan 

Çıķar ħükm-i ezel meydàna ders-i imtiħàn söyler (K.18/13) 

 

Yazarken ħüznümü ben öyle cūş etdim ki ey Mecdī 

Benimle àh eder merśiyyeyi kevn ü mekàn söyler (K.18/24) 

 

Bunuñla bul tesellī ey güzīde duĥter-i dilber 

Şekīb ölmez onuñ evŝàfını her àn zamàn söyler (K.18/27) 
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Şekīb ölmez demiştim çünkü eşĆàrıyla bàķīdir 

 Oña feyż-i ebed Ćaşķ-ı muĥalled şimdi meĈvàdır (K.19/5) 

 

Cihàna ŝıġmayan nūr-ı źekà żàyiĆ olup gitmez 

 O nūruñ şuĆlesi her dem semàlarda mücellàdır (K.19/7) 

 

Divandaki son kaside kızının veremden ölmesi üzerine bir annenin dilinden 

yazılmıştır. Ferîha ismindeki kızını daha on sekiz yaşındayken kaybeden annenin 

acısını başarılı bir şekilde yansıtan bu şiirinde Mecdî, Ferîha’nın güzel huylarını 

anlattıktan sonra ciğeri yanan annenin dilinden Allah’a şikayette bulunmaktadır. 

Ferīħa nūr-ı Ĥüdà’dır Ferīħa nūr-ı Ĥüdà 

 Añıñ o dilberi dil-dàr-ı kibriyà diyerek (K.20/1) 

 

Ħayàsı ħüsnüne ħüsnü ħayàya ġàliptir 

 Gezerdi şöhreti dillerde pür-ħayà diyerek (K.20/5) 

 

Ferīħa duĥter-i pàkim bedīća-i ćömrüm 

 Öperdi destimi ey màder-i vefà diyerek (K.20/7) 

 

Baķar nigàh-ı ħazīnim nigàh-ı dilberine 

 Söner mi böyle güzel yüzdeki żiyà diyerek (K.20/9) 

 

 



121 
 

Baķar da vechine meftūn olurdu gülşenler 

 Çıķarsa seyr-i bahàra ŝafà ŝafà diyerek (K.20/11) 

 

Divanda yer alan kasidelerin numaraları, beyit sayıları, başlıkları ve 

bulundukları nüshalar/varak numaraları aşağıdaki gibidir: 

Şiir 

Numarası 

Beyit 

Sayısı 

Kasidenin Başlığı Bulunduğu Nüshalar 

1 18 Tevhîd-i Bârî MK (25b), OE1 (6b), 

OE3 (6b), OE (19) 

2 18 Cihân-ı Âdemiyyet-Yâhud Fikr-i İnsânî MK (26b), OE1 (6a), OE 

(20) 

3 40 Hû MK (73a), OE1 (43b), 

OE3 (54b), OE (72) 

4 26 Na’t-ı Celîl-i Muhammedî MK (21a), OE1 (2b), 

OE2 (15b), OE3 (58a), 

OE (13) 

5 18 Seyyid-i KâĈinâta Ta’zîm-i İşârettir MK (37b), OE1 (16a), 

OE2 (20a), OE3 (59b), 

OE (32) 

6 46 Na’t-ı Celîl-i Muhammedî MK (51b), OE1 (26b), 

OE3 (16a), OE (45) 

7 25 Kasîde-i Na’tiyye/Fuzûlî’ye Nazîre A (16a) 

8 31 Kasîde-i Na’tiyye/Fuzûlî’ye Nazîre MK (60a), OE (54) 

9 30 Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî MK (32b), OE1 (13b), 
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Kuddise Sırruhu’d-deymûmî Hazretlerine 

Arz-ı Ta’zîmât 

OE3 (9b), OE (28) 

10 18 Seyyidinâ ‘Abdülkâdir-i Geylânî Kuddise 

Sırruhu’n-nûrânî Hazretlerine Arz-ı 

Ta’zîmât 

MK (33b), OE1 (14b), 

OE3 (10a), OE (29) 

11 17 Konya Vâlî-yi Vâlâ-şânı ćÂtufetli Fâik 

Bey Efendi Hazretlerine Nâil Oldukları 

Murassa Nişân-ı Zî-şândan Dolayı Tebrîk 

MK (24b) 

12 19 Mâderimin Bâlîn-i İhtizârında MK (41a) 

13 66 Ahmed Nûr’a MK (53a), OE1 (30b), 

OE3 (23a), OE (47) 

14 18 Oğlum Ahmed Nûr’a MK (35b), OE1 (15b), 

OE3 (14a) 

15 19 Akl-ı Kâmil-i Dırahşâna A (11b), OE (90) 

16 41 Edeb A (35b), OE (112) 

17 29 Hüve’l-Bâkî-Hüseyin Kâzım Beg’e 

Mersiyye 

A (24a) 

18 27 Hüve’l-Bâkî-Tokâdî-zâde Şekîb Beg’e 

Mersiyye 

A (4b) 

19 19 Tokâdî-zâde Şekîb’e İkinci Mersiyye A (21a) 

20 25 Ferîha’nın Kabri Başında –Vâlidesi 

Lisânından- 

A (40b) 
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2.2. Musammatlar 

2.2.1. Terkîb-bendler 

Şairlerimizin yaygın olarak kullandığı nazım şekillerinden olan terkîb ve 

tercî’-bendler her türlü konunun işlenmesine müsaittir. Edebiyatımızda bu nazım 

şekilleriyle na’t, münâcât gibi dinî muhtevâya sahip eserler yazıldığı gibi, aşk, hiciv, 

felekten yakınma, medhiye, felsefî ve tasavvufî fikirleri dile getirme vb. konularda 

terkîb ve tercî’-bendlerden yararlanılmıştır. Bununla birlikte terkîb ve tercî-bendlerin 

asıl konusu mersiyedir.137 

Abdülaziz Mecdî bu iki nazım şeklini mersiye yazmak için kullanmıştır. 

Şairimizin kaleme aldığı bir terkîb-bend bulunmaktadır. Onar beyitlik üç bendden 

oluşan bu şiirinde Mecdî, Babanzâde Ahmed Naîm’in vefatından duyduğu üzüntüyü 

dile getirmiştir. 

Birinci bende: 

Göründü cephesi tàbàn güzīde bir fıţrat 

 Kemàl-i ćilm ile meşhūr olan bu şaĥŝiyyet  

beytiyle başlayan Mecdî, vasıta beyti olan: 

Bu kim bu şaĥŝ-ı mućallà bu źàt-ı pàk-i kerīm 

 Bàbàn sülàlesiniñ mefĥar-i bülendi Naćīm 

beytine kadar Naîm’in faziletlerini anlatmaktadır. 

İkinci bend: 

  

                                                             
137 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2011, s. 
114. 
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  Ridà-yı màteme girmiş de aŝfiyà-yı beşer 

 Sırr-ı teellümü ekmiş döker dümūć-ı keder  

 

beytiyle başlamakta, bend boyunca Naîm’in vefatından dolayı dostlarının 

gönüllerinde oluşan keder anlatılmakta ve 

  Naćīm’iñ oldu memàtı ķulūba derd-i elīm 

 Żiyàć-ı merd-i ćažīme olur fiġàn-ı ćažīm 

vasıta beytiyle bitmektedir. 

Üçüncü bende şair: 

Dilinde şućlesi vardır fürūġ-ı Mevlà’dan 

 Elinde levħa-i ġarrà kitàb-ı ićlàdan 

 

mısralarıyla başlamakta, devam eden beyitlerde Babanzâde’nin secdede vefat edişine 

de temas ederek ahirette karşılaşacağı hüsn-i âkıbetten bahsetmektedir. Vasıta 

beytinden önceki beyitte mahlasını kullanan Mecdî, şiiri şu mısralarla bitirmektedir: 

Naćīm’i ŝanma ki Mecdī o rūħ-ı sàkittir 

  Ŝadàsı gūşa geldi riyàż-ı ćuķbàdan 

  Ölür mü rūħ-ı ħaķīķat söner mi nūr-ı ķadīm 

 Ķulūba şaćşaća-efzà fürūġ-ı rūħ-ı Naćīm 
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.2.2.2. Tercî’-bendler 

 Mecdî’nin Divanında üç tercî’-bend bulunmaktadır. İlki 14 Ağustos 1934’te 

yazılmış olup Hüve’l-Bàķī-NaĆīm Beg’iñ Ķabri Başında başlığını taşımaktadır. Bu 

tercî’-bend onar beyitlik dört bendden oluşmaktadır. 

 Birinci bend: 

Baban-zàde “NaĆīm”iñ merķad-i pàkinde nàlànım 

  Onuñ mevt-i elīm-i màtem-efzàsıyla sūzànım 

 

beytiyle başlamaktadır. Bu bendde şair kabrin başında olmanın da verdiği derin bir 

teessürle merhûmun türbedârı olduğunu söylemekte, onun yüce vasıflarını yazmada 

aciz kaldığını itiraf etmektedir. 

 İkinci bende şair: 

  Riyà vü sümĆadan ĥàlī idi efĆàl ü eţvàrı 

  Kelàm-ı ŝıdķ u ħaķdı dàimà bi’l-cümle güftàrı 

 

beytiyle başlamış, bend boyunca Naîm’in doğru sözlülüğü, vefası, cömertliği, 

yardımseverliği, hadis ilmine olan vukûfu gibi niteliklerini anlatmıştır. 

Alıp bir pīr-i Ćàlī menķabetten feyż-i Rabbànī 

  Mücessem ĥulķ-ı Ćàlīydi bu źàt-ı pàk-i nūrànī 
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beytiyle başladığı üçüncü bendde Mecdî, kendi şeyhi de olan Âmiş Efendi’nin 

Babanzâde üzerindeki tesirinden bahsetmiş, Naîm’in tasavvufta katettiği mesafeyi 

anlatmıştır. 

Son bend: 

 Aķar eşkim gibi eşk-i ĥurūşàn çeşm-i iĥvàndan 

 Yanar ķalbim derūnunda düşen àteşli efġàndan 

 

mısralarıyla başlamakta, ilerleyen beyitlerde Naîm’in vefatının şairde ve dostlarında 

meydana getirdiği hasret ve hüzün işlenmektedir. Yine bu bendde Naîm’in ilim ve 

irfân ehli birisi olduğunu, nezih bir hayat yaşadığından dolayı ahirette de yerinin 

cennet olduğunu söyleyen şair, vasıta beytinden hemen önce mahlasını kullanmış, 

vasıta beytiyle de şiirini tamamlamıştır: 

Ħayàt-ı dünyevīsi pàk idi pàkīze-meşrebdi 

  Girer cennàte Mecdī lüţf-ı Ħaķ’la bàb-ı iħsàndan 

  NaĆīm’iñ şöhreti maĆlūmudur aġyàr ile yàriñ 

 Olur ser-nàme-i tebcīli nàmı cümle aĆŝàrıñ 

 

İkinci terci’-bend eşi vefat etmiş bir kadının dilinden söylenmiş bir 

mersiyedir. Duygu yoğunluğunun fazla olduğu bu şiir, onar beyitlik üç bendden 

oluşmaktadır. İlk bend: 

  Söndü ŝad-eyvàh nūr-ı àfitàbı rūħumuñ 

 Meskenimdir àh ile beyt-i ĥàràbı rūħumuñ 
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beytiyle; ikinci bend: 

  YeĈs ü màtem eyledi ķalb-i ĥazīni tàr u màr 

  Āh-ı àteş-nàk ile olmaķtayım àteş-niśàr 

beytiyle; üçüncü bend: 

  Ĥàke düşmek şànına làyık degil bir gevheriñ 

  Rūħum olsun ey ilàhī rūħ ilàhī maķberiñ 

 

beytiyle başlamaktadır. Şiirde kadının dilinden kocasının faziletleri anlatılmış, onun 

ailedeki yerine vurgu yapılmış, yokluğunda geride bıraktıkları için dünyanın tüm 

zevklerinin kaybolduğu, aile fertlerinin hayatlarının alt üst olduğu anlatılmıştır.  

Şairin mahlası son bendin vasıta beytinin hemen öncesinde kullanılmıştır. 

Şiirin vasıta beyti ise şöyledir: 

Sīne Ćüryàn dīde giryàn dil perīşàn-ı keder 

 Ķalmadı şekl-i ħayàtımda meserretten eśer 

 

Mecdî’nin üçüncü tercî’-bendi 27 Kanun-ı Sani 1937  tarihinde yazdığı, Şâir 

Mehmed Akif’in Mezarı Başında başlıklı şiirdir. Onar beyitlik üç bendden oluşan bu 

şiirin ilk bendi: 

  Edeb gül-zàrıñı derd ü elemler etti istīlà 

Bu gül-zàrıñ içinden ķoptu biñ feryàd ü và-veylà 
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beytiyle başlamaktadır. Bu bendde Mecdî, büyük şairin vefatıyla kalemin, kalem 

erbabının, şiir ve inşâ’nın ağladığını, matemin onu sevenlerin kalbini bir bulut gibi 

kapladığını, güneşlerin kendisinden ışık aldığı bir şairin battığını, böyle birisinin 

cihana gelmediğini anlatmaktadır. 

 İkinci bende şair: 

  Bu źàtıñdır fażīletle maćàlī nūr-ı vicdànı 

Fażīletten maćàlīden de bàlà ćaķl ü ćirfànı 

 

beytiyle başlamış, bend boyunca Akif’in faziletlerini anlatmıştır. Onun vasıflarının 

her türlü faziletin de üstünde olduğunu, bütün şairlerin onu hayranlıkla izlediğini, 

adeta şehitlerin kanından nur alarak sözlerini söylediğini ifade eden Mecdî son 

bende: 

Derūnumda maħàsinle müzeyyen bir cihàn peydà 

O ćàlem ŝaħnesinde biñ zemīn biñ àsumàn peydà 

 

mısralarıyla başlamış, büyük şairi düşünmenin kendi iç dünyasında cihanlar meydana 

getirdiğini, onun büyük şanının hiçbir zaman kaybolmayacağını söyledikten sonra şu 

vasıta beytiyle şiirini tamamlamıştır: 

 Bu laħdiñ ŝàħibi ĥurşīd-i dünyà nūr-ı ćuķbàdır 

Bu laħdiñ zīr-i pür-nūru semàlardan dü-bàlàdır 
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2.2.3. Murabbalar 

Murabba nazım şekliyle yazılmış şiirler, Mecdî divanında önemli bir hacme 

sahiptir. Şair farklı konulardaki duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere toplamda 

14 adet murabba yazmıştır. Divandaki en uzun şiir olan “Düşündüm” redifli şiir de 

bir murabbadır. 

Abdülaziz Mecdî’nin kaleme aldığı murabbalardaki konu çeşitliliği dikkat 

çekici bir boyuttadır. Şair bu şiirlerinde aşk temasını işlediği gibi tasavvuf erbabının 

faziletlerini de dillendirmiş; bir şiirinde münâcât makamında inleyişlerini mısralara 

dökerken bir başka şiirinde torunlarına ninni söylemiş; bir taraftan “Dünyà aña 

degmez ki cefàsın çeke àdem” diyerek dünyanın geçiciliğine vurgu yaparken diğer 

taraftan padişahın tahta oturmasını konu edinmiştir. 

Murabbalar genellikle 5-7 bendden oluşacak şekilde yazılan nazım 

şekilleridir.138 Mecdî’nin murabbalarının yarısı bu sayılardan daha fazla bend 

taşımaktadır. Üç şiirin bend sayısı ise 5’in altındadır. 

Mecdî’nin murabbalarındaki konu çeşitliliği kafiyeye de yansımıştır. 

Murabbaların kafiye düzeni genellikle aaaa/bbba/ccca şeklindedir. Bununla birlikte 

az sayıda, özellikle Tanzimat sonrası yazılan şiirlerde abab/cccb/dddb; 

aaxa/bbxb/ccxc; aaav/bbbv/cccv şeklinde kafiyeler kullanılmış veya aaaa/bbbb/cccc 

şeklinde her bendin kendi arasında kafiyeli olduğu şiirler yazılmıştır.139 

Şairimiz murabbalarında yukarıda sıraladığımız kafiyelerin tamamını 

kullanmıştır. Bunların yanı sıra axxa/byyb/czzc; axax/byby/czcz şeklindeki 

                                                             
138 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, s. 212. 
139 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 84-85. 



130 
 

dizilişlere sahip şiirler de yazmıştır. Mecdî’nin murabbalarında kullandığı kafiye 

çeşitleri ve şiir sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Kafiye Murabba Sayısı 

aaaa/bbba/ccca 9 

abab/cccb/dddb 1 

aaxa/bbxb/ccxc 1 

axxa/byyb/czzc 1 

axax/byby/czcz 2 

Murabbalarda bendlerin son mısraları sadece kafiye ile bağlanmışsa bunlara 

murabba-ı müzdevic; son mısra olduğu gibi tekrar edilmişse murabba-ı mütekerrir 

denir.140 Mecdî’nin yazdığı murabbaların 7’si murabba-ı müzdevic, 3’ü murabba-ı 

mütekerrirdir. 

Şair, murabbalarının iki tanesi dışındakilere başlık koymuştur. Mecdî 

divanında yer alan murabbaların bend sayıları ve başlıkları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

 

Şiir Numarası Bend Sayısı Murabbanın Başlığı 

1 6 Manžūme 

2 5 Cülūsiyye 

3 11 Žulmette Bir Güm-ràh-ı Hidàyet-yàb’ıñ Taŝvīr-i Ħàli 

                                                             
140 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 84. 
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4 4 - 

5 7 - 

6 5 Der-Medħ-i Ķuţbu’l-vàŝılīn Ħażret-i İbràhīm ed-Desūķī  

Kuddise Sırruhū 

7 19 Hū-Ŝafà 

8 23 Hū 

9 114 Düşündüm 

10 7 Birisine Ĥiţàben 

11 19 Nuţķ-ı Ŝàmit 

12 10 Vàlidesi Lisànından Selīm’e Ninnī 

13 3 ĆAzīz Mecdī’ye “Tenvīmiyye” 

14 4 Perī-zàde 

 

2.2.4. Tahmîs ve Muhammesler 

Edebiyatımızda kullanılan beş mısralık bendlerden oluşan nazım şekline 

muhammes141; bir gazelin ya da kasidenin her beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede 

üç mısra eklenerek oluşturulan muhammeslere de tahmîs denmiştir.142 

Abdülaziz Mecdî’nin yazdığı 10 adet muhammes, 4 adet de tahmîs 

bulunmaktadır. Şair, bu şiirlerinden birine Tahmîs başlığını koymuşsa da şiirde 

Mecdî dışında bir mahlasın kullanılmamış olması, şairimizin mahlasının ise tahmîsi 

yapılan şairin mahlasının yer alması gereken son bendin dördüncü mısraında yer 

                                                             
141 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 95. 
142 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 100. 
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alması dolayısıyla bunun da aslında bir muhammes olduğu, oraya yazılan Tahmîs 

şeklindeki başlığın da sehven yazıldığı yönünde bir değerlendirmede bulunduk.  

Bu nazım şekli münâcâttan na’ta, aşktan tasavvufa birçok konuda şiir 

yazmaya müsaittir.143 Mecdî’nin yazdığı muhammeslerde bu konu çeşitliliğini 

görmekteyiz.  

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

mısralarını nakarat olarak kullandığı şiirini münâcât örneği olarak kaleme alan şair, 

18 bendden oluşturduğu muhammesi boyunca acziyetini dile getirmiş, Allah’ın 

keremine sığınarak feyziyle kendisini mutlu etmesini dilemiştir. 

Ĥurūş-ı ćaşķ ile eşyà bütün ćibàdette 

Sücūd-ı ĥaşyete dalmış žılàl-ı vaħdette 

Döner nažīreler īcàd eder ďalàlette 

Döner bu şaćşaćalar hep ħarīm-i ķudrette 

Döner döner de olur bir fem-i ħaķīķatte 

 

bendiyle başladığı 8 bendlik şiiri tevhid türüne örneklik teşkil eden şair, bu şiirinde 

kainatın yaratılışındaki harikuladelikleri anlatarak Allah’ın birliğini dile 

getirmektedir. 

Mecdî’nin tevhid türüne ait bir başka muhammesi 9 bendden oluşan ve  

                                                             
143 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 96. 
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ĆĀrifàn mest olsa da bir vecd-i müstaġraķ ile 

Ħall-i ķayd eyler vücūd-ı vàcib-i muţlaķ ile 

ĆĀdet üzre remz edip her muġlaķı muġlaķ ile 

Söyledim Mecdī kelàm-ı Ħaķķ’ı feyż-i Ħaķķ ile 

Muķtebesdir Ħaķ kelàmından bu tibyànım benim 

 

mısralarıyla sona eren şiiridir. Vahdet sırrını anlamada ve irfan yolculuğunda 

kendisine rehber olan şeyleri anlattığı bu muhammesinde şair ayet ve hadislerden bol 

miktarda iktibaslar yapmıştır. “Lī maĆàllàh144, Ķul hüvallàhu eħad145, Śemme 

vechullàh146, Len terànī147, Küntü kenzen148” ibareleri şiirin farklı bendlerinde 

kullanılmıştır. 

13 Mart 1328 (12 Nisan 1912)’de kaleme aldığı Kısm-ı Sâlis-Hayât-ı İntibâh-

ı Sânî başlığını taşıyan muhammesinde Mecdî, 47 yaşın kazandırdığı tecrübelerle 

Balkan Savaşlarının yaşandığı, Birinci Dünya Savaşı’nın da alt yapısının hazırlandığı 

karışık ortamı anlatmaktadır. Mecdî’nin bu şiirinde derin bir teessür ve ümitsizlik 

görülmektedir. Şayet Allah’ın yardımı gelmezse insanların cehaletinin, 

düşmanlıklarının sonunun gelmeyeceğini belirten şair şunları söylemektedir: 

ĆĀķilleri, Ćàlimleri pür yeĈs ü küdūret 

Žàlimler ise şerr ile meĈnūs-ı feżàħet 

Mescūd-ı melàĈik idi àdem bu ne ħàlet 

ĆĀlemdeki evlàdına baķ dürlü sefàlet 
                                                             
144 el-Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1999, c. 2, s. 208. 
145 Kur’an, 112/1. 
146 Kur’an, 2/115. 
147 Kur’an, 7/143. 
148 el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Mektebetü’l-İslamiyye, c. 1, s. 155. 
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Çekmekte yazıķ àh beşeriyyet beşeriyyet 

 

Fıţratdaki Ćulviyyetidir şànına burhàn 

Tebcīle revàdır beşeriyyet beşeriyyet 

Geçsin yere insànları taĆźīb eden insàn 

Geçsin yere perverde ķılan fikr-i cinàyet 

Geçsin yere her kimde olursa ķara vicdàn 

 

Bu muhammesinden birkaç ay sonra 30 Haziran 1328 (13 Temmuz 1912)’de 

yazdığı İstikbâlde Sabâh-ı İştirâk başlıklı şiirinde ise geleceğe ümitle bakan Mecdî, 

herkesin üstüne düşeni yapması durumunda insanların mutlu olacağı ihtişam 

günlerinin elbette geleceğini söylemektedir: 

Fikrim görüyor Ćažīm bir nūr 

Fikrim görüyor cihàn-ı dīger 

Her ferd o cihàn içinde mesrūr 

Her ferd o cihànda neşve-perver 

Her şey oluyor ŝafàla manžūr 

 

Bir devr-i mürüvvet ü saĆàdet 

Bir devre-i iħtifàl-i Ćàlī 

Bir devr-i celīl-i àdemiyyet 

Bir devre-i iħtişàm-màlī 

Bir devr-i tekemmül-i uĥuvvet 
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7 bendden oluşan bir diğer muhammesine Mecdî, 

Ne güldendir ne ŝavt-ı bülbül-i meşhūrdan peydà 

Belà Ćuşşàķa dàim bir ruĥ-i pür-nūrdan peydà 

Bu şīven-gàh eder çoķ kerre şūru sūrdan peydà 

 Olursa gàhī şūriş bàde-i engūrdan peydà 

Olur hep fitneler bir dīde-i maĥmūrdan peydà 

 

mısralarıyla başlamış, tasavvufî muhtevaya sahip olan şiirinde kainatın aşk ve 

muhabbetle mayalandığını, eşyâda tecelli eden her şeyde vahdet sırrının gizlendiğini, 

Hakk’ın tecelli ettiği yerin insanın kalbi olduğunu, bu fenâ âleminde daimi bir 

safânın mümkün olmadığını işlediği şiirini şu bendle bitirmiştir: 

 Ŝafà-yı dàimī mümkün müdür her ferde Ćàlemde 

Ne mعzĆic ŝafħalar vardır ħayàt-ı nevĆ-i àdemde 

Keder eksik degil mesĆūd olan her źàt-ı ĥurremde 

Ser-à-pà yanmamaķ ķàbil mi Mecdī àteş-i ġamda 

Lehīb olduķça böyle dildeki ten-nūrdan peydà 

 

Mecdî’nin genç yaşında çıktığı hac yolculuğunda Mekke’deyken vefat eden 

Reşîd isimli birisi için yazdığı mersiye 7 bendden oluşmaktadır. Şiirde 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 
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mısraları nakarat olarak kullanılmıştır. Bu vefatın, Reşîd’in anne-babası ve geride 

bıraktığı yetimleri başta olmak üzere sevdiklerinde oluşturduğu hüznü işlediği bu 

muhammesi şair şu bendle bitirmektedir: 

 Leźàiź-yàb-ı gūn-à-gūn olup Firdevs-i aćlàda 

Ĥıràmàn-ı ŝafà ol ķurb u lüţf-ı ĥàŝŝ-ı Mevlà’da 

Ħazīn ebyàtını Mecdī şürūć ettikçe īràda 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 

 

Mecdî’nin bunlar dışında babasının dilinden Hamiye isimli bir kız çocuğuna 

hitaben yazılmış şiiriyle biri kızı Selma için biri de torunu Sa’diye için söylenmiş 

ninnileri içeren üç muhammesi daha bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi şairimiz tevhid, münâcât, mersiye, ninni gibi çok farklı 

alanlarda muhammesler kaleme almıştır. Bu muhammeslerin 4’ü muhammes-i 

mütekerrir, 2’si muhammes-i müzdevictir. Mecdî’nin muhammeslerinde kullandığı 

kafiye çeşitleri ve şiir sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Kafiye Muhammes 

Sayısı 

aaaaa/bbbba/cccca 3 

aaaAA/bbbAA/cccAA 4 

aaaaa/bbbbb/ccccc 1 
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axaxa/bybyb/czczc 2 

Abdülaziz Mecdî, muhammeslerinin üçünü Muhammes diye adlandırmışken 

geri kalanlarına müstakil başlıklar koymuştur. Şairin muhammeslerinin bend sayıları 

ve başlıkları aşağıda yer alan tablodaki gibidir: 

Şiir Numarası Bend Sayısı Muhammesin Başlığı 

1 18 Münàcàt 

2 8 Muĥammes 

3 9 Muĥammes 

4 7 Ķısm-ı śàliś- Ħayàt-ı İntibàh-ı Śànī 

5 6 İstiķbàlde Ŝabàħ-ı İştiràk 

6 7 Muħammes 

7 7 Merśiyye 

8 4 Pederi Lisànından İki Yaşında Ħàmiye’ye 

9 7 Selmà’ya İkinci Ninnī-Ħàcı Fàiķ Beg’e Nažīre 

10 7 SaĆdiye’ye “Ninnī” 

   

Abdülaziz Mecdî, biri Fuzûlî’nin, biri Mahmud Celâleddin Paşa’nın, biri 

Seyyid Nigârî’nin, biri de Ahmed Remzi Efendi’nin olmak üzere dört gazeli tahmis 

etmiştir. 

Fuzûlî’nin bana redifli 7 beyitlik gazelini tahmis eden Mecdî, bendlerde konu 

bütünlüğünü korumuş, Divan Edebiyatının bu dev kâmetinin gölgesinde kalmayacak 

bir şiir ortaya çıkarmıştır. Şiirin son bendi şöyledir: 
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Nezd-i Ħaķ’da başķadır Mecdī Ćulüvv-i menzilet 

Ħaşmet ü dàràt ile olmaz ħaķīķī mesĆadet 

Maķŝad-ı aķŝà ise Ćàlemde ħüsn-i Ćàķıbet 

Ey Fużūlī odlara yansun bisàţ-ı salţanat 

Yegdir andan Ħaķ bilir bir kūşe-i külĥan baña 

 

Mecdî’nin ikinci tahmisi Osmanlı’nın son dönemlerinde Adalet Nazırlığı da 

yapmış olan Mahmud Celâleddin Paşa’nın gazelinedir. Girit’teyken yaptığı bu 

tahmis, şairin beşerî aşkı konu edindiği az sayıdaki şiirlerindendir. 7 bendden oluşan 

şiirin son bendi şöyledir: 

Rehberimdir bir edīb-i nükte-dàn-ı irticàl 

Ĥàme-i  mućciz-beyànı màhir-i siħr-i ħelàl 

Pertev-i efkàrı Mecdī Ćàlem-efrūz-i ĥayàl 

Olsa güncàyiş-peźīr ĥàme-i ķudret-i Celàl 

Derd-i dil ħaķķında ben teĈlīf ederdim bir kitàb 

 

Mecdî Divanındaki üçüncü tahmîs, tasavvuf edebiyatımızın önemli 

isimlerinden olan Seyyid Hamza Nigârî’nin, Peygamberimiz’in bir dönem giymiş 

olduğu ayakkabılar Harput’tan İstanbul’a aktarılırken, güzergahta yer alan 

Amasya’ya ulaştığında, bu ayakkabıları karşılamak maksadıyla söylediği gazele 

yapılmıştır. Mecdî’nin vefâtına yakın kaleme aldığı 8 bendlik şiirin son bendi 

şöyledir: 

Faĥr eyle göñül Faĥr-i Cihān ħubbu ser-ā-pā 
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Farķ-ı ser-i Mecdī’de olup şems-i mücellā 

Baş egdi cihān baĥtıma luţf eyledi Mevlā 

Başımda ķarār eyledi ol serv-i dil-ārā 

Dāmānım öperse yeridir ćarş-ı mućallā 

 

Divandaki son tahmis, Ahmed Remzi Dede’nin (Akyürek, 1872-1944) bilmez 

redifli gazeline yapılmıştır. Tasavvufî muhtevanın yoğun olarak işlendiği 17 beyitten 

oluşan bu gazeli, kendisi de sûfî olan Mecdî neden tahmis ettiğini son bendde izah 

etmektedir: 

Ħaķīķat sırr-ı ćulvīdir yetişmez ħalline ķudret 

Faķaţ sözdür yine idrāk-ı ćulviyyāta bir ālet 

Bu taĥmīse bu maķsaddır bu (Mecdī)ye veren cürĈet 

Ġazeller nažm eder talţīf eder ınţāķ içün (ćİffet) 

Sükūtuñ (Remzī)-i nā-çāre elzem olduġun bilmez 

 

Mecdî’nin yazdığı tahmîslerin bend sayıları ve başlıkları aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır: 

Şiir Numarası Bend Sayısı Muhammesin Başlığı 

1 7 Taĥmīs-i Ġazel-i Fużūlī 

2 7 Taĥmīs-i Ġazel-i Maħmūd Celàleddīn Pàşà 

3 8 Amasya’da Medfūn Seyyid Nigārī Ħażretleri’niñ Naćleyn-i 

Nebevī’yi İstiķbāl Münāsebetiyle Söyledigi Ġazeliñ 

Taĥmīsidir 
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4 17 Aħmed Remzī Efendi’niñ Ġazeliniñ Taĥmīsi 

   

 

2.2.5. Müseddesler 

Aynı vezinde yazılmış altı mısraın birleştirilmesiyle meydana gelen bendlerle 

yazılan müseddesler genellikle 5-7 bendden oluşmaktadır. Bu nazım şeklinde yazılan 

şiirlerin kafiyeleri de çeşitlilik göstermektedir.149  

Abdülaziz Mecdî altı adet müseddes yazmıştır. Bunlardan iki tanesi 3’er, bir 

tanesi 4, biri 5, biri 11, biri de 13 bendden oluşmaktadır. Müseddeslerin biri 

müseddes-i mütekerrir, üçü müseddes-i müzdevicdir. 

Mecdî’nin yazdığı müseddeslerin kafiye düzenleri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

Kafiye Müseddes Sayısı 

aaaaaa/bbbbaa/ccccaa 3 

aaaaAA/bbbbAA/ccccAA 1 

abcbxx/defeyy/ghıhzz 1 

ababxx/cdcdyy/efefzz 1 

Divandaki ilk müseddes Sultan II. Abdülhamit’i övmek için kaleme 

alınmıştır. 3 bendden oluşan şiir boyunca padişahın özellikleri anlatılmış, İslamiyet 

                                                             
149 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 103. 
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ve Osmanlı için onun ne kadar önemli birisi olduğuna vurgu yapılmıştır. Bir 

müseddes-i mütekerrir olan şiirin son bendi ve nakarat beyti şöyledir: 

Sen Ĥüdā’nıñ pertev-i iħsānısıñ 

Taĥtıñıñ şevket-fezā-yı şānısıñ 

Rūz- 

gārıñ muħyī-i ćirfānısıñ 

Şānlılar ćOśmānlılar sulţānısıñ 

Çoķ yaşa ey merdüm-i çeşm-i cihān 

Çoķ yaşa ey pādişāh-ı kāmurān 

 

Bir Rütbe başlıklı müseddesi, şair Konya’dayken yazmıştır. Mecdî’nin 

tasavvufa meyletmeye başladığı zamanlarına ait olan bu şiirde ilâhî aşk arayışı dikkat 

çekmektedir. Şiirin ikinci bendinde şair şunları söylemektedir: 

Tedķīķ-i seràire heves-nàk 

Dil nāžır-ı manžarü’l-eĆàlī 

Her nažrası başķa sırra maĆţūf 

İlhàm-güzīn-i fikr-i Ćàlī 

ĆAşķıñla beni münevver eyle 

Mişkàt-ı fürūġ-ı enver eyle 

 

Dört bendden oluşan Muzaffer başlıklı şiirinde Mecdî, oğlu Muzaffer’i 

anlatmış, onun çok zeki ve kabiliyetli olduğunu, hayatına neşe kattığını söylemiş, 

şiirin sonunda da evladına iyi dileklerde bulunmuştur. Şiirin son bendi şöyledir: 
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 Fürūġ-ı mesćadet olsun saña refīķ-i ħayàt 

Ŝafà-yı bàl ile geçsin hemīşe ezmànıñ 

Edeb o bàriķa olsun saña müzeyyen źàt 

Żiyà-yı feyż ile dolsun źekà vü ćirfànıñ 

Cihàn cenànıñı bilsin cihàn-ı feyż-i ćamīm 

Ferīd-i cümle cihàn ol şehīr-i her iķlīm 

 

Şüûn başlıklı şiir, divandaki en uzun müseddes olup 13 bendden 

oluşmaktadır. Şair önce 9 bend olarak kaleme aldığı şiirine daha sonra 4 bend daha 

ilave etmiştir. Müseddes-i mütekerrir olan şiirin ilk dokuz bendindeki nakarat beyti 

ile ilave edilen bendlerdeki nakarat beyti farklıdır. Mecdî torunları Selma ve Selim’e 

hitaben yazdığı şiirinde kainattaki her şeyin gelip geçici olduğunu, insan hayatındaki 

acıların da daimi olmadığını şiddetli geçen kış günlerinden sonraki ılıman havayı 

örnek vererek anlatmıştır. Müseddesin ilk ve son bendleri aşağıda yer almaktadır. 

Şiirin ilk yazılan bölümüyle ilave edilen bölümün nakarat beyitlerindeki fark bu 

bendlerde görülmektedir: 

Cihàn dàrü’l-bedāyiĆdir bedàyiĆ-ĥàne-i gül-gūn 

 Feżàsında ne varsa ħüsnüne insàn olur meftūn 

 Şüūn-ı sermediyyette ilàhī neşveler efzūn 

 Serīr-i iħtişàmından güler memnūn ile maħzūn 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 Şüūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 
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Nedir Ādem nedir Ħavvà nedir şeyţàn ile ġavġà 

 Bu Ćayniyyet bu ġayriyyet ile dolmuş bütün dünyà 

 Ŝıfàtı az esàsından ķalır yek-pàre bir sevdà 

 O sevdàdır derūn-ı dilde ħubb-ı Ĥàlıķ-ı yektà 

 Şüūnàt-ı cihànda berķ urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 Faķaţ baĥtım benim elţàf-ı pür-envàr ile meşħūn 

 

“Gel ey Leylâ” ibaresiyle sevgiliye 14 defa seslendiği 11 bendden oluşan 

müseddesinde şair, aşk konusunu işlemiş, perişan kalbinin ancak sevgilinin 

gelmesiyle muhteşem bir saraya dönüşeceğini, yokluğunda kendisinin Mecnûn gibi 

olduğunu, ağlayan gözlerinin ancak onun dönüşüyle güleceğini söylemiştir. İlk on 

bendde dünyevî bir sevgiliden bahsediyormuş gibi konuşan Mecdî, son bendde 

Leylâ’dan Mecnûn’dan kastın bir başka mana olduğunu belirterek, şiirinde anlattığı 

aşkın ilâhî aşk olduğuna işaret etmiştir. Bu durumun daha iyi görülebilmesi için şiirin 

ilk ve son bendlerini buraya alıyoruz: 

Gel ey Leylà gel ey nūr-ı zemīn ü àsumànım 

Gel ey Leylà gel ey gözden nihànım ķıble-i cànım 

Gel ey Leylà gel ey şems-i münīr-i leyl-i hicrànım 

Gel ey ħasretle àteş-bàr-ı ķalbim şanlı cànànım 

Gel ey Leylà yeter ser-ħaddi aştı àh ü efġànım 

Gel ey Leylà gel ey nūr-ı bedīćim nūr-ı raĥşànım 

 

Ķalem mecnūn-ı Mecdī’dir mürekkep zülf-i Leylàdır 

Bu Mecnūndan bu Leylàdan ġarez bir başķa maćnàdır 
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Mućallàdır o maćnà cilve-gàh-ı feyż-i aćlàdır 

Serīr-i dil-pezīr-i dilde bir sırr-ı hüveydàdır 

Ne ħàcet daćvet-i leylàya leylà nūr-ı pinhànım 

Tenim cànım cihàñım mevce-i baħr-i ĥurūşànım 

 

Divandaki son müseddes şairin çocuklarına veya torunlarına hitaben 

söylenmiş bir ninnidir. 5 bendden oluşan şiir tasavvufî bir muhtevaya sahip olup 

sıradan bir ninni özellikleri taşımamaktadır. Şiirin üçüncü bendi aşağıdaki gibidir: 

Geldiñse de ćàlem-i fenàya 

 Bir maħbes-i tende ibtilàya 

 Senden yine yol çıķar semàya 

 Baķ ķalbiñe manžar-ı Ĥüdà’ya 

 Ey màh-ı nevīn-i ħüsn ü ànım 

Dal uyķuya ey żiyà-feşànım 

 

Mecdî biri dışında müseddeslerine başlık koymuştur. Divandaki 

müseddeslerin bend sayıları ve başlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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Şiir Numarası Bend Sayısı Müseddesin Başlığı 

1 3 Medāiħ-i Ħażret-i Pādişāhī 

2 3 Bir Rütbe 

3 4 Mužaffer 

4 13 Şüūn-Ţorunlarım Selmà ile Selīm’e Şiddet-i Şità ve Ondan 

Ŝoñraki Ŝafà-yı Hevà Münàsebetiyle- 

5 11 - 

6 5 Ninni 

   

 

2.2.6. Müsebba’lar 

7 mısralık bendlerden oluşan bir nazım şekli olan müsebba’, Mecdî divanında 

sadece bir defa kullanılmıştır. aaaaaxx/bbbbbyy/ccccczz kafiye düzeniyle yazılan bu 

şiir 5 bendden oluşmaktadır. Şairin torunu Selma’ya söylediği bir ninni olan şiirin 

başlığı “Selmâ’ya Ninni” şeklindedir. Müsebba’ın ilk bendi şöyledir: 

Ey màh uyu bu ĥoş zamàndır 

Herkes saña ķarşı mihribàndır 

Ŝuŝ aġlama aġlamaķ ziyàndır 

Riķķatle nesīm-i nev vezàndır 

Ràħat edecek zamàn bu àndır 

Sen bir gül-i bàġ-ı ħüsn ü ànsıñ 

Ammà bu ķadar niçin yamànsıñ 
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2.3. Gazel 

Mecdî divanının en hacimli kısmını gazeller oluşturmaktadır. Divan şiirinin 

inceliklerine vakıf olan şair, duygu ve düşüncelerini aktarmada bu nazım şeklini 

başarılı bir şekilde kullanmıştır. Gazellerinin birçoğunda manevî aşkı konu 

edinmekle kalmamış, kainattaki harikuladeliklerden hareketle tevhid ve vahdet-i 

vücûdu işlemiştir. 

Mecdî’nin yazdığı toplam 107 gazel bulunmaktadır. Bunlardan üçü tarih, biri 

mezar taşı kitabesidir. Bu üç şiir konu bütünlüğü zarar görmesin diye ilgili başlıklar 

altında incelenmiş, metin kısmında da gazeller arasına yazılmayıp ilgili yere 

konmuştur. Şairimiz en az 3, en çok 24 beyitlik gazeller yazmıştır. Divandaki 

gazellerin toplam beyit sayısı ise 943’tür. 

Divandaki gazeller arasında 34 adetle 7 beyitlik gazeller ilk sırayı almaktadır. 

5 ve 9 beyitlik 12’şer, 8 beyitlik ise 13 gazelin bulunduğu divandaki beyit sayısına 

göre gazel dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
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Beyit Sayısı Gazel Sayısı 

3 1 

4 1 

5 12 

6 2 

7 34 

8 13 

9 12 

10 8 

11 4 

12 5 

14 2 

15 1 

16 2 

19 1 

21 2 

23 2 

24 2 

Toplam 107 

 

3 beyitlik gazel 11 numaralı şiir olup bir nâ-tamam gazel görünümündedir. 

Şair, Tokat Yolunda-Gazel başlığını koyarak başladığı şiirini mahlas beytini 
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kullanmadan 3 beyitte sonlandırmıştır. Sadece MK nüshasında bulunan150 bu şiirdeki 

eksikliğin müstensihten kaynaklanıyor olma ihtimali de bulunmaktadır. 

Beyit sayısı 15’ten fazla olan gazellere gazel-i mutavvel denmiştir. Divan 

şairleri uzun gazeller yazmayı genelde tercih etmemişlerdir.151 Mecdî’nin 

gazellerinin ise 9 tanesi gazel-i mutavveldir. Başka bir deyişle şairimizin gazellerinin 

yaklaşık %10’u mutavvel gazeldir. Divandaki 4 (23 beyit), 16 (19 beyit), 19 (21 

beyit), 24 (24 beyit), 36 (24 beyit), 41 (16 beyit), 50 (16 beyit), 54 (21 beyit), 93 (23 

beyit) numaralı gazeller gazel-i mutavveldir. 

İki şairin birlikte söyledikleri gazellere müşterek gazel denir.152 Bu tür 

gazellerde şairler bazen birer mısra bazen de birer beyit söylemeyi tercih ederler. 

Mecdî divanındaki 41 numaralı gazel bir müşterek gazeldir. 16 beyitten oluşan bu 

şiiri Mecdî ve oğlu Ahmed Nûr karşılıklı söylemişlerdir. Mecdî’nin beytiyle başlayan 

gazelde tek numaralı beyitler Mecdî’ye, çift numaralı beyitler ise oğluna aittir. İlâhî 

aşkı konu aldıkları bu şiirde baba-oğul, birlikte şiir söylemenin ne kadar büyük bir 

zevk olduğunu vurgulayarak gazeli tamamlamışlardır. 

Mecdî’nin gazellerinin birçoğu yek-âhenk gazel özelliği taşımaktadır. Bu 

gazellerde şair, şiiri boyunca bir konuyu işler. Gazelin bütün beyitleri aynı güç ve 

güzellikte söylenmişse bu gazellere de yek-âvâz gazel denir. 153 Şairimizin kaleme 

aldığı, 85 numarada yer alan sîneden redifli gazel bir yek-âvâz gazeldir. Hem Câna 

Hem Cânâna başlığını taşıyan bu şiirnde Mecdî, vahdet sırrına erişince sînenin 

                                                             
150 MK 20a. 
151 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 17. 
152 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 18. 
153 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 18. 
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coşkunluğunu işlemiştir. 82 numaradaki himmetten redifli gazel ise yek-âhenk gazele 

örnektir. Gazelin tamamında şair, himmetin fayda ve güzelliklerini anlatmıştır.  

Bir şairin yazdığı gazele, aynı vezin ve kafiye ile cevap vermek maksadıyla 

yazılmış gazellere nazîre denir.154 Mecdî, 5 adet nazîre kaleme almıştır. Bunlardan 

ikisi Ali İffet Bey’e, ikisi Ali Haydar Bey’e, biri Fazlullah isimli Sivaslı bir şaire 

yazılmıştır.155 4 ve 89 numaralı gazeller Ali İffet Bey’e nazîre olarak yazılmış olup 

sırasıyla 23 ve 9 beyitten oluşmaktadır. Ali Haydar Bey’e yazılan nazîreler 18 ve 47 

numaralı gazellerdir. Bu iki gazel de 5 beyitten oluşmaktadır. 22 numaralı gazel olan 

9 beyitlik şiir ise Fazlullah’a yazılan nazîredir. 

Mürettep divan sahibi şairler, alfabedeki bütün harflerle kafiye 

oluşturmuşlardır. Mecdî ise böyle bir hassasiyet taşımamaktadır. Her harften şiir 

vermek için özel bir çaba harcamayan şair, en çok şiiri ر harfi ile kafiyelendirmiş, 

 .harflerinden ise hiç gazel yazmamıştır  ث،ج،چ،ح،خ،د،ذ،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ

Mecdî’nin hangi harften kaç gazel yazdığı aşağıdaki tabloda bir arada verilmiştir: 

 

 

 

                                                             
154 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 19. 
155 Yaptığımız araştırma sonucu bu şairin 1876-1942 yılları arasında yaşamış Mehmet Fazlullah Moral 
olduğu kanaatine vardık. Bu şahıs Sivas’ın mânevî önderlerinden Mur Ali Baba’nın torunu, Şeyh 
Abdulkâdir Gulâmî’nin de oğludur. Ancak Moral’in şiirleriyle ilgili bir çalışmaya rastlayamadık. 
Vehbi Cem Aşkun’un verdiği bilgilere göre lirik ve didaktik şiirler söyleyen şairin birçok şiiri 
kaydedilmemiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri, Kâmil Matbaası, Sivas, 
1948, Alim Yıldız, Sivaslı Şairler Antolojisi, Kitap Matbaacılık, İstanbul, 2003.) 
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Harf Gazel Sayısı 

 8 ا

 3 ب

 3 ت

 28 ر

 6 ز

 1 ق

 1 ک

 11 گ

 1 ل

 11 م

 16 ن

 1 و

 7 ه

 8 ی

Mecdî’nin gazellerinden ikisi meşhur İranlı şair Hafız’ın gazellerinin 

tercümeleridir. Farsça ve Arapçaya vakıf olan şairimiz, Hafız’ın gazellerini Türkçeye 

nazmen tercüme etmiştir. 68 numaralı gazel Hafız’ın كردم redifli 9 beyitlik şiirinin, 

76 numaralı gazel ise 7 beyitlik bir gazelinin tercümesidir. 

Mecdî divanının nüshaları içerisinde en fazla gazel 97 gazelle OE nüshasında 

bulunmaktadır. MK nüshasında 47, OE1 nüshasında 38, A nüshasında 30, OE3 

nüshasında 27, OE2 nüshasında ise 7 gazel yer almaktadır.  
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2.4. Mesnevî 

Mesnevi nazım şekliyle yazılmış şiirler, Mecdî divanında önemli bir yekun 

oluşturmaktadır. Mesnevinin çok farklı konuları işlemeye müsait olması ve kafiye 

düzeninin mevzuları uzun uzadıya anlatmada kolaylıklar sağlaması156, diğer divan 

şairlerinde olduğu gibi Mecdî’nin de bu nazım şeklini çokça kullanmasına sebep 

olmuştur. Mezar taşı kitabeleri ve tarihlerle birlikte 21 adet mesnevi yazan şairin bu 

mesnevileri toplamda 846 beyitten oluşmaktadır. 1’i tarih, 4’ü mezar taşı kitabesi 

olarak yazılan 5 mesnevi, konu bütünlüğü bakımından ilgili başlığın altında ele 

alınmıştır. Diğer 16 mesnevi ise bu bölümde incelenecektir. 

Şairler uzun mesneviler yazarken bazen konudan saparak aralara gazeller 

serpiştirmişlerdir.157 Abdülaziz Mecdî de 511 beyitten oluşan uzun mesnevisine 5 

bendlik bir müseddes; biri 13, biri de 8 beyitlik iki gazel yerleştirmiştir. 

İlk sıradaki mesnevi tevhid türünde yazılmıştır. Şiir, 

Allàh ki źàt-ı kibriyàdır 

Müstaġnī-i cümle mà-sivàdır 

 

beytiyle başlamaktadır. Eserde vahdet-i vücut konusu işlenmiş, Allah’ı bilenin her 

dediğinin hakikat olacağına vurgu yapılmıştır. 34 beyitten oluşan şiirinde Mecdî, 

mahlasını 33. beyitte kullanmıştır. Şiir aşağıdaki beyitle sona ermektedir: 

 Senden erişirse feyż-i kàmil 

Eñ nàķıŝ olan olur mükemmil 

                                                             
156 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 59-60. 
157 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 60. 
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Müstakil başlık kullanılmadan yazılmış olan ikinci mesnevi de ilki gibi tevhid 

türünün özelliklerini taşımaktadır. Mecdî, 15 beyitten oluşan bu şiirinde mahlas 

kullanmamıştır. Mesnevinin ilk ve son beyitleri şöyledir: 

ćAşķım beni attı sebze-zāra 

Erdim güle, gülşene, bahāra 

 

Ħaķķ olsa ne rütbe sırr-ı muġlaķ 

Bī-şübhe odur Vücūd-ı Muţlaķ 

 

Mâcerâ-yı Hayât başlıklı mesnevi 511 beyitten oluşmaktadır. Hayatının 

yaklaşık kırk yıllık bölümünü anlattığı bu şiirinde Mecdî, daha annesinin karnında 

olduğu dönemden başlayarak çocukluğunu, aldığı eğitimi, öğretmenlerini, 

öğretmenliğini, Girit ve Konya’da bulunduğu dönemleri, ticaretle iştigal ettiği 

günleri anlatmaktadır. 

Şiirde yer yer ara başlıklar kullanılmıştır. bunlardan Hanya Temâşâgâhı 

başlıklı bölüm Girit’te yayın yapan Mekteb Gazetesi’nde neşr edilmiştir. 34 beyitten 

oluşan bu bölüm divanın iki nüshasında daha müstakil bir mesnevi gibi yazılmıştır. 

Mecdî’nin,  

Hem-bezm-i ŝafà idim ezelde 

 Bir ravża-i nūr-ı bī-bedelde 
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 Bir ravża ki reng reng ezhàr 

Deryà gibi mevce mevce envàr 

mısralarıyla başladığı şiiri yarım kalmış bir görünüme sahiptir. Konya’da ikamet 

ederken memleketi olan Balıkesir’den mebus seçildiğini ve kendisine İstanbul yolu 

göründüğünü söylediği yerde şiir bitmiştir. Meclisin ve o zamanki hadiselerin 

yoğunluğu, şairimizin şiir yazmasına engel olmuştur. Ancak milletvekilliği bittikten 

sonra çok sayıda şiir yazmasına rağmen bu mesnevisini devam ettirmemiştir. Şiir şu 

beyitle sona ermektedir: 

Açıldı bezm-i mebćūśàn-ı millet 

 Çıķardı meşveret àśàr-ı raħmet 

 

Divandaki dördüncü mesnevi, İstiklal şairi Mehmet Akif’in dilinden 

yazılmıştır. Mecdî, yakînen tanıdığı Akif’in şiir yazamayacak kadar hastalandığını 

öğrenince, 

Serilmiş baķ şu ţaķatsiz yatan cism-i ĥarābımdır 

Meded-ĥāhım enīnimle nigāh-ı ıżţırābımdır 

 

beytiyle başlayan bir mesnevi kalem almıştır. Mecdî bu şiirde Akif’i konuşturmuş, 

ona hâlini anlattırmış, Allah’ın kudretini dillendirerek merhametine sığındırmış, şifa 

nasip etmesini dileyerek 30 beyitlik şiiri şu mısralarla sonlandırmıştır: 

 İlāhī! Ķudretiñ pīşinde feryād eylerim feryād 

Perīşānım, żaćīfim eyle ŝıħħatle beni dil-şād 
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Bu ćālemde seniñ vaŝlıñla şādān olmadan gitmem 

Tecellī-yāb-ı feyż-ā-feyż-i ćirfān olmadan gitmem 

 

Beşinci mesnevi, 856-936 (1452-1529) yılları arasında yaşamış olan Sümbül 

Sinan (Sümbül Efendi)’ye hitaben yazılmıştır. Mecdî, Sümbül Sinan’ın sufiler 

arasındaki konumundan bahsettiği şiirinde onu çokça övmüş, sözlerinden örnekler 

vererek onları şerhetmiştir. 18 beyitten oluşan bu mesnevinin ilk ve son beyitleri 

şöyledir: 

Sünbül müdür Sinàn mı bir bàġ-ı gül-feşàn mı 

 Cism-i cihàn mı yoķsa ĥurşīd-i cism ü càn mı 

 

Müştàķ-ı lüţf u himmet Mecdī diler ćinàyet 

 Ķalbiñde ķıble-gàhı maħbūb-ı Ħaķ Muħammed 

 

Altıncı mesnevi şairin öğretmenlik yaptığı yıllara aittir. 19 beyitlik şiirin 

başlığı Nutk-ı Manzûm’dur. Mecdî bu şiirinde öğrencilerin ilim, irfan ve edeb 

öğrendikleri bu kurumun toplumsal hayattaki önemini anlatmıştır. Mahlasını 

kullandığı beyitte mütevazı davranarak kendisinin eksikleri olan bir öğretmen 

olduğunu söylemiş ve öğrencilerinin hizmetinde olduğunu belirtmiştir: 

Evŝāf-ı ķalem beyāna ŝıġmaz 

Āśārı anıñ cihāna ŝıġmaz 
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 Mecdī size gönderildi ĥādim 

Ol fende kemīne bir mućallim 

 

Mecdî yedinci mesneviyi Girit’te öğretmenlik yaparken Girit valisi 

Celaleddin Paşa’nın kendisine takdim ettiği bir nişaneye teşekkür mahiyetinde 

kaleme almıştır. Validen sitayişle bahsettiği şiirinde onun Girit’e ne kadar büyük 

hizmet yaptığını anlatmış, dualarla şiirini sonlandırmıştır: 

Ehliyyetimden bālā bu iħsān 

Nāķıŝdır etsem biñ yola şükrān 

 

 Mecdī dem-ā-dem böyle dućā-ĥān 

Olsun mućīniñ tevfīķ-i Mennān 

 

Sekizinci mesnevi şairin babasına yazdığı bir şiirdir. Girit’te gurbette olduğu 

dönemde yazdığı bu şiirinde Mecdî, bir yandan sıladan ayrı olmanın sıkıntısını 

çektiğini, diğer yandan sevdiklerine duyduğu hasretin ızdırabıyla inlediğini, 

yetmezmiş gibi babasının hastalığında yanında olamamanın acısını yudumladığını, 

bunların bir zehir gibi kendisini perişan ve derbeder ettiğini söylemektedir. 

Babasından duasını esirgememesini dileyen şair, 23 beyitlik mesnevisini Farsça bir 

beyitle bitirmiştir: 

Nīràn-ı elem-i lehīb-efrūz 

Ħasret gibi var mı hīç dil-sūz 
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Geçmekte fiġàn ile leyàlim 

Gündüz de o yolda iştiġàlim 

 

Hicràn çekilir belà değildir 

Zehr-àb içilir devà değildir 

 

Ey çarĥ-ı sitem-güzīn vefà ķıl 

Bir cerħa-i mühlike devà ķıl 

 

Eyvàh dil-i ħazīne eyvàh 

Ġurbetler içinde oldu gümràh 

 

Ħàlim benim işte böyle vàlid 

Aħvàliñi sen de söyle vàlid 

 

Bezl eyle rıżà ile dućàñı 

Şàd eyle ķadīm olan gedàñ 

 

Īn nažm-ı hazīn be-yàft pàyàn 

Ez yàd-ı firàmişem meger dàn 

 

Divandaki dokuzuncu mesnevi, şairin İstanbul’da girdiği öğretmenlik 

sınavında tanıştığı ve çok iyiliklerini gördüğü eski Meclis-i Maârif reislerinden 
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Haydar Efendi’ye 1896/1311 yılının kurban bayramını tebrik etmek maksadıyla 

yazılmıştır. 10 beyitlik şiirin ilk ve son beyitleri şöyledir: 

Ey źàt-ı celīl-i nükte-perver 

Taħrīr-i yegàne-i süĥan-ver 

 

Maħŝūl-i kelàm ey hüner-ver 

Mesćūd ola iş bu ćīd-i ekber 

 

Onuncu mesnevi, Süleymaniye Medresesi Müdürlüğü’ne yazılmış Arapça bir 

mektubun zeylinde yer alan bir teşekkür-namedir. Kime yazıldığı tam olarak 

anlaşılmayan 8 beyitlik şiirin ilk ve son beyitleri şöyledir: 

Ey pertev-i ćirfàn ile zīb-àver-i devràn 

Ey fażl u kemàlàt ile iftàya veren şàn 

 

Ol dem ki göñül lüţf ile àbàd oldu 

Ālàm ile vīràn iken àzàd oldu 

 

 Şairin Konya’da olduğu dönem kaleme aldığı Çumra’da başlıklı mesnevi 23 

beyitten oluşmaktadır. Beldenin güzelliklerinin anlatıldığı şiirde, bütün bu 

güzelliklerin Allah’ın eseri olduğu vurgulanmıştır. Mecdî’nin mahlasını 

kullanmadığı şiirden alınmış birkaç beyit aşağıda yer almaktadır: 

Ey müzehher dil-firīb-i gül-şen 

Baķtıķça gözüm size olur şen 
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Āśàr-ı Ĥüdà-yı lem-yezeldir 

Bir levħa-i reng-i bī-bedeldir 

 

Ey Rabb-i kerīm ü Ħaķķ-ı muţlaķ 

Feyżiñle bilindi sırr-ı muġlaķ 

 

Divandaki on ikinci mesnevi olan 44 beyitlik şiirde Mecdî, mânâ âleminden 

geldiğini söylediği biriyle yaptığı sohbeti anlatmaktadır. Bu zat, şaire vahdet sırrını 

anlatmış, irfan sahibi olmak için insanın taşıması gereken vasıfları sıralamıştır. Yer 

yer Mecdî’nin de katkıda bulunduğu bu musahabenin bir yerinde, bu meçhul şahsın 

söyledikleri şairimizin aklına Konya valisini getirmiştir. Bu yüzden şiirin son 

bölümünde vali ve onu Konya’ya tayin eden padişaha olan övgüler yer almaktadır. 

Şiirin ilk iki ve son iki beyitleri şöyledir: 

Bir şeb olmuş idi fikrim rūşen 

MevķiĆim ĥurrem idi göñlüm şen 

 

 ĆĀlem ñur idi manžūr-ı baŝar 

Pembe bir lemĆa ĥurūşàn yer yer 

 

Mà-ħaŝal Ħażret-i Rabb-i bī-çūn 

ĆÖmr ü iķbàliñi ķılsın efzūn 

 

 ŞiĆr-i Mecdī’ye neşàţıñ eśeri 

Verdi àràyiş ile zīb ü feri 
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Mecdî, Ankara’da ikamet ettiği dönemde, kendisini ziyarete gelen oğulları 

yoldayken ve Ankara’dayken yaşadığı hisleri anlatmak üzere iki mesnevi kaleme 

almıştır. On dokuzar beyitten oluşan bu şiirlerde evlatlarının kendisi için ne kadar 

önemli olduğunu, onların gelmesiyle yaşadığı sevinci anlatmış ve çocuklarının ikbali 

için bol bol dua etmiştir. Aşağıdaki beyitlerden ilk ikisi birinci mesneviye, diğer ikisi 

ikinci mesneviye aittir: 

Gel ey ćirfàn kitàbı nükte-dànı 

Gel ey esràr-ı “ġaybī” tercemànı 

 

Ŝafà geldiñ ŝafàdan olma ĥàlī 

Saña baĥş eylesin Mevlà kemàli 

 

Gel ey àyīne-i vaħdet cilàsı 

Gel ey ĥurşīd-i ćirfànıñ żiyàsı 

 

Ŝafà geldiñ sürūrum oldu müzdàd 

Ŝafà geldiñ göñül vaŝlıñla àbàd 

 

Divandaki son iki mesnevi, ikişer beyitten oluşmaktadır. İlk şiirde Mecdî, 

gurbetin zorluklarından ve daha genç yaşındayken saçlarının ağarmasından şikayet 

etmektedir. İkinci şiir ise babasının vefat haberini aldığında yazdığı beyitlerdir. 

Şairin bu acı haber üzerine yazdığı iki beyit aşağıda yer almaktadır: 
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Eyvàh ki ŝad-hezàr eyvàh 

Gitti ćademe o pīr nà-gàh 

 

 Ŝaçlar aġarıp yüzüm ŝarardı 

Aķ günleri ćömrümüñ ķarardı 

 

Mecdî divanında yer alan mesnevilerin beyit sayıları, başlıkları ve ait 

oldukları nüshalar aşağıdaki tabloda bir arada verilmiştir: 

Şiir 

Numarası 

Beyit 

Sayısı 

Mesnevinin Başlığı Bulunduğu 

Nüshalar 

1 34 - OE1, OE2, 

OE3, OE 

2 15 - OE1, OE 

3 511 Màcerà-yı Ħayàt OE2 

4 30 Ĥastalıġından Dolayı Şićr Söyleyemeyen Büyük 

Şàćir ćĀkif Beg’in Ĥaberi Olmaķsızın Lisàn-ı 

İstimdàdından 

OE1, OE 

5 18 Sünbül Sinàn Ħażretleri OE 

6 19 Nuţķ-ı Manžūm MK 

7 14 Merħūm Celāleddīn Paşa’ya Nişāne İçin Teşekkür-

nāme 

MK 

8 23 Merħūm Pederime Yazılmıştır MK, OE2 

9 10 Meclis-i Maćàrif ReĈīsi Ħaydar Efendi Merħūma MK 
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Tebrīk-i ćĪd 

10 8 Mūŝıla-i Süleymàniye RüĈūsuna Nàiliyyetinde 

Maķàm-ı Meşīĥat-i ćUlyàya Yazılan Bir Mektūb-ı 

ćArabī Źeylindeki Teşekkür-i Manžūm 

MK 

11 23 Çumra’da OE1, OE3, 

OE 

12 44 Meśnevī MK, OE 

13 19 Ĥoş-àmedī/Kàm-kàr Anķara Yolunda ve Anķara’da MK, OE1 

14 19 Hū Ĥoş-àmedī /Süheyl Anķara Yolunda ve 

Anķara’da İken 

MK, OE1 

15 2 Meśnevī MK 

16 2 - MK 

    

 

2.5. Müstezâd 

Müstezâd, gazelin her mısraına kısa mısralar eklenerek oluşturulan bir nazım 

şeklidir. Müstezâdda ziyâde mısralar şiirin yazıldığı veznin ilk ve son tef’ilesi ile 

yazılır.158 Divanda 1 adet müstezâd bulunmaktadır. Mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün 

kalıbıyla yazılmış bu şiirin ziyâde mısraları mef’ûlü/fe’ûlün cüzleriyle 

oluşturulmuştur. 

Müstezâdın ilk ve son beyitleri şöyledir: 

Bildim bileli maŝdar-ı feyyàż-ı beķàyı 
                                                             
158 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 33. 
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    Esràr-ı Ĥüdà’yı 

 Terk etti göñül debdebe-i mülk-i fenàyı 

   Esbàb-ı cefàyı 

 

Ķalbim dil-i raĆnà gibi ser-mest-i ħaķīķat 

    Mecdī ne saĆàdet 

 Tekràr ederim ŝubħ u mesà ħamd u śenàyı 

   Bildim o Ĥüdà’yı 

 

2.6. Kıt’alar 

Nazım terimi olarak kıt’a en az iki beyitten oluşan, uzunluğu genellikle on 

beyti geçmeyen, matla’ ve mahlas beyitleri bulunmayan şiirlere denir. Bununla 

birlikte şairler beyit sayısı daha fazla olan kıt’alar da yazmışlardır. Bu tür kıt’alara 

kıt’a-i kebîre denmiştir. Özellikle kıt’a-i kebîrelerde şairlerin mahlas kullandıkları 

olmuştur. 159 

Mecdî divanında tarihler ve mezar taşı kitabeleri dışında 11 adet kıt’a 

bulunmaktadır. Bunların 9’u ikişer beyitten oluşmaktadır. 12 beyitten oluşan diğer 

iki kıt’anın ilki Mahmud Celaleddin Paşa’nın bir münşeatına takriz olarak 

yazılmıştır. Nazîre başlığı atılarak yazılmış olan diğer kıt’anın kime nazire olarak 

yazıldığını tespit edemedik. 

                                                             
159 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 52. 
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Şair yazdığı kıt’alarda konu çerçevesini geniş tutmuştur. Bazen bir nasihat 

vermek için kıt’a kaleme alan Mecdî, bazen birini methetmek için, bazen de aldığı 

bir ölüm haberi üzerine duygularını ifade etmede bu nazım şekline müracaat etmiştir. 

Divanda yer alan kıt’alar xa xa veya ab ab kafiye düzeniyle yazılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda hangi kafiye düzeniyle kaç kıt’anın yer aldığı gösterilmiştir: 

Kafiye Kıt’a Sayısı 

xa xa 6 

ab ab 5 

Şair kıt’alarının bir kısmına müstakil isim vermiştir. Aşağıdaki tablo 

kıt’aların beyit sayılarıyla başlıklarını içermektedir: 

Şiir Numarası Beyit Sayısı Kıt’anın Başlığı 

1 2 Bir Dāver-i Cān-berāre 

2 2 Beste-nigàr oķuyan bir ĥànende-i ĥoş-elħàne 

3 2 Żiyà Beg’e/Celàlü’d-dīn Paşa-zàde 

4 2 - 

5 2 Ķıţća 

6 2 Yeraltı Càmić-i Şerīfi Ĥaţībi Ħàfıž ćAlī Efendi’ye 

7 2 Ħàfıž Ferīd Efendi’ye 

8 2 - 

9 2 - 

10 12 Maħmūd Celàle’d-dīn Paşa Merħūmuñ Münşeàtına Taķrīż-
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i Manžūm 

11 12 Nazîre 

 

2.7. Tarihler 

Şairler yeni yapılan veya tamir edilen bir binanın hizmete başlama tarihini, 

ebedî aleme göç eden birinin vefat tarihini, toplumsal açıdan önem arz eden bir 

hadisenin vuku bulduğu tarihi vb. nazmen ifade etmek için şiiri kullanmışlardır. Bu 

şiirlerde genellikle kıt’a nazım şekli kullanılmışsa da gazel, mesnevi gibi nazım 

şekillerine de müracaat edilmiştir. 

Şairimizin tarih düşürmek maksadıyla yazdığı şiirleriyle mezar taşı kitabesi 

olarak hazırladığı şiirlerini birden fazla nazım şekliyle yazmıştır. Bu şiirleri konu 

bütünlüğü dağılmadan ele alabilmek için nazım şekillerinden bağımsız başlıklar 

altında değerlendirdik. 

Abdülaziz Mecdî’nin tespit edebildiğimiz dokuz adet tarih şiiri 

bulunmaktadır. Şair, tarih düşürürken tam tarih, noktalı tarih(tarih-i mücevher), 

tarih-i mühmel gibi metotları kullanmıştır. Aşağıdaki beyit tam tarihe örnek olarak 

verilebilir: 

Yek ķalemde çıķtı Mecdī şevķ ile tàrīĥ-i tàm 

Oldu mebrūke-ĥànım zīb-àver-i mehd-i vücūd 

 

Şu beyitlerde ise noktalı tarih kullanılmıştır: 

Noķtasından nükteli Ŝàibledir tàrīĥ-i fevt 
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Oldu İsmàćīl Efendi ćàžım-ı dàrü’l-ķaràr 

 

Mecdī mücevher-àsà tàrīĥi oldu zībà 

Càmić edildi inşà feyż-i nevi dü-bàlà 

 

Mecdî’nin çeşitli hadiselerden ötürü tarih düşürmek için kaleme aldığı şiirler, 

aşağıdaki tabloda nazım şekilleri ve beyit sayılarıyla birlikte verilmiştir: 

Nazım Şekli Beyit Sayısı Başlığı 

Kıt’a 4 Meclis-i Maćārif Reīsi Merħūm Ħaydar Efendi Ħaķķında 

Sene-i Tārīĥ-i Velādet 

Kıt’a 3 Tàrīĥ-i Velàdet 

Kıt’a 3 Doķtor Ħüsàmeddīn Efendi’niñ Śüreyyà Nàmındaki Nev-

zàdına Tàrīĥ-i Velàdet 

Kıt’a 4 Tàrīĥ-i Velàdet 

Kıt’a 4 - 

Gazel 6 Hüve’l-Bàķī-“Merħūmuñ Büyük Vàlidesi Lisànından” 

Gazel 8 - 

Gazel 2 - 

Mesnevi 3 Tàrīĥ-i Vefàt 
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2.8. Mezar Taşı Kitabeleri 

Mecdî, tarikat büyüklerinden arkadaşlarına, yakınlarının eş ve çocuklarına 

kadar birçok kişi için mezar taşı kitabesi yazmıştır. Sufî olmasının da etkisiyle 

yazdığı şiirler okuyanlarda bir taraftan hüzün meydana getirirken diğer taraftan 

onların ölümden ders almalarını sağlayacak nasihatler de barındırmaktadır. 

Mecdî’nin divanında 13 adet mezar taşı kitabesi bulunmaktadır. Bu şiirlerinde 

kıt’a nazım şeklini 8 defa kullanan şair, mesnevi nazım şekliyle 4,  gazel nazım 

şekliyle ise 1 şiir yazmıştır.  

Divanda yer alan mezar taşı kitabeleri, nazım şekilleri, beyit sayıları ve 

başlıklarıyla birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Nazım Şekli Beyit Sayısı Başlığı 

Kıt’a 3 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Kıt’a 4 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Kıt’a 7 Bir Merħūmeniñ Yetīmànı Lisànından Kitàbe-i Seng-i 

Mezàrı 

Kıt’a 6 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Kıt’a 4 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Kıt’a 4 Fàim Vàlide’ye Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Kıt’a 3 Doķtor İsmàćīl Efendi’ye Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Kıt’a 4 Kitàbe-i Seng-i Mezàr-Balıkesrī’de 

Gazel 7 Ricàl-i ŞaĆbàniyye’den Merħūm Ħàcı Kàmil Efendi 

Ħażretleri’ne Kitàbe-i Seng-i Mezàr 
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Mesnevi 6 Beyşehir’de Bir Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Mesnevi 4 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

Mesnevi 4 Bir Maćŝūmeniñ Kitābe-i Seng-i Mezārı 

Mesnevi 4 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

 

2.9. Şarkılar 

Şarkı, Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır. Dört mısralık bendler 

halinde yazılan şarkının benddeki üçüncü mısraına miyân, son mısraına da nakarat 

denir. Şairin mahlası son bendde bulunmakla birlikte mahlas kullanmamayı tercih 

eden şairler de bulunmaktadır.160 

Mecdî’nin kaleme aldığı üç şarkı bulunmaktadır. Şarkılar genellikle 3-5 bend 

yazılmasına rağmen şairimizin şarkıları ikişer bendden oluşmaktadır. Ayrıca Mecdî, 

şarkılarında mahlas kullanmamıştır. 

Divanda yer alan şarkıların kafiye düzenleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Kafiye Şarkı Sayısı 

aaaa/bbba 2 

aaaa/bbbb 1 

Mecdî, şarkılarında sade bir dil kullanmıştır. Miyân ve nakarat mısralarını 

özenle seçmiş, birkaç dizede meramını etkili bir şekilde anlatmıştır. Şair, şarkılarına 

özel başlık koymamış, başlıkta sadece Şarkı ibaresini kullanmıştır. 

                                                             
160 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 88-89. 
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Mecdî’nin şarkılarının birinci bendleri aşağıda yer almaktadır: 

Derd-i hicrānıñla her dem eylerim feryād u āh 

Merħamet ķıl sevdigim bir kerre et ćaţf-ı nigāh 

Iżţırārımdan cihān çeşmimde ser-tā-pā siyāh 

Iżţırārımdan cihān çeşmimde ser-tā-pā siyāh 

 

Ben şen degilim olsa da gülşen ne ķadar şen 

Nāz eyleme sensiñ beni dil-şād edecek sen 

Lüţfuñ ile ķıl dīde-i müştāķımı rūşen 

Vaŝlıñ ile ķıl ķalb-i perīşānımı gülşen 

 

Nigàhıñ àteşīn teĈśīrini càn-gàhıma ŝaldıñ 

O ŝūrette elimden iĥtiyàr-ı ķalbimi çaldıñ 

Cihàñ-pīrà gözümde bir żiyà Ćàlemde sen ķaldıñ 

Güneş senden mi yoķsa sen güneşlerden mi nūr aldıñ 

 

3. Vezin Özellikleri 

3.1. Şiirlerde Kullanılan Arûz Kalıpları 

Mecdî arûzun hemen hemen bütün bahirleriyle şiir yazmıştır. Divanda en çok 

karşılaştığımız kalıp 61 şiirle Hezec Bahrinin 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün kalıbıdır. Bunu 40 şiirle Remel Bahrinin 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün kalıbı takip etmektedir. 
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Şairin kullandığı bahir ve kalıplar aşağıdaki tablolarda şiir sayılarıyla birlikte 

verilmiştir: 

Remel Bahri Şiir Sayısı 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 40 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fāćilün 14 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 17 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 2 

 

Hezec Bahri Şiir Sayısı 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 61 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Fećūlün 2 

Mefćūlü/Mefāćīlün/Mefćūlü/Mefāćīlün 1 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 26 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 25 

 

Recez Bahri Şiir Sayısı 

Müstefćilün/Müstefćilün/Müstefćilün/Müstefćilün 2 

Müstefćilātün/Müstefćilātün 2 

Müftećilün/Müftećilün/Müftećilün/Müftećilün 1 
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Münserih Bahri Şiir Sayısı 

Müftećilün/Fāćilün/Müftećilün/Fāćilün 3 

 

Muzârî Bahri Şiir Sayısı 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 18 

Mefćūlü/Fāćilātü/Mefāćīlü/Fāćilün 1 

Mefćūlü/Fāćilātün 1 

 

Müctes Bahri Şiir Sayısı 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 13 

Müstefćilün/Fāćilātün 2 

 

Kâmil Bahri Şiir Sayısı 

Müstefćilün/Fāćilün/Fećūlün 1 

 

Seri’ Bahri Şiir Sayısı 

Müftećilün/Müftećilün/Fāćilün 1 
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Hafif Bahri Şiir Sayısı 

Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 2 

 

Mütekârib Bahri Şiir Sayısı 

Fećūlün/Fećūlün/Fećūlün/Fećūl 1 

 

Mecdî yukarıda verilenler dışında herhangi bir bahrin içerisinde 

değerlendirilemeyen Mefćūlü/Mefāćīlün/Mefćūlü/Fećūlün kalıbından da bir şiir 

yazmıştır.  

3.2. Şairin Vezin Kullanımı 

Mecdî şiirlerinin tamamını aruzla yazmıştır. O, söylediği ninnileri bile hece 

ölçüsüyle söylememiştir. Ancak şairin hece ölçüsüne karşı olduğuna dair elimizde 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Vezin kullanımı konusunda vasat bir şair görünümünde olan Mecdî, 

şiirlerinde vezin hatası sayılabilecek unsurlardan özellikle imâle, vasl ve zihâfa sıkça 

başvurmuştur. 

Aşağıdaki beyitlerde koyu harflerle gösterilen yerlerde vasl yapılmak 

suretiyle vezin uygulanmıştır: 

Hilàl ebrūlarıñ miħràb-ı ķudsiyyet nişànımdır 

Nigàhıñ oldu hàdī ķıblem oldu şems-i ruĥ-sàrıñ (G. 51/3) 



172 
 

 

Söyle àmàde durur südde-i bàbıñda dilim 

Söyle müştàķıñım ey ķıble-i Ćirfàn söyle (G. 93/3) 

 

Aşağıda yer alan beyitlerde ise koyu harflerle gösterilen hecelerde imâle 

yapılmıştır: 

Cànım olunca cànàn cànàn olunca cànım 

Her şeyde ħüsn ü ànı raĥşende oldu yàrıñ (G. 52/4) 

 

Cānān ŝafāya çıķmış feyż-i bahāre ķarşı 

ćArż-ı tefevvuķ eyler her gül-ćiźāre ķarşı (G. 100/1) 

 

4. Kafiye 

Şiirde mısra sonlarında yapı, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı 

olmakla birlikte ses bakımından birliktelik gösteren birimlere kafiye denir.161 Şiirin 

vaz geçilmez ahenk unsurlarından olan kafiyeye, eski şiirimizde vezin kadar önem 

verilmiştir. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerinin fazlalığı oranında şiirde bir iç 

musıkî oluşur ve şiirde işlenen konunun kulağa daha hoş aktarılması sağlanır. 

 Mecdî, şiirlerinde kafiyeyi başarılı bir şekilde uygulamıştır. Mukayyed ve 

cinaslı kafiyeyi kullanmayan Mecdî’nin şiirlerinde kullandığı kafiye çeşitleri 

şunlardır: 

                                                             
161 Menderes Coşkun, Sözün Büyüsü Edebi Sanatlar, Dergah Yayınları, İstanbul, 2013, s. 232. 
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4.1. Yarım Kafiye 

Kafiyenin bir sesin benzerliğiyle oluşturulduğu şeklidir. 

Bezm-i vuŝlat neşvesiyle elde ŝaħbà nūrdur 

Źevķ-i cūş-à-cūş ile göñlüm ser-à-pà nūrdur  (G. 23/1) 

 

Baĥtıñ yoķ ise niĆmet-i dünyà ele girmez 

Ħükmüñle seniñ ħikmet-i Mevlà ele girmez  (G 46/1) 

4.2. Tam Kafiye 

Kafiyenin iki harfin benzerliğiyle oluşturulduğu şeklidir. 

Her ne söylense yazılsa biñ maķàle biñ kitàb 

Āh kim nūr-ı ħaķīķat etmiyor keşf-i niķàb  (G. 10/1) 

 

Ħaclede yàr ile her şeb gülerim tà-be-seħer 

Gündüzüm de benim eyler bu meserretle güźer (G. 17/1) 

 

4.3. Zengin Kafiye 

Kafiyenin üç veya daha fazla sesle oluşturulduğu şeklidir. Mecdî divanında 

örnekleri çoktur: 

Ďarbe-i dil şevķiñi tecdīd içün kàfī saña 

Kendi sàzıñ sūzuñu teşdīd içün kàfī saña (G. 7/1) 

 

Öyle bir ćàlem nigàh-ı źevķime pertev-niśàr 

Görmemiştir böyle bir ćàlem ćuyūn-ı ibtiŝàr  (G. 16/1) 
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4.4. Kafiye-i Müreddefe 

Kafiyenin son aslî harfi olan veya son aslî harfi kabul edilen revî harfinden 

önce illet harflerinden elif, vav, ye’den birisinin revî ile aralarında harekeli bir harf 

bulunmamak kaydıyla kafiyelerde yinelenmesine kafiye-i müreddefe denir.162 Şair bu 

kafiyeyi çokça kullanmıştır. 

Göñülden laħža laħža öyle bir feryàd olur peydà 

Tecessüm etse her feryàddan Ferhàd olur peydà (G. 1/1) 

 

Tebessüm etmese de rūy-ı rūz-gàr baña 

Güler kerem ile her àn cemàl-i yàr baña  (G. 4/1) 

 

4.5. Kafiye-i Müessese 

Harekesiz ا (elif) ile revî harfinin arasına harekeli bir harfin gelmesiyle 

oluşturulan kafiyedir.163 Mecdî bu kafiyeyi çok tercih etmemiştir. Ancak özellikle 

mesnevilerindeki bazı beyitlerde kafiye-i müessese kullanmıştır. 

İdràk edemez bu sırrı ġàfil 

Erdi o kemàle merd-i Ćàķil (M. 1/9) 

 

Mefhūm-ı ħaķīķatü’l-ħaķàyıķ 

Ćİrfàna verirse feyż-i làyıķ (M. 1/19) 

 

                                                             
162 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, s. 61. 
163 Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 61. 
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4.6. Tunç Kafiye 

Kafiyeyi oluşturan kelimelerden birinin, diğer mısradaki kelimenin içinde 

geçtiği kafiyedir. Çok olmamakla birlikte, Mecdî tunç kafiyeyi de kullanmıştır: 

Neşve-i ķalb ile her yer baña bir gülşendir 

Dīde şen manžara şen hem-dem-i rūħum şendir (G. 35/1) 

 

Āhengi yine başladı sīnemdeki àhıñ 

Daldım yine sevdàsına ben çeşm-i siyàhıñ  (G. 60/1) 

 

5. Redif 

Mecdî şiirlerinin birçoğunda redif kullanmıştır. Bazı rediflerle birden çok şiir 

yazan şair, redifin kelime, ek ve kelime, yalnız ekten oluştuğu şekillerini tercih 

etmiştir. Kelime olarak kullanılan rediflerin yarıdan fazlası fiildir. 

Mecdî’nin şiirlerinde kullandığı redifler ve bunları kaç defa kullandığı 

aşağıda verilmiştir: 

5.1. Yalnız Ekle Yapılan Redifler 
-a -e (2) -ımdır/imdir (4) -yım 

-da -ı (3) -ıñ (6)  

-dan/den (3) -ıdır -ıñdan  

-dı -ım/im (4) -ī  

-dım -ımda -sin  

-dır/dir (11) -ımdan (3)  -yı  
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5.2. Yalnız Kelimeyle Yapılan Redifler 
-artar eksilmez -ġarķ-ı nūr -ol -peydà 

-baña (2) -gel -olalı (2) -reng reng 

-dedigiñ -geldi -olandan ŝor -saña 

-der -gibi sevdim -olanıñ -söyle 

-diyerek -görünür -oldum -söyler (2) 

-diye sevdim -gözleriñdir 

gözleriñ 

-olmaz -unutulmaz 

-ele girmez -her gece -olmuş (2) -üstüne 

-etmiştir -hevesinden -olsa -üzre 

-eyledim -içün kàfī saña -olsun -yà Rab 

-eyler -istemez -olur (2) -yà Rasūlallàh 

-eylerim -nūrdur -olur peydà  

 

5.3. Ek ve Kelimeyle Yapılan Redifler 
-a benzettim -e ŝu (2) -ı hū -lar var idi 

-a gelmiştir -ı arar -ı ħüzn-àver -sını gördüm 

-da ķalmıştır -ı Ćaşķ -ı sīneden -sız yaşamaz 

-dır bu -ı Ćaşķımıñ -ım için -tir bugün 

-dır này-ı Mevlànà -ı cànànıñ -ıñ olmuşdur -yı edeb 

-e düşmüşdür -ı cünūn -ıñım seniñ  

-e ķarşı -ı himmetten -im olmuştur  
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6. Diğer Âhenk Unsurları 

Mevzûn ve mukaffa söz olarak nitelenen şiirdeki âhenk sadece vezin ve 

kafiye ile sağlanmaz. Şairler bazen söz veya ses tekrarlarıyla, bazen mısralar arasında 

paralellikler kurarak da eserlerine âhenk katarlar. Zaten âhenk “manzum, mensur bir 

sözün kulağa güzel ve pürüzsüz gelmesi, adeta hafif tertip bir musikî tesiri 

yapması”164 şeklinde tanımlanmıştır. 

Şiir dilini günlük ve ilmî dilden veya nesir dilinden farklı kılıp onu bir üst dil 

haline getiren niteliklerin başında âhenk/musikî gelir.165 Derin bir âhenk taşımayan 

sözlerden oluşan dizeler, eskiden beri başarılı şiirler olarak kabul görmemişlerdir. 

Mecdî’nin şiirlerinde kullanılan bu unsurlar aşağıda ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. 

6.1. Söz Tekrarları 

Mecdî, ele aldığı konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla birçok 

şiirinde söz tekrarlarına başvurmuştur. Bu yolla okuyucu ile şair arasında adeta bir 

sohbet atmosferi oluşmuş, şair konuyu açabildiği kadar açarak mesajının bütün 

ayrıntılarıyla anlaşılmasını sağlamaya çalışmıştır. 

a. Çeşitli Bağlaçlarla Yapılan Tekrarlar 

Ne emel var ne elem var ne de sevdà-yı dīger 

Ŝaħne-i kevn ü mekàn dīdeme ĥandàn yer yer (G. 17/4) 

 

                                                             
164 Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Haz. Kemâl Edib Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi, İstanbul, 
1973, s. 17. 
165 İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş/1, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, s. 30. 
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Ne maddeye ţàbić ne ķuvvetiñ eśeri 

Žuhūru ćaşķ-ı ķadīmiñ bütün bu eşyàdır (G. 19/3) 

 

Cihàn tàrīĥine baķtım Ćumūmī böyle bir àfet 

Ne devr-i dūr-ı màżīye ne de ecdàda gelmiştir (G. 24/18) 

 

Yek-reng idi ŝūret ile sīretteki varlıķ 

Hem ŝūreti hem sırr-ı hüveydàsını gördüm (G. 69/12) 

 

b. Birli Söz Tekrarları 

Rūħ-ı muţlaķ nefs-i muţlaķ nūr-ı muţlaķ mevcedir 

 Baħr-ı maćnà pür-sükūn emvàcı dàim bī-ķaràr (G. 16/11) 

 

Nakş-ı cihànı seyr eder Naķşīligi derk eyleyen 

Senden o feyż-i aķdese yol buldu ĥayl-i etķiyà (G. 3/3) 

 

Cihàn dönerse de dönmem cihàn-ı maĆnàdan 

Bu bī-ķaràr cihàn merkez-i ķaràr baña (G. 4/11) 

 

c. İkili Söz Tekrarları 

Ġıdà-yı rūħ olan maĆnà gibi bir rūħu ħàvīdir 

Ŝaķın žannetme bī-maĆnà fiġàndır này-ı Mevlànà (G. 8/5) 
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Bu bir sırr-ı hüveydàdır Ćavàlim žıll-ı peydàdır 

O žıll eşyà-yı maĆnàdır budur maĆnà-yı Ćayniyyet (G. 12/6) 

 

Ħüsnüñ etmiştir beni bir ćàşıķ-ı şöhret-şićàr 

Kàm-kàrım ben seniñ ćaşķıñla her dem kàm-kàr (G. 15/1) 

 

d. Üçlü Söz Tekrarları 

Benim her cüzĈ-i ferdimde onuñ her cüzĈ-i ferdiñde 

Yanan àteşle cismim àteşīn deryàda ķalmıştır (G. 21/3) 

 

Cihàn dàrü’l-bedāyiĆdir bedàyiĆ-ĥàne-i gül-gūn 

 Feżàsında ne varsa ħüsnüne insàn olur meftūn 

 Şüūn-ı sermediyyette ilàhī neşveler efzūn 

 Serīr-i iħtişàmından güler memnūn ile maħzūn 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 Şüūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn  (M. 4/1) 

 

Nedir nàzıñ neden örttün yüzüñ enžàr-ı ħürmetten 

Göñüller dikti meşćaller yolunda àh-ı ħasretten 

Gel ey leylà nedendir imtinàćıñ bezm-i vuŝlattan 

Gel ey leylà ĥalàŝ olsun derūnum reng-i žulmetten 

Semàdan yüksek olsun derūnum taĥt-ı dıraĥşànım 

Serīr-i iħtişàmıñ işte gel ķalb-i perīşànım (M. 5/2) 
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6.2. İkilemeler 

Anlatımı güçlendirmek için kelimelerin aynen tekrarlanması, zıt ya da yakın 

anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması yoluyla ikilemeler oluşturulur. İkilemede 

bazen bir kelime bazen de her iki kelime anlamsız seslerden oluşabilir. Şairler hem 

anlatımlarına bir âhenk ve musiki kazandırmak hem de işledikleri konunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak için ikilemeleri kullanırlar. Mecdî’nin şiirlerinde de bu 

kullanıma sık rastlamaktayız. Aşağıda bunlardan bazı örnekler verilmiştir: 

Bir ravża ki reng reng ezhàr 

Deryà gibi mevce mevce envàr (M. 2/2) 

 

Ĥüdà Ĥüdà diye feryàd eder rebàb-ı derūn 

Ŝadà-yı Ħaķķ’ı işit gel benim rebàbımdan (G. 73/10) 

 

Bu àh ü vàha ne ħàcet Ĥüdà’ya baġlanaraķ 

Eriş ŝafàya a Mecdī bu intiĥàbımdan  (G. 74/6) 

 

Bu reng-à-reng olan nūr-ı vücūduñ mevcidir ŝūret 

O ŝurettir tenezzülden hüveydà şekl-i hüviyyet (G. 12/1) 

 

6.3. Ses Tekrarları 

Mecdî, şiirde musikî ve âhengi sağlayan asonans ve aliterasyon gibi unsurları 

sıkça kullanmıştır. Aliterasyon, şiir veya nesirde bir âhenk ve uyum meydana 
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getirmek amacıyla ünsüz seslerin; asonans ise aynı maksatla ünlü seslerin 

kullanılmasıdır.166 

Nūr-ı hestīden bu pestīde lisàn bīgànedir 

Vàdi-i Eymen’de söz var yoķ faķaţ faŝlu’l-ĥiţàb (G. 10/3) 

 

Sīne Sīnà şeklini aĥźeyledi feyżiñ ile 

Nàrımı nūr eylediñ ey dilber-i ćàlī-vaķàr (G. 15/3) 

 

6.4. Paralellik 

Şair, beyti oluşturan mısralar arasındaki anlamsal bağı, aynı kelime veya 

seslerin tekrarıyla bir iç musikî halinde sunarak paralellik oluşturur. Paralellikte 

kelimelerin aynı olma zorunluluğu yoktur, ses ve anlam bakımından yakın olan 

sözcüklerle de aynı işlev gerçekleştirilebilir. Mecdî, birçok şiirinde bu metotla âhenk 

sağlamaya çalışmıştır. 

Odur Bàţın odur Žàhir odur Evvel odur Āĥir 

Bunuñ maĆnàsı pek bàhir faķaţ fehmindedir devlet  (G. 12/7) 

 

Cünūnuñ infilàķıñdan çıķar nīrànı ćudvànıñ 

Cünūnuñ iştidàdıñdan olur ħarb ü veġà peydà (G. 2/7) 

 

Himmet ile dàġ kopar yerinden 

 Himmettir eden cihànı gülşen (M. 3/208) 

                                                             
166 Menderes Coşkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, Dergah Yayınları, İstanbul, 2012, s. 229. 



182 
 

 

Himmetle yaşar bu nevć-i àdem 

 Himmet iledir beķà-yı ćàlem  (M. 3/212) 

 

B. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

Mecdî, şiirlerinin bir kısmını oldukça sade bir şekilde yazmıştır. Bu tür 

manzumeleri herkes kolaylıkla anlayabilmektedir. Ancak o, anlaşılması büyük bir 

ilmî ve tasavvufî birikim gerektiren çok sayıda şiir de yazmıştır. 

Mecdî’nin şiirleriyle verdiği mesajları tüm incelikleriyle anlayabilmek dinî 

ilimleri, özellikle Tasavvuf ve İslam Felsefesini çok iyi derecede bilmeyi gerektirir. 

Ayrıntılı bir muhteva incelemesi, çalışmamızın konusu olmadığından, Mecdî’nin 

şiirlerinde işlediği konuları ana başlıklar halinde kısaca ele alacağız. 

1. DİN VE TASAVVUF 

Mecdî, hayatını insanları irşâd etmeye adamış bir sûfîdir. Tasavvufa 

intisâbından önce de özellikle öğretmenlik yaptığı dönemde zamanının neredeyse 

tamamını insan yetiştirme faaliyetleriyle geçiren şair, şiiri bir araç olarak 

kullanmıştır. Onun şiirlerini incelediğimizde sadece duygu ve düşüncelerini manzum 

olarak anlatmayı amaçlamadığını, esasen şiir yoluyla insanlığın hidâyetine vesile 

olmak için çırpındığını görürüz. 

Mecdî’nin şiirlerinin tamamına yakını dinî muhtevâya sahiptir. Ninnileriyle 

birkaç diğer şiirini bir tarafa bırakırsak diğer şiirlerinden hangisini ele alırsak yoğun 

itikâdî veya tasavvufî telkinlerle karşılaşırız. 
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Yetiştiği muhit, aldığı aile terbiyesi ve din eğitimi Mecdî’de küçüklüğünden 

itibaren derin bir Allah ve peygamber sevgisi oluşturmuştur. Annesi tarafından 

seyyid olan şairimiz, hayatı boyunca bu sevgiyle yaşamış ve bunu insanlara 

aşılamaya çalışmıştır. 

Edebiyatımızda Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, kudretinin tecellilerinin ele 

alındığı eserlere tevhîd denmiştir.167 Mecdî divanında 3’ü kaside 1’i mesnevî olmak 

üzere tevhîd türünde dört şiir bulunmaktadır.168 Allah’a dua etmek, yalvarıp 

yakarmak maksadıyla yazılmış şiirlere ise münâcât denmiştir.169 Divanda bir adet de 

bu türde yazılmış muhammes bulunmaktadır. Şiirlerinde Allah’ın varlığını, birliğini, 

hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin kendisine muhtaç olduğunu, kainatın 

yaratıcısı ve nizamın gerçek yürütücüsünün O olduğunu içten duygularla anlatan 

Mecdî, tüm acizliğini dile getirdiği mısralarda da Allah’a yalvarmaktan, O’nun 

lütfuna sığınmaktan geri durmamıştır. 

Peygamberimiz’i methetmek, O’nun maddî ve mânevî vasıflarını anlatmak 

için yazılan manzumelere na’t denmektedir.170 Mecdî na’t türünde beş kaside 

yazmıştır.171 Hz. Muhammed’in nübüvvet vazifesi, güzel ahlakı, ümmeti için 

kurtarıcılığı gibi konuları ele aldığı bu şiirlerinde şair, şefaat dilemekte, cennette 

birlikte olmayı murad etmektedir. Bununla birlikte Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. 

                                                             
167 Zülfikar Güngör, “Türk-İslâm Edebiyatı Eserleri”, Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, edt. Ali Yılmaz, 
Grafiker Yayınları, Ankara, 2012, s. 147. 
168 Bu şiirlerle ilgili detaylı inceleme çalışmamızın ikinci bölümünde yapıldığından burada tekrar ele 
alınmayacaktır. 
169 Neclâ Pekolcay, İslami Türk Edebiyatında Şekil ve Nev’îlere Giriş, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
1994, s. 146. 
170 Alim Yıldız, “Hz. Muhammed’le İlgili Türler”, Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, edt. Ali Yılmaz, 
Grafiker Yayınları, Ankara, 2012, s. 173. 
171 Bu şiirlerle ilgili detaylı inceleme çalışmamızın ikinci bölümünde yapıldığından burada tekrar ele 
alınmayacaktır. 
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Yakub, Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. İsa gibi peygamberlerle Hz. Havva, Hz. 

Meryem, Hz. Fatma gibi önemli dinî karakterlere de şiirlerde yer verilmiştir. 

Divanda, Mevlana, Abdülkadir-i Geylânî, Amiş Efendi gibi tasavvuf 

büyüklerine methiye için yazılmış şiirler de bulunmaktadır. Bu kimselerin hepsinden 

doğrudan veya dolaylı olarak istifade etmiş olan şairimiz, onlara olan saygısını 

şiirleriyle dile getirerek bir bakıma vefa borcunu ödemeye çalışmıştır. 

Vahdet-i vücûd, ilâhî aşk, cezbe, vecd, gark, istiğrak, âlem-i esrâr, fenâ-bekâ 

gibi tasavvuf terimlerinin çok sık kullanıldığını gördüğümüz divanın tasavvufî 

muhtevası ayrı bir çalışma konusu olduğundan ayrıntılı bir incelemeyi burada 

yapmayacağız. Mecdî, tasavvuf deryasına açıldığı seyahatinde, okuyucuyu adeta her 

bir şiiriyle ayrı bir limana götürmekte, her limanda ayrı bir kavramı tanıtmakta ve 

müşahedelerini okurlarıyla paylaşmaktadır. 

2. İNSAN VE TOPLUM 

Abdülaziz Mecdî’nin hayatında kısa süreli inzivâlar olmuşsa da, o, ömrünün 

büyük bir bölümünü toplumun içinde, hatta toplulukların önünde geçirmiştir. 

Tasavvufla yoğun bir şekilde  iştigal etmeden önceki hayatı eğitim, ticaret, mebusluk 

gibi mesleklerle geçtiğinden toplumun hemen her kesiminden oluşan bir çevreye 

sahip olmuş, bu vesileyle cemiyet hayatına tüm detaylarıyla vakıf olmuştur. 

Mecdî hayatın merkezine insanı koymuştur. İnsanın/İnsanlığın dünya ve 

ahiret saadetini gerçekleştirmek için varıyla yoğuyla bir mücadele içine giren şair, 

toplumda karşılaştığı sorunları şiirlerine konu edinmiş, onları halletmek için kafa 

yormuş ve çözümler üretmiştir. 
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Şair, çok sayıdaki şiirinde insanların sahip olduğu mal, mülk, ilim, güzellik 

gibi maddi ve manevi her şeyin Allah’ın lütfu olduğunu, bunlara mukabil herkesin 

Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmekle mükellef bulunduğunu ele almaktadır. 

3. TABİAT 

Mecdî şiirlerinde tabiattaki harikuladeliklere geniş bir yer vermektedir. 

Kainatın yaratılışı, intizam içinde işleyişi, mevsimlerin birbirini takip etmesi, 

özellikle bahar aylarında yeryüzünde meydana gelen canlanma şairde büyük 

heyecanlanmalara sebebiyet vermektedir. 

Mecdî’ye göre tabiat, Allah’ın sayısız tecellîlerini sergilediği bir sahne 

gibidir. Buradaki her şey O’nun varlığının bir delili, her hareket O’nun fiilerinin bir 

yansıması konumundadır. Bu şahane manzara karşısında hayrete kapılmamak ve 

secdeye kapanmamak mümkün değildir. 

Vahdet-i vücûd felsefesinin savunucularından olan Mecdî’nin şiirinde tabiat 

sadece maddi yönüyle yer almamaktadır. Ona göre eşyâ, Hüdâ sırrının ezelî 

cilvelerinin parıltısı gibidir. Bunu herkesin anlaması mümkün olmadığı gibi, inleme 

ve sızlamayla da bu bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Şair, bu sırrın ancak Allah’ın 

lütfuyla elde edilebileceğini söylemektedir. 

4. EDEBÎ SANATLAR 

“Divan edebiyatımız, medeniyet âlemine büyük bir iftiharla sunabileceğimz 

bir sanat mahsulüdür.”172 Şairler hayal dünyalarında ürettikleri duyguları kelimelere 

dökerken bazen bir ressam gibi davranarak büyük bir hassasiyetle ifadeleri 

                                                             
172 Ali Nihad Tarlan, Edebiyat Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1981, s. 82. 
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resmetmiş, bazen bir mimar gibi ince işçilikler neticesinde beyitlerini sıralamışlardır. 

Bu durum şiirlerin sanatlar üzerine kurulmasını sağlamıştır. 

Divan şairleri, edebî sanatları bildikleri ve uyguladıkları ölçüde başarılı 

eserler verebilmişlerdir. Başka bir ifadeyle edebî sanatlar, şairler için hayatî bir 

ihtiyaçtır. Şairler asırlar boyunca kelimeler ve mazmunlarla oynayarak, onlara yeni 

anlam ve fikirler katmış, sanatlar da bu vesileyle her geçen gün biraz daha 

derinleşmiştir. 

Mecdî’nin şiirleri sanat kullanımı yönünden zengindir. Edebiyat 

muallimliğinin de etkisiyle şair, edebî sanatlara vakıftır. Onun divanında neredeyse 

bütün sanatların örneğini bulabilmekteyiz. Heyecanlı bir şair olan Mecdî, coşkunluk 

meydana getiren duygularını lafza dökerken, onlarla başarılı bir şekilde oynamış, 

şiirlerini sanatları kullanarak ustalıkla örmüştür. 

Divanda kullanılan başlıca sanatlar şunlardır: 

4.1. Teşbih 

Şairin anlatımı güçlendirmek için bir kavramı herhangi bir vasfı bakımından 

kendisinden daha nitelikli veya daha çok bilinen başka bir kavrama benzetmesine 

teşbih denir.173 Divanda çok sık karşılaştığımız teşbih sanatıyla ilgili birkaç örnek 

şöyledir: 

Mànend-i bedr-i tàbàn bir ţıfl-i lemća-efşàn 

Etti şerefle iħsàn Mīr Ħüsàm’a Mevlà (T. 3/1) 

 

                                                             
173 Menderes Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, Dergah Yayınları, İstanbul, 2012, s. 43. 
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Mîr Hüsâm’ın oğlunun parlak bir aya benzetildiği beyit bir tam teşbih 

örneğidir. 

Canlı bir dàrü’l-kütüptü ķalbi fihrist-i ćulūm 

Mažhar-ı nūr-ı ilàhī ćàşıķ-ı Perverdigàr (T. 9/3) 

 

Bir kişinin canlı bir kütüphâneye, kalbinin de ilimlerin fihristine benzetildiği 

bu beyitte teşbih-i belîğ yapılmıştır. 

4.2. İstiâre 

Bir şeyin herhangi bir yönü itibariyle benzediği başka bir kavramın adıyla 

mecâzî olarak isimlendirilmesi ile istiâre yapılır.174  

Düşün ol baħr-ı nūru şuĆle-rīz-i çeşm-i ħaķ-bīn ol 

Naŝıl bir baħr kim her ķaţre baħr-i bī-giràn olmuş  (K. 4/3) 

Bu beyitte şair, bahr-ı nûr (nur denizi) ifadesiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) 

kastedilerek, bu denizin her damlasının birer deniz gibi olduğu ifade edilmiştir. 

Gezerdi àh ile ŝayyàd olup o yàre göñül 

Nihàyet oldu o àhū gelip şikàr baña (G. 4/5) 

Beytinde ise şair, sevgilisinin adını kullanmamış, âhû (ceylan) diyerek gelip 

kendisine av olduğunu belirtmiştir. 

                                                             
174 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 66. 
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4.3. Mecâz-ı Mürsel 

Ad aktarması olarak da isimlendirilen bu sanat, bir kavramın benzetme 

dışında herhangi bir bakımdan ilişkili olduğu başka bir kavramın adıyla kullanılması 

şeklinde uygulanır.175 

Darġındır anıñ bütün ħayàtı 

 Degnek ile eyler iltifàtı (M. 3/196) 

Beytinde değnek tabiri bir benzetme olmaksızın dayak atma anlamında 

kullanılmıştır. 

Geldim pederiñ turàbın öptüm 

 Maćmūre-i pür-ĥaràbın öptüm (M. 3/367) 

Bu beyitte ise Mecdî, babasının turâbını öptüğünü söylemektedir. Turâb 

kavramı, mezar kelimesinin yerine kullanılmıştır. 

4.4. Teşhis ve İntak 

İnsanlara ait özelliklerin diğer varlıklara atfedilmesi yoluyla teşhis, nesnelerin 

konuşturulmasına ise intak denmiştir.176 

İnleyen kalbinin ağlarken vefâ vefâ diye mırıldandığını anlattığı beytinde 

Mecdî, kalbini konuşturarak intak sanatını uygulamıştır: 

 

                                                             
175 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 84. 
176 Tarlan, Edebiyat Meseleleri, s. 172. 
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Vefà vefà diye aġladı ķalb-i nàlànım 

 Vefàlı çıķtı sözünde o gül-Ćiźàr baña  (G. 4/6) 

Aşağıdaki beyitte ise şair, gönlünün ayrılığın hüznünden dolayı meşaleler 

diktiğini söyleyerek teşhis sanatını uygulamıştır: 

Nedir nàzıñ neden örttün yüzüñ enžàr-ı ħürmetten 

Göñüller dikti meşćaller yolunda àh-ı ħasretten (Ms. 5/2) 

4.5. Telmih 

Şairin, duygularını aktarırken bir ismi, nesneyi veya hadiseyi hatırlatmak için 

bir kavram kullanmasına telmih denir.177 Bu sanatı uygularken şair, olayı anlatmaz, 

sadece onunla bağlantılı olan ismi zikreder. 

Her gördügümüñ ćaynını kendinde görenler 

 Der nūrunu Sīnà’sını Mūsà’sını gördüm (g. 69/11) 

Beytinde Mecdî, Hz. Musa’nın Sina Dağı’nda Allah’la mükâlemesine 

telmihte bulunarak nûr, Sînâ, Mûsâ kavramlarını kullanmıştır. 

Belà-ter olan ħüsnü ile şems-i semàdan 

Bir àyet olan Ćaķl ile àyàt-ı Ĥüdà’dan 

Āzàde ķılan Mıŝr’ı belàyà-yı ġalàdan 

KenĆàn güneşi Yūsuf-ı zībàyı düşündüm (Mr. 9/25) 

                                                             
177 Tarlan, Edebiyat Meseleleri, s. 174. 
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Bendinde ise, Hz. Yusuf’un hayatına işaret edilerek Mısr, Ken’ân, Yûsuf 

kavramları kullanılmıştır. 

4.6. Tezâd 

Şairin bir beyitte birbirine zıt kavramları kullanmasıyla tezâd sanatı 

uygulanmış olur.178 Aşağıdaki beyitlerden ilkinde Mecdî, ölmek/dirilmek, ikincisinde 

ise sırr/hüveydâ, hazır/gayb kavramlarını kullanarak bu sanatı icra etmiştir. 

Öldüm de dirildim de yine màĈil-i ćaşķım 

 ćAşķım ile ćaşķıñ daha bàlàsını gördüm (G. 69/10) 

 

Sırr olsa da şübhesiz hüveydā 

Ħażır ile ġaybı eyle peydā (M. 2/9) 

4.7. Tevriye 

Tevriye, yakın ve uzak anlamı olan bir kelimenin yakın anlamının söylenip 

uzak anlamının kastedilmesi şeklinde tarif edilmiştir.179 

Mekşūf-ı baŝīretiñ olur Ħaķ 

Sırrıñda şühūd olur muħaķķaķ (M. 1/25) 

Yukarıdaki beyitte kullanılan Hakk kelimesinin “doğru, gerçek; Allah;  

Allah’ın varlığı ezelden ebede sabit olan, hiçbir değişikliğe uğramadan var ve dâimî 

olan, bâtıl olmayan anlamında olan ismi; dine, kanunlara, adalete uygun olan”180 gibi 

anlamları bulunmaktadır. İkinci mısrada kullanılan sırr sözcüğü ise “kimseye 

                                                             
178 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 147. 
179 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 102. 
180 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, c. 2, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 1162. 
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söylenmemesi gereken, gizli tutulan şey; insan aklının açıklığa kavuşturamadığı, bir 

şeyin en derinde kalan, aklın ermediği yanı; bir amaca ulaşmak, bir işi başarmak için 

tutulan özel, az bilinen veya gizli yol; insan gönlünde gizli olan, başkaları tarafından 

bilinmeyen tanrısal gerçek”181 gibi anlamlara gelmektedir. Mecdî, iki kavramı da 

birden fazla anlamını çağrıştıracak şekilde kullanmıştır. 

Ķuţb-ı Ćàlī-i zamàn mürşid-i Ćirfàndır bu 

Merd-i meydàn-ı Ĥüdà “Kàmil”-i devràndır bu (G. 13/1) 

Şabâniyye tarikatının büyüklerinden Şeyh Kâmil Efendi’yi methettiği gazelin 

başında yer alan bu beyitte Mecdî, kâmil kelimesini “noksansız, tam; olgunluk 

yaşında olan; ilim, fazilet ve hüner sahibi, manevi meziyetleri bakımından belli bir 

olgunluğa erişmiş kimse; aklı başında, ciddi kimse”182 anlamlarının yanında Kâmil 

Efendi’yi de çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. 

4.8. Mübâlağa 

Herhangi bir şeyi olduğundan az veya çok gösterme sanatı olan 

mübâlağayı183 sık kullanmıştır. Aşağıdaki beyitte şair, her noktada bin rengini 

gördüm derken mübâlağa yapmaktadır. 

Her źerresi bir başķa cihàn ħüsnüñü ħàmil 

 Her noķtada biñ reng-i mućallàsını gördüm  (G. 69/4) 

                                                             
181 Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, c. 4, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007, s. 4209. 
182 İlhan Ayverdi, a.g.e., c. 2, s. 1563. 
183 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 160. 
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Aşağıdaki beyitte ise şair, Allah’ın kendisine verdiği lütuflardan bahsederken 

kalbinde bin gülistan açıldığını söyleyerek yine bu sanatı uygulamıştır. 

Elţāf-ı Ĥüdā olup firāvān 

Ķalbimde açıldı biñ gülistān  (M. 2/5) 

4.9. Tekrîr 

Şair anlatımı güçlendirmek üzere bazı kavramları aynı mısrada veya 

beytin/bendin farklı mısralarında tekrarlar. Bu şekilde icra edilen tekrîr184 sanatına 

divanda sık rastlamaktayız. Aşağıdaki bendde bu tür bir kullanım bulunmaktadır: 

Gel ey Leylà gel ey nūr-ı zemīn ü àsumànım 

Gel ey Leylà gel ey gözden nihànım ķıble-i cànım 

Gel ey Leylà gel ey şems-i münīr-i leyl-i hicrànım 

Gel ey ħasretle àteş-bàr-ı ķalbim şanlı cànànım 

Gel ey Leylà yeter ser-ħaddi aştı àh ü efġànım 

Gel ey Leylà gel ey nūr-ı bedīćim nūr-ı raĥşànım (Ms. 5/1) 

4.10. Hüsn-i Ta’lîl 

Şairin bir hadiseyi gerçek sebebi dışında bir sebebe bağlaması yoluyla bu 

sanat icra edilir.185 Aşağıdaki beyitte Mecdî, güneşin ışıklarını, kendisinin Allah’ın 

kapısında kul olmasıyla siyah yüzünden aldığını söyleyerek hüsn-i ta’lîl yapmıştır: 

                                                             
184 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 265. 
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Ben ol Ćabd-i siyeh-rūyum ki bàb-ı lüţf-ı Mevlà’da 

 Güneş aĥź-i şuĆàĆ eyler benim rūy-ı siyàhımdan (G. 84/4) 

4.11. Tecâhül-i Ârif 

Şair bazen cevabını bildiği halde bilmiyormuş gibi davranarak muhatabına 

soru yöneltir. Bu sanata tecâhül-i ârif denir.186 Aşağıdaki beyitte şair sevgilinin 

kendisine baktığında kafir olmayacığını bilmektedir, ancak yinde kafir mi olursun 

diye bilmemezlikten gelmektedir. 

Kàfir mi olursuñ baña bir kerre nigàh et 

 Alsañ ne olur lüţf ile bir kerre selàmım (G. 71/3) 

Aşağıdaki beyitte ise şair, Allah’ın büyüklüğünün sınırlanamayacağını bildiği 

halde bunu bir soru halinde şiirine almıştır. 

Yoķ ķudret-i źàtıñ intihàsı 

Taħdīd olunur mu kibriyàsı  (M. 1/6) 

4.12. Nidâ 

Söze doğallık ve güzellik katmak için şairin birine hitap etmesi sanatıdır.187 

Mecdî bu sanatı şiirlerinde çokça kullanmıştır. Aşağıdaki bendde kalbine seslenen 

şair, onunla konuşmaktadır: 

 

                                                                                                                                                                             
185 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 165. 
186 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 197. 
187 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 206. 
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Ey ķalb-i esīr-i derd-i hicràn 

Ummakţa mısıñ daha viŝàli 

Bī-fàidedir bıraķ ĥayàli 

Žannetme gelir bu bezme cànàn (Mr. 1/2) 

Aşağıdaki bendde ise Mecdî, doğrudan Allah’a seslenmekte ve halini arz 

etmektedir. 

Deryà-yı melàl oldu Ćàlem 

Her manžara ebr-i ġamla meşħūn 

Bir kūşede yoķ enīs ü hem-dem 

Yà Rab bu ne ħàl-i riķķat-efzūn (Mr. 3/2) 

4.13. İstifhâm 

Şairin anlatımına içtenlik katma, dikkat çekme, fikrin muhatap tarafından 

düşünülmesini sağlama gibi düşüncelerle sorular sorması sanatıdır.188 Şairimiz 

divanında bu sanatı sıkça kullanmıştır. Aşağıdaki beyitte bu yolla anlatıma 

samimiyet katılmıştır. 

Bilmem ne darılmış ol cefà-kàr 

Görmez beni vuŝlata münàsib 

                                                             
188 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 195. 
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Bilmez mi hevà bu rütbe ġàlib 

Càn gitse de Ćaşķ olur beķà-dàr (Mr. 1/3) 

4.14. Aks 

Bir metinde kelimelerin bir kısmının veya tamamının tersten sıralanarak 

yinelenmesine akis denir.189 Mecdî’nin çok kullanmadığı bu sanatın örneklerinden 

biri aşağıdaki beytin ilk mısraında yer almaktadır: 

Cànım olunca cànàn cànàn olunca cànım 

 Her şeyde ħüsn ü ànı raĥşende oldu yàrıñ (G. 52/4) 

4.15. İktibâs 

Başkasına ait bir ifadenin kısmen veya tamamen metnin içine almasıyla bu 

sanat icra edilir.190 Mecdî genellikle ayet ve hadislerden iktibaslar yapmıştır. 

Aşağıdaki beyitte yer alan irciî ifadesi Kur’an’da yer alan Fecr Suresi’nin 29. 

ayetinden alınmıştır. 

ćĀrif-i deryā-şiyem pīr-i refīćü’l-menzelet191 

Eyledi teslīm-i gerden “ircićī” fermànına (Kt. 3/1) 

4.16. Tenâsüb 

Şair anlam güzelliği ve uyum sağlamak amacıyla birbiriyle bağlantılı 

kavramları kullanmak suretiyle bu sanatı uygular.192 Mecdî’nin şiirlerinde örneğine 

                                                             
189 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 281. 
190 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 175. 
191 MK 11b 
192 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 138. 
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sıkça rastladığımız tenâsüp sanatı, anlam bütünlüğüyle birlikte şiire akıcılık da 

kazandırmaktadır. Aşağıdaki beyitte nihal, andelib ve gülistan tabirleri bu sanata 

uygun bir şekilde kullanılmıştır. 

Ŝuŝmam nihàl-i Ćaşķa ķonup eylerim fiġàn 

 Ben Ćandelīb-i zàr-ı gülistànıñım seniñ 

Aşağıdaki beyitte ise Yusuf ve külbe-i ahzan tabirleri bir tenasüp örneği 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ĆĀķıbet ŝoħbet-i Yūsuf beni şàd etdi faķaţ 

Ĥayli dem derd-keş-i külbe-i aħzàn oldum  (G. 68/4) 

4.17. Leff ü Neşr 

Şiirde yer alan tenâsüplü kelimelerin belli bir düzene dizilmesiyle bu sanat 

ortaya çıkar.193 Aşağıdaki beyitlerin başında yer alan mebde’ ve nev’iyyet 

kelimeleriyle sonunda yer alan müntehâ ve bekâ kelimeleri birbirleriyle tenâsüp 

içinde olmakla beraber, mısralarda aynı yerlerde bulunarak bir düzen içinde de yer 

aldıklarından leff ü neşr sanatı gerçekleşmiştir.  

MebdeĈ ne ise o müntehàdır 

 Nevćiyyet içinde bir beķàdır  (M. 3/249) 

 

  

                                                             
193 Coşkun, Sözün Büyüsü Sanatlar, s. 143. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MECDÎ DİVANI’NIN TENKİTLİ METNİ 

A. METİN TESPİTİYLE ALAKALI HUSUSLAR 

1. Nüsha Tavsifleri 

1.1. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, Fahri Bilge, 06 Mil Yz FB 422 (=A) 

Kahverengi meşin kaplı mukavva cilt içinde 42 yaprak olarak bulunmaktadır. 

Kapağında deriye işlenmiş bir çiçek motifi bulunmaktadır. 200x140 mm. ebadında, 

çizgisiz beyaz kağıt üzerine, bazı sayfaları tek bazıları çift sütuna değişik satır 

sayısında yazılmıştır. Eserin tamamı siyah mürekkeple yazılmış, başka herhangi bir 

renk kullanılmamıştır. Yazı çeşidi rik’adır. Sayfalar mücedvel olmayıp iç kapaklarda 

ebru bulunmamaktadır. Zahriyesinde Hafız-ı Şirazi’ye ait bir rubai yazılıdır. 

Musahabe kaydında Fahri Bilge ailesinden satın alındığı belirtilmiştir. 

İstinsah tarihi belli olmayan nüsha, müellif hattıyla yazılmıştır. İlk 

sayfalarında müellifin şiir ve edebiyatla ilgili görüşlerinin yazılı olduğu nüshada 48 

şiir bulunmaktadır. Bunların 7’si kaside, 29’u gazel, 4’ü kıt’a, 2’si murabba, 12i 

mesnevi, 1’i muhammes, 1’i müseddes, 2’si de tercî’-benddir.  

Başı: (1b) 

  یمبسم هللا الرحمان الرحب

نک صاحب ذیشانی اوالن ذات اجل واعالنک اسم  هللا: عوالم معنویھ ومادیھ  اسم:آد  ب: ایلھ

  جاللیدر
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Sonu: (42a)  

  جمال آرای افکار اولسھ مجدی چوقمیدر شعرم

 بیانمدهجمال دلبرم پیرایھ در حسن 

1.2. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, Fahri Bilge, 06 Mil Yz FB 580 (=MK) 

Yeşil, desenli bez kaplama cilt içerisinde 92 yaprak olarak bulunmaktadır. 

200x137 mm. ebadında, cedid kağıt üzerine, bazı sayfaları tek bazıları çift sütuna, 

değişik satır sayısında yazılmıştır. Eserin tamamı siyah mürekkeple yazılmış, başka 

herhangi bir renk kullanılmamıştır. Yazı çeşidi rik’adır. Sayfalar mücedvel olmayıp 

iç kapaklarda ebru bulunmamaktadır. Zahriyesinde “Üstâd-ı Muhterem Abdülaziz 

Mecdî Efendi Hazretleri’nin Birinci Şiir Mecmularından aynen istinsâh edildi. 

Giresun, 1936” yazılıdır. 

Müstensihi Fahri Bilge, istinsah tarihi 1936, istinsah yeri Giresun’dur. Bu 

nüsha Farsça iki şiirle başlamaktadır. Musahabe kaydında Fahri Bilge ailesinden 

satın alındığı yazmaktadır. 

Yazmada 13’ü kaside, 47’si gazel, 15’i kıt’a, 12’si murabba, 12’si mesnevi, 

7’si muhammes, 3’ü tahmis, 3’ü müseddes, 1’i şarkı, 1’i müsebba’ olmak üzere 109 

şiir bulunmaktadır. 

Başı: (1a) 

  درین ھنکام شادی چمن با دوستان آرام

Sonu: (92a) 
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  ده یم رحمت موالیی دوشندم بن سجده

1.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, O. Ergin 680 (=OE1) 

Şemseli, zencirekli, sırtı desenli kahverengi meşin cilt içerisinde 58 yaprak 

olarak bulunmaktadır. 220x155mm. ebadında aharlı kağıda bazı sayfaları tek bazıları 

çift sütun olacak şekilde değişik satır sayısında yazılmıştır. Baş tarafında bir fihrist 

bulunmaktadır. Fihrist kırmızı mürekkeple, diğer kısımlar siyah mürekkeple 

yazılmıştır. Bazı sayfalar ise kurşun kalemle yazılmıştır. Yazı çeşidi rik’adır. 

Sayfalar mücedvel olmayıp iç kapaklarda ebru bulunmamaktadır. Müstensihi Osman 

Ergin’dir. İstinsah yeri ve tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 

Musahabe kaydında “Muhterem kardeşim Cevdet Beyefendi’ye 

bergüzârımdır” ibaresi ve altında kime ait olduğu belli olmayan bir imza 

bulunmaktadır. 

Yazmada toplam 67 şiir bulunmaktadır. Bunların 38’i gazel, 10’u kaside, 6’sı 

mesnevî, 5’i murabba, 4’ü muhammes, 2’si tahmis, 2’si kıt’adır. 

Başı: (1a) 

  غوث اعظمدن آالن اخالص ایلھ دستور ھو

Sonu: (57b) 

  عرفان اولمادن کتممتجلیی یاب فیضافیض 
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1.4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, O. Ergin 1050 (=OE2) 

Yeşil karton mukavva, şirazesi dağılmış cilt içerisinde 27 yaprak olarak 

bulunmaktadır.195x130 mm. ebadında çizgili defter kağıdına, bazı sayfaları tek 

bazıları çift sütün olacak şekilde değişik satır sayısında yazılmıştır. İlk dört yaprak 

siyah mürekkeple, geri kalan kısımlar mavi mürekkeple yazılmıştır. Yazı çeşidi 

rik’adır. Sayfalar mücedvel olmayıp iç kapaklarda ebru bulunmamaktadır. 

Müstensihi belli değildir ancak Osman Ergin’in müstensihi olduğu OE1’in yazısı ile 

büyük oranda benzeştiğinden bunun da Osman Ergin hattı olma ihtimali yüksektir. 

Herhangi bir ferağ kaydının olmadığı nüshada 511 beyitlik bir mesnevî, 2 de 

gazel bulunmaktadır. 

Başı: (1b) 

  ماجرای حیات

  ھمبزم صفا ایدم ازلده

Sonu: (24b) 

  چقاردی مشورت آثار رحمت

1.5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, O. Ergin 1051 (=OE3) 

Ebru desenli karton cilt içerisinde 72 yaprak olarak bulunmaktadır. 185x130 

mm. ebadında çizgili defter kağıdına, bazı sayfaları tek bazıları çift sütun olacak 

şekilde değişik satır sayısında yazılmıştır. Şiirler mavi mürekkeple yazılmış, bazı 

yerlerde siyah mürekkeple “sahh” kaydı düşülmüştür. Yazı çeşidi rik’adır. Son 
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sayfasında kurşun kalemle yazılmış bir fihrist bulunmaktadır.Sayfalar mücedvel 

olmayıp iç kapaklarda ebru bulunmamaktadır. Müstensihi belli değildir ancak Osman 

Ergin’in müstensihi olduğu OE1’in yazısı ile büyük oranda benzeştiğinden bunun da 

Osman Ergin hattı olma ihtimali yüksektir. 

İlk sayfalarında Farsça şiirlerin yer aldığı bu nüshada 27’si gazel, 9’u kaside, 

7’si murabba, 3’ü muhammes, 2’si mesnevî, 2’si kıt’a, 1’er de tahmis, müseddes ve 

müsebba’ olmak üzere 53 şiir bulunmaktadır. 

Başı: (1b) 

  رخسار دالرا چونکھ پنھان گشتھ شدمھر 

Sonu: (66b) 

  گردگ جمال حقی مرآت کبریاده

1.6. Balıkesirli Abdülaziz Mecdî Divanı (=OE) 

Abdülaziz Mecdî’nin yakın dostu Osman Ergin tarafından Latin harfleriyle 

yayınlanmış olan bir nüshadır. Vefatından sonra şairin ismini yaşatmak arzusuyla 

hazırlanmış olan bu çalışmada, dönemin ekonomik zorluklarından dolayı şiirlerin 

tamamı neşredilmemiş, özellikle gazelleri ve tasavvufî bazı şiirleri yayınlanmıştır.194 

Eser İstanbul’da, Gün Basımevi tarafından 1945 yılında bastırılmıştır. 156 

sayfalık kitapta 131 şiir bulunmaktadır. Bunların 98’si gazel, 12’si kaside, 4’ü 

                                                             
194 Osman Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdî Divanı, Gün Basımevi, İstanbul, 1945, s. 4. 
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tahmis, 6’sı muhammes, 8’i murabba, 3’ü müseddes, 7’si mesnevî, 1’i müstezâd, 1’i 

şarkıdır. 

Osman Ergin, şiirleri yazıldıkları tarihe göre sıralayarak Mecdî’nin 

hayatındaki değişimi de göstermeyi amaçlamıştır. 

2. Nüshaların Değerlendirilmesi 

Abdülaziz Mecdî Efendi’nin divanının tenkitli metnini hazırlamak için 

Türkiye kütüphanelerindeki yazma eser katalogları taranmış, divanın beş nüshası 

tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu nüshalar bir arada verilmiştir: 

Sıra 

Numarası 

Kütüphane/Bölüm/Kayıt 

Numarası 

Kısaltması Yaprak 

Sayısı 

Şiir 

Sayısı 

1 Milli Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu, Fahri Bilge, 06 Mil Yz 

FB 422 

A 42 48 

2 Milli Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu, Fahri Bilge, 06 Mil Yz 

FB 580 

MK 92 109 

3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı, O. Ergin 680 

OE1 58 67 

4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı, O. Ergin 1050 

OE2 27 3 

5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı, O. Ergin 1051 

OE3 72 53 
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Tenkitli metni oluştururken yazmalardan kaynaklanan bazı sorunlarla 

karşılaştık. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Mecdî’nin şiirleri elimizdeki hiçbir nüshada tam olarak bulunmamaktadır. 

Bir başka deyişle nüshalarımızın hiçbiri tam nüsha değildir. 

2. İstinsah hatası nedeniyle okunamayan yerler bulunmaktadır. 

3. Bazı beyitlerde vezin hataları tespit edilmiştir. 

4. Nüshalarda kurşun kalemle yazılmış olan kısımlar bulunmaktadır. Bu 

bölümler silik olduğundan okuma zorluklarıyla karşılaşılmıştır. 

5. Matbu olan OE nüshasında o dönemin matbaa şartlarından kaynaklanan 

hatalı yazımlar bulunmaktadır. 

B. TENKİTLİ METNİN KURULMASINDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM 
VE TEKNİK ÖZELLİKLER 

1. TENKİTLİ METNİN KURULMASINDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM 

Tenkitli metin oluşturulurken yukarıda tanıtılan nüshaların tamamı 

incelenmiştir. Nüshalardan faydalanmada şu hususlar göz önünde 

bulundurulmuştur:195 

1. Müellif nüshası olan A nüshası esas alınarak tenkitli metin oluşturulmaya 

başlanmıştır. Bir şiir eğer müellif nüshasında bulunuyorsa, bu kayıt esas alınmış, 

diğer nüshalardaki farklılıklar dipnotlarda belirtilmiştir. 

                                                             
195 Nüshalar değerlendirilirken Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin “Tenkitli Metin Neşri” 
sayısından faydalanılmıştır. Bkz.: Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
c. 1, 1996. 
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2. A nüshasından sonra öncelenen nüsha MK nüshası olmuştur. En hacimli 

yazma olmasının yanı sıra müstensihinin de belli olması bunda etkili olmuştur. 

3. Nüshalarda çok fazla fark bulunmamıştır. Bunda aynı nüshadan istinsah 

edilmiş olmaları ile birlikte aynı müstensihler tarafından çoğaltılmış olabileceklerinin 

etkili olduğu düşünülmüştür. 

4. Nüsha farkları arasında şiirin veznine uygun olan tercih edilip şiire 

konmuş, diğerleri dipnotta belirtilmiştir. 

2. TEKNİK ÖZELLİKLER 

1. Metinde Arapça, Farsça çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bunların 

yazımında “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”196 adlı makale esas 

alınmıştır. Ancak Allah’ın ismi ile özel isimlerin yer aldığı terkipler bu kuralların 

dışında tutulmuş, bitişik yazılmıştır, Rasûlullâh gibi. 

2. Eser son döneme ait bir metin olduğundan Türkçe kelime ve ekler bugünkü 

yazılış ve okunuşları esas alınarak verilmiştir. Örneğin eyledikce yerine eyledikçe, 

muhabbetdir yerine muhabbettir denilmiştir. 

3. Vezin hatası tespit edilen mısra ve beyitler dipnotlarda belirtilmiştir. 

4. Arapça tamlamalar nûru’n-nûr, Farsça tamlamalar çeşm-i dil formatında 

yazılmıştır. 

                                                             
196 İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, c. IX, sayı:1, 
Ankara, 1993, s. 51-89. 



206 
 

5. Tamamı Arapça veya Farsça olan şiirler alınmamış, sadece Türkçe şiirler 

alınmıştır. 

6. Metinlerde yer alan âyet ve hadisler tırnak içinde ve italik olarak (“…”) 

gösterilmiştir. 

7. Arapça ve Farsça med harflari şu şekilde gösterilmiştir: 

 Ī, ī :ى   Ū, ū :و   Ā, à :ا

Farsça vâv-ı ma’dûleler italik olarak (à) şeklinde gösterilmiştir: ĥàb gibi. 

8. Gazeller, mürettep divanlarda olduğu gibi kafiye harfine göre sıralanmıştır. 

9. Kasideler yazılırken, tevhid ve na’tler öne alınmıştır. 

10. Bütün şiirlerin vezinleri, ilk beyitlerinden önce verilmiştir. 

11. Her şiirin ilk mısraının sonuna bir dipnot düşülerek şiirin hangi 

nüshalarda bulunduğu belirtilmiştir. Dipnotta yer alan sıralamadaki ilk nüsha, şiirin 

alındığı nüshayı göstermektedir. 

12. Şiirin alındığı nüshadaki sayfa değişimleri ilgili beytin başında 

belirtilmiştir. 

13. Yazılış tarihi belli olan şiirlerde bu tarihler ilgili şiirlerin sonunda 

verilmiştir. 
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C. TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

Eski alfabede olup da bugünkü alfabede yer almayan harfler için, tenkitli 

basımı yapılan ilmî eserlerde kullanılan aşağıdaki transkripsiyon sistemi 

kullanılmıştır: 

 Ĉ : ء

 Ś ś :  ث

 Ħ ħ :  ح

 Ĥ ĥ :  خ

 Ź ź :  ذ

 Ŝ ŝ:  ص

 Ż ż Ď ď :  ض

 Ţ ţ :  ط

 Ž ž :  ظ

 ć :  ع

 Ġ ġ :  غ

 Ķ ķ :  ق

 Ñ ñ :  گ
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SONUÇ 

1865-1941 yılları arasında yaşamış olan Abdülaziz Mecdî Efendi (Tolun), 

Osmanlı Devleti’nin kışına, Türkiye Cumhuriyeti’nin baharına şahitlik etmiş, dünya 

tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan I. Dünya Savaşı yıllarını öncesi ve 

sonrasıyla yaşamıştır. Öğretmenlik, tüccarlık ve mebusluk yapan Mecdî, meslekleri 

gereği hep insanların içinde olmuş, onları yönlendirme ve eğitme konumunun gereği 

olarak hep ağır sorumluluklar altında kalmıştır. Bir dönem Girit’te öğretmenlik 

yapmış, I. Dünya Savaşı yıllarında ise Mısır’da bulunmuştur. 1920’de yurda 

döndükten sonra önce Balıkesir’den ikinci defa mebus seçilmiş, Meclis-i Mebusan’ın 

lağvedilmesiyle milletvekilliği sona ermiş ancak Şer’iyye ve Evkâf Vekâleti 

müsteşarlığı ile görevlendirilmiştir. Bu kurumun da kapatılmasıyla devlet işlerinden 

emekliye ayrılmış, kendisini ilmî ve tasavvufî faaliyetlere vakfetmiştir. 

Mecdî Efendi, gençlik yıllarından itibaren şiir yazmıştır. Onun ilk 

dönemlerine ait şiirleri hasret, gurbet, vatan sevgisi, milletin maddeten yükselmesi 

gibi konuları içermektedir. 1907 yılından itibaren ise tasavvufa meyletmiş, Şabaniye 

tarikatına mensup olan şeyhi Amiş Efendi’ye intisap ederek tasavvufla iştigal etmeye 

başlamıştır. Bu dönemden itibaren yazdığı şiirlerinde ise ekseriyetle tasavvufî 

konuları, ilâhî aşk, vahdet-i vücûd gibi temaları işlemiştir. 

Abdülaziz Mecdî’nin şiirlerinin tam bir nüshası bulunmamaktadır. Elimizdeki 

nüshalardan müellif hattıyla yazılmış olan tek nüsha 42 varaktan oluşan A 

nüshasıdır. Fahri Bilge ve Osman Ergin tarafından istinsah edilmiş nüshalar da tam 

nüshalar değildir. Ancak Osman Ergin, şairin vefatından birkaç yıl sonra, 1945 

yılında şiirlerinden bir kısmını (131 şiir) Latin harfleriyle bastırmıştır. Ergin, maddî 
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imkansızlıklar yüzünden tamamını neşretmediğini söylediği şiirleri daha sonra 

yayınlama imkanı bulamamıştır. 

Çalışmamızda Millî Kütüphane ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 

Kitaplığı’nda bulunan beş adet yazma nüshadan hareketle mürettep bir divan 

oluşturulmuştur. Buna göre Mecdî’nin şiirleri Kasideler, Musammatlar, Tarihler, 

Mesnevîler, Gazeller, Müstezâd ve Kıt’alar şeklinde sıralanmış, kasideler yazılırken 

de tevhîd ve na’tler öncelenmiştir. 

Musammatlar Tercî’-bendler, Terkîb-bendler, Rubâîler, Muhammes ve 

Tahmîsler, Müseddesler, Müsebba’lar ve Şarkılar şeklinde sıralanmıştır. Gazeller ise 

mürettep divanlarda olduğu gibi kafiye ve rediflerine göre tasnif edilmiştir. 

Mecdî Divanında 105 gazel, 20 kaside, 19 mesnevî, 16 tarih şiiri, 14 

murabba’, 14 kıt’a, 10 muhammes, 6 müseddes, 4 tahmîs, 3 şarkı, 3 tercî’-bend, 1 

terkîb-bend ve 1 müstezâd bulunmaktadır. Bu durumda divandaki toplam şiir sayısı 

216 olmaktadır. 

Abdülaziz Mecdî Efendi, şiirlerinde Kudsî ve Mecdî mahlaslarını 

kullanmıştır. Elimizdeki şiirlerinin sadece birkaçında Kudsî mahlasına rastlanmış, 

bazı şiirlerinde ise hiç mahlas kullanmadığı görülmüştür. 

Mecdî bazı şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmış, bazı şiirlerinde ise süslü 

olmamakla birlikte ağır bir dili tercih etmiştir. İkinci kısma giren şiirleri daha ziyade 

tasavvufî muhtevanın yoğun olarak kullanıldığı ve ancak ehlinin anlayabileceği 

şiirlerdir. 
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Mecdî Efendi’nin şiirlerinde dinî muhtevaya çok fazla yer verilmiştir. 

Neredeyse bütün şiirlerinde Allah, ilâhî aşk, peygamber sevgisi, vecd, gark, istiğrak, 

himmet, vahdet-kesret gibi tasavvufî kavramlara rastlanmaktadır. Bu durumda, şairin 

içinde yetiştiği muhitin yanı sıra girdiği tasavvuf yolunun da etkisi bulunmaktadır. 

Mecdî divanında aruz, imâle ve zihaflara müracaat edilmekle birlikte, başarılı 

bir şekilde kullanılmıştır. Aruzun en çok kullanılan remel ve hecez bahirlerini tercih 

eden şair, az da olsa diğer kalıplardan da şiirler yazmıştır. Şairin hece veznini 

kullandığına dair herhangi bir bilgi ve şiir örneği bulunmamaktadır. 

Divan edebî sanatlar yönünden zengindir. İstiâre, kinâye, teşbih, hüsn-i ta’lil 

gibi sanatlara çokça başvuran şair, dizelerini çeşitli sanatlarla adeta bir dantela gibi 

örmüştür. Bu durum şiirlere hem canlılık hem de akıcılık katmıştır. 

Mecdî kendisinden önceki dönemlerde yaşamış Fuzûlî, Hâfız gibi şairlerin 

yanı sıra muasırı Mehmed Akif, Ali Haydar Efendi, Ziya Paşa, Ayaşlı Şakir gibi 

şairlerden etkilenmiştir. Yazdığı tahmîs ve nazîrelerden bu durum anlaşılmaktadır. 

Mecdî, divan edebiyatının mazmunlarını ve nazım şekillerini kullanarak 

yazmış olduğu şiirleriyle, bu edebiyatın son dönemdeki ender temsilcilerinden 

olmuştur. 
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-1- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Tevħīd-i Bàrī 

1 Ey ħikmet-i īcàdı ķılan Ćàlemi ħayràn197 

Ey olmayan àśàr-ı kemàlàtına pàyàn 

 

2 Füsħat-kede-i arża veren feyż-i nev-à-nev 

Ecràm-ı semàvàtı ķılan nūr-ı fürūzàn 

 

3 Muħtàc degilsin bu cihàn hep saña muħtàc 

Sen źàt-ı eħadsin bu Ćavàlim saña burhàn 

 

4 Pàyàn mı olur ķudret-i feyyàżıña ħàşà 

Nezdiñde seniñ źerre degil Ćàlem-i imkàn 

 

5 ĆĀlemdeki her źerre daĥi başķaca Ćàlem 

Ħayretde ķalır ķudretiñe fikr-i ħikem-dàn 

 

6 Biñ şekl-i bedàyiĆ yazılıp ŝafħa-i kevne 

Elbette yine bir gün olur aŝlına pūyàn 

 

7 Yà Rab bu sevàfil bu Ćavàlī ne eśerdir 

Kim her biridir feyż-i bedàyiĆle fürūşàñ 

                                                             
197 MK 25b, OE1 6b, OE3 6b, OE 19 
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8 Ħubb-i ezelī şuĆle verip ceźbeye ŝalmış 

Ol neşĈe ile cümle cihàn olmada sūzàn 

 

9 Ol Ćaşķ-ı dem-à-demle coşup cümle-i eşyà 

Tehlīliñe tesbīħiñe taħmīdiñe gūyàn198 

 

10 Devvàr felek raķŝa girer Ćaşķ ile dàim 

İnsànla melek źevķe varır Ćaşķ ile her àn 

 

11 ĆAşķıñdır olan rehber-i minhàc-ı saĆàdet 

ĆAşķıñla tekemmül eder insàñdaki īmàn 

 

12 Yà Rabb saña taħmīd-i ħaķīķī-i sezàyı 

Ħaķķıyla ne mümkün ki edā eyleye insān 

 

13 Efkār-ı beşer her ne ķadar etse tećālī 

İdràk edemez künhüñü ey Ħażret-i Mennàn 

 

14 Źātıñ bilir ancaķ yine źātıñdaki sırrı 

Ħayrette ķalır źātıñı bilmekdeki ćirfān 

 

15 Mevcūd-ı ŝamedsin ezelīsin ebedīsin 

                                                             
198 b Tehlīliñe tesbīħiñe taħmīdiñe: Tehlīliñi tesbīħiñi taħmīdiñi OE1, OE3 
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Ķayyūm-ı tüvànàsıñ eyà ĥàlıķ-ı ekvàn199 

 

16 Ol rütbe büyüksün ki İlàhī bu büyüklük 

Ŝıġmaz beşeriñ dàire-i fikrine bir àn200 

 

17 Ey ķudret-i feyyàżesi biñ luţf ile coşàn 

Ey feyż-i Ćamīmü’l-keremi nūr-ı dıreĥşàn 

 

18 Mecdī ķuluña ķaţre yeter baħr-i keremden 

Şàd eden anı bir ķaţre ile ey ulu Yezdàn201 

   2 Nisàn 1320, Ķonya 

 

-2- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

 

Cihàn-ı Ādemiyyet- Yàĥūd Fikr-i İnsànī 

1 Cihàn-ı àdemiyyet bir cihàn-ı feyż-i ekberdir202 

O Ćàlem ŝaħnesinde źerreler ĥurşīd-i enverdir 

 

2 O bir bàġ-ı muţarràdır ki arżı hem semàvàtı 

Ser-à-pà nūra ġarķ olmuş ţarab-àbàd-ı ezherdir 

 

                                                             
199 b Ķayyūm-ı tüvànàsıñ eyà ĥàlıķ-ı ekvàn: Ŝıġmaz beşeriñ dàire-i fikrine bir àn OE3 
200 Bu beyit OE3’te bulunmamaktadır. 
201 b Şàd eden: Şàd et anı OE3 
202 MK 26b, OE1 6a, OE 20 
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3 BedàyiĆ nūr-ı aĥďardan bürünmüş kisve-i zīnet 

Maħàsin feyż-i ezherle ser-à-pà revnaķ-àverdir 

 

4 Ħaķàyıķ nàz ile keşf-i niķàb eyler cemàlinden 

MaĆàlī mültemiĆ mirĈāt içinde şuĆle-güsterdir 

  

5 Müźehhebdir Ćulūmuñ nev-be-nev envàr-ı envàĆı 

Füyūżuñ dem-be-dem envàĆ-ı àśàrı müzehherdir 

 

6 Bu ħīkmet-ĥàne-i maĥfīdedir hep muĥtefī esràr 

Bu rūşen ŝaĥnede esràr-ı Ćàlem nūr-ı ažherdir 

 

7 Fürūġundan fürūĆ-ı ders-i ħikmet olmada peydà 

FürūĆundan fünūn-ı nev-be-nev pīràye-perverdir 

 

8 Cihàn bir noķţa-i mevhūm olur pīş-i ĥayàlinde 

O vüsĆat-gàħ-ı źevķe ķarşı Ćàlem böyle aŝġardır 

 

9 MaĆàlī her ne rütbe olsa Ćàlī ħikmete münķàd 

MaĆànī nezd-i īcàdında dàim pest ü aħķardır 

 

MK, 27a 

10 Vücūd-ı àdemiyyet kisve-i taħķīķ u Ćīrfànda 

O nūr-ı maĆnevīyle feyż-yàb olduķca ber-terdir 
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11 Denir her vàŝıl-ı ser-menzil-i Ćirfàn olan àdem 

Fürūġ-ı fikr ile bir şuĆle-i kibrīt-i aħmerdir 

 

12 Ĥavàrıķ keşf eden bir źū-fünūnuñ feyż-i fikriyle 

Cihàn-ı maĆrifette nàmı yer yer ġıbţa-àverdir 

 

13 O nūr ile görüp làhūtu seyr etmiş nice kümmel 

O nūr ile cihàn-ı maĆnevī pür-zīb ü zīverdir 

 

14 İlàhī müncelīdir ķudretiñ žàhirde bàţında 

İlàħī feyżiñiñ àśàrı her yerde münevverdir 

 

15 Saña yà Rab zemīñ-i ibtihàl ü iftiķàr üzre 

Nidà her źerreden taĆžīm ile Allàhu ekberdir 

 

16 Veleh-baĥş-ı Ćuķūl-ı Ćàķilàñdır feyż-i idràkàt 

ŻiyàĆ-yı maĆrifet senden bize bir ħažž-ı evferdir 

 

17 LevàmiĆ berķ urup manžūme-i tevħīdi söyler dil 

Bu feyż-à-feyż-i Ćirfàn ile rūħum şuĆle-güsterdir 

 

18 Tecellī-yàb-ı tevfīķ-i bedīĆiñ ile yà Allàh 

Bu Mecdī Ćàşıķ-ı cūşàn olan bir Ćabd-i kemterdir 
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   4 Şevvàl 1322, Ķonya 

 

-3- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Hū203 

1 Seyyāle-i ćaşķım ebedī nūr-ı beķāyım204 

Her źerrede var şućlelerim şems-i Ĥüdā’yım 

 

2 Cevlān-geh edip ćarŝa-i lāhūtu gezer dil 

Ekvāna dönüp nāmiye-baĥşā-yı fenāyım205 

 

3 Eżdādı ezip cemć ile bir noķţaya ķoydum 

İksīr-i sürūrumla şifā-baĥş-ı belāyım 

 

4 Ućcūbe-i dehrim kederim ćayn-ı sürūrum 

Sırrımla serīrimde ŝafā-rān-ı ĥafāyım 

 

5 İsķāţ-ı iżāfāt ederek vaħdete erdim 

Vaħdetle Ĥüdā lüţfuna hem-bezm-i liķāyım 

 

6 Bir sırr-ı ćažīmiñ olaraķ vāriś-i ħaķķı 

Bī-pervā uçarım sırr-ı vücūdumla hümāyım 

                                                             
203 Başlık: - OE // Ķaŝīde-i Mīmiyye  OE3 
204 MK 73a, OE1 43b, OE3 54b, OE 72 
205 b nāmiye-baĥşā-yı fenāyım: nâmiye-vahşâ-yi fenâyım OE 
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7 Tevfīķ-i Ĥüdā yāver olup seyr ü sülūke 

Ĥatmiyyet ile vāķıf-ı esrār-ı ćamāyım 

 

8 Āzāde-serim daġdaġa-i ĥavf u recādan 

İķlīm-i ķanāćatte emīrü’l-ümerāyım 

 

9 Müştāķ-ı maćālīsi olup ŝulħ u ŝalāħıñ 

Her şeb beşere źākir-i āyīn-i dućāyım 

 

10 Sırrındaki ćulviyyeti ettikçe tefekkür 

Riķķatle esef-ĥān-ı ďalāl-i cühelāyım 

 

11 Ĥurşīd-i ümidimle mücellā-yı cemālim 

Müstaķbeli teźkār ile hep naġme-serāyım 

 

12 ćAhd-ı ezelī ŝubħ-ı tecellāda göründü 

İmħā-yı leyāl etmege bir mihr-i vefāyım206 

 

13 Feryād-ı ceres bedraķadır kūyuna yāriñ 

Feryādıma gel rehber-i rāh-ı ćurefāyım 

 

14 Źerrāt bütün ġulġule-sāz-ı eħadiyyet 

                                                             
206 a ŝubħ-ı: sulh-ı OE 
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Eźvāķ ile ben sāmić-i āheng-i nidāyım 

 

15 Raķŝān ederim dilleri mānend-i küreyvāt 

Cünbüş-geh-i eźkārda ben nāy-ı nevāyım207 

 

16 İlhām-ı ħaķīķatle dilim maħrem-i esrār 

Ķurbiyyeti idrāk ile pür-źevķ ü ŝafāyım 

 

17 (Lā faĥre) derim feyżimi tevcīh ile Ħaķķ’a 

Ādābda ben tābić-i Faĥrü’l-üdebā’yım 

 

18 Ben ben diye duyduķca beni eyleme taćyīb 

Ħaķ benligidir  ben ise bir lafž-ı edāyım 

 

19 Yıllarca öpüp ĥāk-i der-i ķuţb-ı cihānı 

Ķalbiyle bugün ķıble-i ćuşşāķ-ı Ĥüdā’yım 

 

20 Geylān güneşi sırr-ı žuhūrumda fürūzān 

Veysī-ŝıfatım silsile-i ehl-i rıżāyım 

 

21 Altmış üç ile dört yüzüyüm cevher-i cāmić 

Ĥalvet-geh-i esrārda bir nūr-ı beķāyım208 

                                                             
207 OE’de bu beytin mısraları yer değiştirmiş şekildedir. 
208 a yüzüyüm: yüzeyim OE 
 cevher-i càmić: sırr-ı mecàmić OE3 (OE3’te ayrıca “cevher-i càmić” notu kenara 
düşülmüştür.) 
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MK, 73b 

22 Elţāf-ı Ĥüdā ĥāriķa-sāz-ı şerefimdir 

Ħaķ’dan bilirim maŝdar-ı teĈśīr-i dućāyım 

 

23 Āyine-i sırrımda hüveydā bütün eşyā 

Bi’l-cümle mecālīye şeref-rīz-i cilāyım 

 

24 Ŝūrette görüp ŝanma beni sākin-i arżım 

Ben cālis-i ser-menzil-i sükkān-ı semāyım209 

 

25 Seyr eyleyerek dāire-i ĥalķ ile ħaķķı 

Mecmūća degil cāmića-i her-dü-serāyım 

 

26 Allāh derim raķŝa girer ćālem-i bāţın 

Žāhirdeki ćaksiyle de pür-cūş-ı ŝadāyım 

 

27 Tesbīħ ederim ĥālıķıma laħža-be-laħža 

Tevħīd ile ćaŝrımda vaħīdü’ş-şućarāyım 

 

28 Bir baţnım içün bāţını ben eylemem ifsād 

Baķmam ruĥ-i gerdūna şeref-dār-ı ibāyım 
                                                                                                                                                                             
 Mısra: 63 ile 400’ü cemć etmededir dil OE1  

Osman Ergin’de şöyle bir dipnot bulunmaktadır: “63 ile 400 ebcet hisabiyle Ahmed Ameş 
karşılığıdır ve böyle demekle mürşidini kasdeder.”, s. 88. 
209 a görüp ŝanma beni sàkin-i: - OE3 
    b càlis-i ser-menzil-i sükkàn-ı: - OE3 
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29 Gel gülşenime māil-i gülzār ise ķalbiñ 

Seyyāħ-ı riyāżım ezelī bād-ı ŝabāyım 

 

30 Faĥr etmedeyim Faĥr-ı cihān ħubbu dilimde 

Ser-tācım odur ćāşıķ-ı evlād-ı ćabāyım 

 

31 Teźkār ederim ħüzn ile ħal-i Ħaseneyni 

Eşk-āveriyim sīne-zen-i Kerbelā’yım210 

 

32 Allāh’ı Muhammed’dir eden dillere telķīñ 

Ben bendesiyim ŝıdķ ile ŝadr-ı ümenāyım 

 

33 Kāfī gelemez medħine elfāž-ı kerīme 

Medħinde anıñ ćāciz-i elfāž-ı śenāyım 

 

34 Sırrında döner raķŝa girip cümle ćavālim 

Feyżiyle anıñ bedraķa-i rāh-ı hüdāyım 

 

35 MirĈāt-ı Muħammed’de Ĥüdā oldu hüveydā 

Ħaķķım deme ammā deme Ħaķ’dan da cüdāyım 

 

36 Aħmed ki odur nüsĥa-i kübrā-yı kemālāt 

                                                             
210 b Kerbelà: kerb ü belà OE, OE1, OE3 

Ayrıca metin üzerinde “kerb ü belāyım” şeklinde bir düzeltme vardır. 
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Bābında anıñ ħürmet içün nūr-ı ħayāyım 

 

37 Bir kerre öpen pāyini derse yeri vardır 

Lüţfuyla anıñ ben de kebīrü’l-küberāyım 

 

38 Ħaķ bendesiyim mülk-i cihān taĥtına ŝāħib 

Āsūde-dilim bī-keder-i neng ü riyāyım211 

 

39 Iţlāķ ile taķyīdi der-i ĥalvete ķoydum 

Ben lābis-i ćabdiyyet olan şāh u geydāyım212 

 

40 Ħācātını ićlā ederim dergeh-i Ħaķķ’a 

Mecdī şeref-ārā-yı ķulūb-ı fuķarāyım 

   11 Şubāţ 1341, Bāyezīd-İstānbūl 

 

 

-4- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

NaĆt-ı Celīl-i Muħammedī 

1 Coşup deryà-yı vaħdet mevceler gevher-feşàn olmuş213 

O gevher şuĆlelenmiş màye-i kevn ü mekàn olmuş 

 
                                                             
211 a cihàn taĥtına: - OE3 
    b Āsūde-dilim: Âsûde-dilin OE 
 “Cihān-ı maćnevī” şeklinde bir dipnot bulunmaktadır, MK. 
212 a taķyīdi: takyide OE 
213 MK 21a, OE1 2b, OE2 15b, OE3 58a, OE 13 
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2 O gevher gevher-i pür-feyż-i nūr-ı Aħmediyyettir 

Anıñ emvàc-ı cūşundan zemīn u àsumàn olmuş214 

 

3 Düşün ol baħr-ı nūru şuĆle-rīz-i çeşm-i ħaķ-bīn ol 

Naŝıl bir baħr kim her ķaţre baħr-i bī-giràn olmuş215 

 

4 Eyà faĥr-ı rusül ey nūr-ı sırr-ı cümle-i eşyà 

Teşekkül-bend olup nūruñla böyle bir cihàn olmuş 

 

5 BedàyiĆ-ĥàne-i tekvīnde sensiñ mebdeü’l-īcàd 

Vücūduñ feyż-i sàrī-i ĥiţàb-ı kün-fe-kàn olmuş 

 

MK, 21b 

6 Ŝaçılmış lemĆa lemĆa naķş-ı zer-rīn-i kemàlàtıñ 

Felekler ŝūret-àrà-yı nuķūş-ı pür-niyàn olmuş216 

 

7 Tecellī-yàb-ı feyż-à-feyż olup bàlà-yı Ćilliyyīn 

Ţıràz-ı Ćizzetiñden Ćarş ile kürsī Ćiyàn olmuş217 

 

8 Naŝıl bir feyż-i aķdesden ĥurūşàndır ki envàrıñ 

Anıñ her lemĆası meşĆal-fürūz-ı ins ü càn olmuş 

 
                                                             
214 a pür-feyż-i: ķàmūs-ı OE1, OE2, OE3 
   b cūşundan: feyżinden OE1, OE2, OE3 
215 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
216 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
217 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
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9 Sen ol sulţàn-ı evreng-i hidàyetsiñ ki iclàliñ 

Ser-à-pà on sekiz biñ Ćàleme ţuġrà-yı şàn olmuş 

 

10 Sen ol Ćallàme-i Ćilm-i ledünn-i “üdnü minnī”siñ 

Ki Ćilmiñ mülk-i Ćirfàna şeh-i ŝàħib-ķıràñ olmuş218 

 

11 Sen ol ţàvus-ı bàġ-ı behcet-àràsıñ ki Cebràīl 

Seniñ şevķ-ı cemàliñle o bàġa bàġ-bàn olmuş219 

 

12 Ħabīb-i ĥàŝŝ-ı Mevlà’sıñ bu yüzdendir ki evŝàfıñ 

Cihàn-ı Ćaşķ içinde bir cemàl-i càvidàn olmuş220 

 

13 Ĥüdà-yı lem-yezel ķılmış seni bir nüsĥa-i kübrà 

O nüsĥa nüsĥa-pīrà-yı cihàn bàġ-ı cihàn olmuş221 

 

14 MuĆallà sàye-i ķudsiyyetiñ eflàke düşmekden 

Bu bir ħikmet ki cismiñ feyż-bàr-ı ĥàk-dàn olmuş 

 

MK, 22a 

15 Zemīne faĥr içün kàfī degil mi iş-bu ķudsiyyet 

Mübàrek ravża-i pàkiñ meţàf-ı ķudsiyàn olmuş222 

                                                             
218 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır.  
219 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
220 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
   b cemàl-i càvidàn: càvidàn MK 
221 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
   b bàġ-ı cihàn: bàġ-ı càn OE3 
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16 O ravżañ ķıbletü’l-àmàl-i ümmet yà Rasūlallàh 

O ravżañ mehbiţ-i envàr-ı Rabb-i müsteĆàn olmuş223 

 

17 Seni ħaķķıyla medħ etmek ne mümkün yà Nebiyyallàh 

Seniñ medħiñ bütün şàĆirlere ħayret-resàn olmuş224 

 

18 Saña tebcīl içün gökden inüp ĶurĈàn-ı Ćulviyyet 

ĆUlüvv-i şànıña bir şàhid-i vàlà beyàn olmuş 

 

19 Saña tekrīm ile ĥayli melàik nefĥa-pīràdır 

Saña hep enbiyà ŝaf-beste-i taĆžīm-i şàn olmuş225 

 

20 Seniñ miŝbàħ-ı feyżiñden alır hep evliyà ĥaţţı 

Seniñ miŝbàħ-ı feyżiñ pertev-i Ħaķķ’a nişàn olmuş226 

 

21 Vücūduñ Ćàlemīne raħmet-i Mevlà-yı źü’l-inĆàm 

Füyūżuñ ümmet-i merħūmeñe žıll-i emàn olmuş 

 

22 Žalàm-ı hevl-i maħşerde çeràġ-ı şefķatiñ vardır 

ŞefàĆat nūru minhàcü’l-ĥalàŝ-ı müźnibàn olmuş227 

                                                                                                                                                                             
222 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
223 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
224 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
225 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
226 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
227 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
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23 Ne ümmettir bu ümmet kim saĆàdetten ĥıyābānlar 

Çekilmiş reĈsine her Ćàciziñ bir sàyebàn olmuş228 

 

MK, 22b 

24 Ne rifĆattir yanar Ćaşķıñla ķalbim yà Rasūlallàh 

Ne Ćizzettir baña gözyaşlarım cūy-ı revàn olmuş 

 

25 Meded-ĥàhım ġarībim Ćàcizim Ćaczimle cūşànım 

O àteş-bàĆiś-i faĥrım ki ķalbimde nihàn olmuş 

 

26 Saña bir bendedir Mecdī-i kemter ĥàk-i pàyiñdir 

Lisàn-ı Ćaşķ ile virdi dem-à-dem el-emàn olmuş 

   1318, Balıkesrī 

 

-5- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Seyyid-i Kàinàta TaĆžīm-i İşàrettir229 

1 Sebīl-i maĆrifette bir muķaddes reh-nümàdır bu230 

Ĥulàŝa maŝdar-ı īcàd olan bir pīş-vàdır bu 

 

2 Bunuñ devrü’l-füyūżàtındadır bi’l-cümle ķudsiyyet 

                                                             
228 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
229 Başlık: Seyyid-i Kàinàta İşàret-i Taćžīm OE2 // Naćt-ı Celīl-i Nebevī Ŝallallahu ćAleyhi ve Ālihi 
OE3 
230 MK 37b, OE1 16a, OE2 20a, OE3 59b, OE 32 
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Cihànlar kendine meftūn olan bir Muŝţafà’dır bu231 

 

3 MuĆallàdır müzekkàdır muŝaffàdır mücellàdır 

Bütün Ćulviyyeti cemĆ eyleyen bir müctebàdır bu 

 

4 ŞerīĆat feyż-i aķvàli ţarīķat yümn-i efĆàli 

Ħaķīķatdır bütün ħàli Ćaceb bir muķtedàdır bu 

 

5 Nebīlerle velīler necm-i Ćīrfàn u kemàlàtı 

Semà-yı feyż-i tenvīr eyleyen şemsü’l-hüdàdır bu232 

 

6 Kemàlàt-ı dü kevni cemĆ edip źàt-ı celīlinde 

Ŝafàsından ŝafà-baĥş-ı ķulūb-ı evliyàdır bu 

 

7 Tecellī lüccesinde ġarķa-i envàr-ı Mevlàdır 

Bütün envàrı nàşir mažhar-ı nūr-ı Ĥüdà’dır bu233 

 

8 Semàvàt-ı Ćulà bir ĥaţvedir ràh-ı füyūżunda 

Nübüvvetle şeref-baĥşà-yı Ćarż-ı iĆtilàdır bu234 

 

9 ĆUrūc ettikçe etmiş và-pesīn-i pàye-i Ćaķla 

                                                             
231 a devrü’l-füyūżàtındadır: devr-i füyūżàtındadır OE2 
232 b Semà-yı feyżi: Müsemmà-yı feyż-i MK 
233 Mısranın yanında şu not bulunmaktadır: “yaĥūd: Bu feyż-à-feyż ile ser-tàc-ı feyż-i enbiyàdır bu”. 
Bu not OE1’de de dipnotta verilmiştir.  
    b  ćAceb bir mažhar-ı nūr-ı Ĥüdā’dır bu, Ĥüdā’dır bu OE1 // Bu feyż-à-feyż ile ser-tàc-ı feyż-i 
enbiyàdır bu OE2,OE3 
234 b ćarż-ı: ćarş-ı OE1, OE3 // MK’da üstüne ćarş yazılmıştır. 
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Ĥıred-sūz-ı eĆàžimdir muķaddes bir żiyàdır bu 

 

10 Der-i feyż-i kemàlàtındadır rūħu’l-emīn der-bàn 

Kemàlinden kemàl-àrà-yı ķurbu’l-intihàdır bu235 

 

MK, 38a 

11 Bu sırr-ı nūr-ı Mevlà’dır bu nūr-ı sırr-ı aĆlàdır 

SeràĈir sırr-ı źàtından doġan nūru’l-Ćulàdır bu 

 

12 Yemīninde güler gül-źàr-ı feyż-à-feyżi làhūtun 

Yesàrında duran nàsūta źīb-i incilàdır bu 

 

13 Edebdir farż-ı aķdesdir Cenàb-ı Aħmed’e taĆžīm 

Muķaddesdir Ħabīb-i ĥàŝŝ-ı źàt-ı kibriyàdır bu 

 

14 Olur ser-bürde-i tebcīl o źàta cümle ehlülllàh 

Serīr-i ıŝţıfàda pàdişàh-ı aŝfiyàdır bu236 

 

15 Muħabbet cismimiñ her cüzĈ-i ferdinden nümàyàndır 

Dil-i sūzànıma sermàye-i źevķ u ŝafàdır bu 

 

16 Dedikçe “yà Muħammed” nūra müstaġraķ olur ķalbim 

Muħabbetden hüveydà Ćàşıķàne bir nidàdır bu 

                                                             
235 a Der-i feyż-i kemàlàtındadır: Der-i feyż ü kemàlàtındadır OE1, OE2, OE3 
236 a ser-bürde-i: serberde-i OE 
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17 Füyūż-ı Aħmediyyet mevce mevce şuĆle ŝalmışdır 

Żiyà ĥàhànına ķandīl-i làhūtī żiyàdır bu237 

 

18 Daĥīlek yà Muħammed şuĆle-dàr-ı feyż-i ĥàŝŝıñ ķıl 

Bu Mecdī Ćabd-i Ćàcizdir kemīne bir gedàdır bu 

   15 Kànūn-ı Evvel 1322, Ķonya 

 

-6- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

NaĆt-ı Celīl-i Muħammedī238 

1 Dururken muĆcizeñ meydànda ĶurĈàn yà Rasūlallàh239 

ĆUluvv-i şànıña ister mi burhàn yà Rasūlallàh 

 

2 Lisànıñ Ćandelīb-i bàġ-ı iĆcàz u belàġattır 

Bu iĆcàza cihàn olmaz mı ħayràn yà Rasūlallàh 

 

3 Benī-àdem içinde dürr-i yektà-yı muĆallàsıñ 

Saña eş olmaġa yoķ başķa şàyàn yà Rasūlallàh 

 

4 Naŝıl ķandīl-i pür-nūr-ı ilàhīsiñ ki her yerde 

                                                             
237 b Żiyà ĥàhànına ķandīl-i làhūtī żiyàdır bu: Żiyà-ĥàhàna bir ķandīl-i làhūtī żiyàdır bu OE3 

Mısranın yanına şu not düşülmüştür: Dil-i àgàhàna ķarşı maţlaĆ-ı şemsü’l-hüdàdır bu // 
OE1’de aynı not/mısra bulunmaktadır  

OE2’de bu beyit bulunmamaktadır. 
238 Başlık: NaĆt-ı Celīl-i Muħammedī ŝallallàhu tećàlà ćaleyhi ve sellem OE3  
239 MK 51b, OE1 26b, OE3 16a, OE 45 
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Olur bir nūr-ı Ćirfànın fürūzàn yà Rasūlallàh 

 

5 Kemàl-i feyżiñiñ sende olan ol rūħ-ı ķudsīniñ 

Żiyà-yı Ćaksidir her kàmil insàn yà Rasūlallàh 

 

6 Naŝıl bir mehbiţ-i envàrdır ķalb-i celīliñ kim 

O ķalbe ġıbţa-keşdir Ćarş-ı Raħmàn yà Rasūlallàh240 

 

7 Temevvüc-gàh-ı esràr-ı ilàhī maŝdar-ı Ćilmiñ 

O Ćilme hīç olur mu ħadd u pàyàn yà Rasūlallàh 

 

8 Baķan miŝbàħ-ı làhūtī fürūġuñ dest-i ķudretdir 

Söner mi böyle bir nūr-ı dıraĥşàn yà Rasūlallàh 

 

9 O şuĆle şuĆle-i Ħaķ’dır şuĆàĆı nūr-ı muţlaķdır 

Olur ol şuĆleden biñ şuĆle tàbàn yà Rasūlallàh 

 

10 Tecellī-zàr-ı ķudret pīş-gàhında ķurulmuşdur 

Saña pek muħteşem bir Ćarş-ı sulţàn yà Rasūlallàh241 

 

11 O Ćarş-ı iħtişàmıñ KaĆbesi ħürmetle olmuşdur 

Meţàf-ı ekber-i seyr-àşinàyàn yà Rasūlallàh242 

                                                             
240 a mehbiţ-i: mehbat-i OE 
241 a ķudret pīş-gàhında: kudsiyyet-penâhında OE  
     a Mısra: Tecelliyyàt-ı gūn-à-gūn-ı Mevlà’dan ķurulmuştur OE3 
242 b seyr-àşinàyàn: sırr-âşinâyan OE 
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12 Seniñdir devre-i iclàl ü şevket şàn ile dàim 

Seniñdir maĆnevī her emr ü fermàn yà Rasūlallàh 

 

13 Muħibbiñ źàt-ı Mevlà sen ise maħbūb-ı Rabbànī 

Neler yapmaz bu Ćulvī ħubb-i cūşàn yà Rasūlallàh 

 

14 Seniñ ĥak-i deriñden başķa ĥàke yüz süren ķalbiñ 

Naŝīb-i naħsidir ġafletle ĥüsràn yà Rasūlallàh 

 

15 Ĥüdà ķandīl-i tevfīķi aŝıp bàbıñda etmişdir 

Aña pervàne biñ ĥurşīd-i raĥşàn yà Rasūlallàh 

 

16 Deriñ meĈvà-yı feyż olduķca àśàr-ı kemàlàta 

Gelir ol bàba biñ Cibrīl-i der-bàn yà Rasūlallàh 

 

17 Ne ķudsī dergehiñ vardır gelip miĆràc içün her şeb 

Eder gökler anın ħavlinde devràn yà Rasūlallàh243 

 

18 Cihànlar kehkeşànlar peykler seyyàreler mehler 

Seniñ nūruñla dàim şuĆle-efşàn yà Rasūlallàh 

 

MK, 52a 

                                                             
243 a dergehiñ: dergàhıñ OE1 

Bu beyit OE’de yer almamaktadır. 
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19 Alan màhiyyet-i rūħiyyeden bir şemme-i nàcīz 

Saña ħürmetle eyler böyle īmàn yà Rasūlallàh 

 

20 Bugün erbàb-ı fenniñ rūħa dàĈir ħall u tedķīķi 

Ser-à-ser şüpheli fikr-i perīşàn yà Rasūlallàh 

 

21 O sırr-ı aĆžamı remziñle añlar evliyàullàh 

Anı idràka yoķdur başķa imkàn yà Rasūlallàh 

 

22 Tecellī-i ilàhī neşvesi sàyeñde gelmişdir 

Baña bir mevhibeñdir nūr-ı Ćirfàn yà Rasūlallàh 

 

23 Seniñ bir cilve-i īrşàdıña mažhar olup rūħum 

Alevlendi çeràġ-ı feyż-i īķàn yà Rasūlallàh 

 

24 Ebed bezmindeki elţàfıñıñ àśàr-ı envàrı 

Ezel cūşiş-gehindendir ĥurūşàn yà Rasūlallàh 

 

25 O gün kim nūr-ı ħubbuñ şuĆle ŝaldı ŝaħne-i ķalbe 

Göñül oldu ser-à-pà bir gülistàn yà Rasūlallàh 

 

26 Göründü perde-i esràr içinde çeşm-i Ćirfànla 

Ne Ćàlī sırrı ħàmildir bu insàn yà Rasūlallàh 
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27 O sırdır gösteren envàr-ı làhūt ile nàsūtu 

O sırdır meşĆal-i aŝħàb-ı iźĆàn yà Rasūlallàh 

 

28 Muħabbet cismimiñ her źerresinden lemĆa-efşàndır 

Muħabbetdir baña sermàye-i càn yà Rasūlallàh 

 

29 Beni tenvīr ķıl dàim fürūġ-ı nūr-ı feyżiñle 

Baña Ćàlemde sensiñ càn u cànàn yà Rasūlallàh 

 

30 Ne buldumsa seni sevmekle buldum ey muĆallà nūr 

Seni sevmekde var źevķ-i firàvàn yà Rasūlallàh 

 

31 Żiyà-yı şems-i źatıñ ĥàver-i fıţrīde doġmuşdur 

Ŝıġar mı kevne böyle nūr-ı raĥşàn yà Rasūlallàh 

 

32 Düşünce pertev-i feyyàż-ı Ćīlmiñ kàinàt üzre 

Żiyà-yı vaħdetiñ oldu nümàyàn yà Rasūlallàh 

 

33 Ĥülàŝa ķalmadı mechūl-ı muţlaķ ħall edildi hep 

MuĆammàsıyla esràrıyla ekvàn yà Rasūlallàh 

 

34 Eger menĆ etmeseydiñ ümmeti medħiñde ıţràdan 

Saña làyıķ idi bir başķa Ćünvàn yà Rasūlallàh 
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35 Seni tavŝīfe taĆžīme lisànım ġayr-ı ķàdirdir 

Seniñ vaŝf-ı kemàliñ bence ĶurĈàn yà Rasūlallàh 

 

36 Beni maĆźūr ţut ey Faĥr-i Ćàlem Ćafve làyıķ gör 

Beyànàtımda varsa sehv ü noķŝàn yà Rasūlallàh244 

 

37 Perīşàn etdi zīrà fikrimi aħvàl-i kevniyye 

Bugünlerde perīşànım perīşàn yà Rasūlallàh 

 

38 Tevàlī eyledi ġurbetde kürbet türlü şekliyle 

Keder ķıldı binà-yı ķalbi vīràn yà Rasūlallàh 

 

39 Yetiştir luţfuñu şàyàn-ı iħsànım Ćinàyet ķıl 

Zebūn etdi beni àlàm-ı devràn yà Rasūlallàh 

 

40 Eder pür-lerze àhım Ćarş-ı Raħmàn’a erişdikçe 

O ħadde vardı artıķ àh u efġàn yà Rasūlallàh 

 

MK, 52b 

41 Yeter yoķdur taħammül çekmege àlàmını dehriñ 

Bu eyyàm-ı cefàya yoķ mu pàyàn yà Rasūlallàh 

 

42 Yetiş imdàda muħtàc etme dehr-i dūna Mecdī’yi 

                                                             
244 a làyıķ gör: làyıķtır OE3 
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Revà mı ĥande etsin ehl-i Ćudvàn yà Rasūlallàh 

 

43 Mürüvvet eyle iħsàn eyle cevr ü luţf-ı dàimden 

Açılsın her ţarafdan bàb-ı iħsàn yà Rasūlallàh 

 

44 Beni bir ferde muħtàc etme eyle kenz-i maĥfīden 

Dil-i vīrànımı mesrūr u şàdàn yà Rasūlallàh 

 

45 ŞefàĆat eyle luţfuñla baña dünya vü Ćuķbàda 

Baña gösterme sen àlàm-ı Ćiŝyàn yà Rasūlallàh 

 

46 Perīşàn bir faķīrim Ćabd-i ĥàŝım bàb-ı luţfuñda 

Perīşànlar olur bàbıñda ĥandàn yà Rasūlallàh 

   2 Ħaziràn 1331, İskenderiye 

 

-7- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Ķaŝīde-i NaĆtiyye245 

Fużūlī’ye Nažīre 

1 Mebde-i feyyàż olup her cism-i gevher-bàre ŝu246 

MaĆnevī meĈmūrudur Ħaķ ķudretiñ ižhàre ŝu247 

 

                                                             
245 Sebilü’r-Reşâd, Cilt 18,  Adet 454’te yayınlanmıştır. 
246 A 16a 
247 b meĈmūrudur: memûrdur OE 
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2 Màye-i esràrıdır nūr-ı ħayàt-ı Ćàlemiñ 

Mevce mevce lemĆa-zendir cephe-i àśàre ŝu 

 

3 Ŝanki bir rūħu’l-meħàsindir bahàr-ı fıţrata 

Reng reng olmuş da gizlenmiş ruĥ-i ezhàre ŝu 

 

4 Ķàbiliyyet feyżiniñ esràrını tefhīm içün 

Ebr-i nīsàndan inip dönmüş dür-i şeh-vàre ŝu 

 

5 Berg-i gülde jàleye düştükçe nūr-ı àfitàb 

Rīze rīze mevce-zendir àteşīn ruĥsàre ŝu 

 

6 Sàħil-i tekvīne doġru mevce –ĥīz-i cūş olan 

Baħr-i ķudretten aķar enhàr ile ebħàre ŝu 

 

A16b 

7 Eyler iħyà her içen dil-mürdeyi bir ķaţresi 

MenbaĆ-ı Ħaķ’tan aķar ser-çeşme-i ebràre ŝu 

 

8 Ķaŝdı ĥàk-i pày-ı yàrı ben gibi taķbīldir 

Çaġlayıp sürĆatle pūyàn semt-i kūy-ı yàre ŝu 

 

9 Ĥàne-berdūşuñ felàket ħàlini taŝvīr eder 

Durmayıp eyler sefer her deşte her kuh-sàre ŝu 
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10 Āb-ı luţfu teşne-dillerden dirīġ eyler zamàn 

Vermemiştir Kerbelà’da zàde-i Kerràr’e ŝu 

 

11 İsterim olsun tecellī-yàb-ı rüĈyet her baŝar 

İnmesin hīçbir göze Ćàlemde Yà Rab ķara ŝu 

 

12 Cànı cànàn Ćaşķına īśàrı taĆlīm eyliyor 

Atlayıp şellàleden olduķça pàre pàre ŝu 

 

13 ĆAks-i eşyà müncelīdir ŝafħasında her zamàn 

Öyle bir mirĈàt-ı Ħaķ’tır çehre-i àśàre ŝu 

 

14 Sīneñi ħubb-ı Nebī’den şuĆle-dàr-ı feyż ķıl 

Gül açılsın eyle icrà ŝafħa-i gül-zàre ŝu 

 

15 Vechini etsem taĥaţţur gözyaşı eyler hücūm 

Şemse ķarşı gelse elbette dolar ebŝàre ŝu 

 

16 Aġladıķça ben Nebī Ćaşķıyla çaġlar sīnesi 

Ŝanki Ćàşıķdır benimle Aħmed-i Muĥtàre ŝu 

 

A17a 

17 Baħr-i zaĥĥàr-ı ilàhīdir Muħammed Muŝţafà 
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Feyż-i Ćilminden aķar her ķulzüm-i efkàre ŝu 

 

18 Feyż-i Ħaķ àb-ı ezelden eylemiş reyyàn anı 

Cevheriyle girmemişken Ćàlem-i envàre ŝu 

 

19 Cūd-ı lüţfundan ĥurūşàn her zamàn àb-ı ħayàt 

Ħüsn-i ĥulķundan verir hem yàre hem aġyàre ŝu248 

 

20 Olmasaydı cūy-bàr-ı feyż-i Ćirfàn-perveri 

Hangi menbaĆdan gelirdi gül-şen-i esràre ŝu 

 

21 Her velī olmuş aña bir çeşme-sàr-ı maĆrifet 

Hep odur her dem veren her Ćàşıķ-ı ġam-ĥàre ŝu 

 

22 Selsebīl-i feyż-i esràrından almıştır anıñ 

Làzım olduķça binà-yı Ćaşķ içün miĆmàre ŝu 

 

23 Yà Muħammed aġladım yıllarca nàrım sönmedi 

Āb-ı lüţfuñdan söner bir ķaţre düşse nàre ŝu 

 

24 Cebreīl-àsà deriñde ķalbi der-bàn eyledim 

Sen verirsiñ ben gibi bir teşne ĥizmet-kàre ŝu 

 

                                                             
248 Bu beyitten sonuna kadarki kısım MK60a’da da bulunmaktadır. 
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25 Ben ŝu mażmūnuyla metħettikçe Faĥr-i ĆĀlem’i 

Ravża-i ķalbimdedir Mecdī benim fevvàre ŝu 

   2 Kànūn-ı Śànī 1336 

 

-8- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Ķaŝīde-i NaĆtiyye249 

Fużūlī’ye Nažīre 

1 Eşk-i çeşmimden aķıttım sīne-i dildàre ŝu250 

Gül açar revnaķ ŝaçar aķdıķça her gül-zàre ŝu 

 

2 Cànını cànàn içün ifnà eden Ćàşıķ gibi 

Atlayıp şellàleden olmaķta pàre pàre ŝu251 

 

MK, 60b 

3 Ĥàne-ber-dūş-i felàket bir esīr-i ġam mıdır 

Durmayıp gitmektedir her deşte her kuhsàre ŝu 

 

4 Ĥàk-i pàk-i Ćanberīni şevķ ile telśīm içün 

Ben gibi sürĆatle pūyàn semt-i kūy-ı yàre ŝu 

 

5 Berg-i gülde jàleye düşmüş żiyà-yı àfitàb 

                                                             
249 Sebīlü’r-reşàd, cild 18, àded 454, ŝaħīfe 135 
250 MK 60a, OE 54 
251 a Mısranın üstü çizilerek “ ...... cànàn  Ćaşķına īśàrı taĆlīm eyliyor” yazılmıştır. 
    b olmaķta: üstü çizilerek “olduķça” yazılmıştır. 



245 
 

Rīze rīze lemĆa-zendir àteş-i ruĥsàre ŝu252 

 

6 Eyler iħyà her içen dil-mürdeyi bir ķaţresi 

Hangi menbaĆdan gelir ĥum-ĥàne-i ĥammàre ŝu 

 

7 Ŝanki bir rūħu’l-meħàsinden bahàr-ı fıţrata 

Reng reng olmuş da gizlenmiş ruĥ-ı ezhàre ŝu 

 

8 Mürde eźvàķ-ı cihànı her sene iħyà eder 

Zinde bir reng-i nežàret baĥş edip eşcàre ŝu 

 

9 Ķàbiliyyet feyżiniñ ķudsiyyetin iĆlàm içün 

Ebr-i nīsàndan inip dönmüş dür-i şeh-vàre ŝu 

 

10 Ŝanki Ćàşıķdır semàda àfitàbıñ nūruna 

İncelip eyler teŝàĆud günbed-i devvàre ŝu 

 

11 Vechine baķdıķca yàriñ gözyaşı eyler hücūm 

Şemse ķarşı gelse elbette dolar ebŝàre ŝu 

 

12 Yàr içün her derd-i aġyàre taħammül eylerim 

Bir gül-i zībà içün insàn verir biñ ĥàre ŝu 

 

                                                             
252 b àteş-i: âteşîn OE 
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13 Aġniyàmız iĆtiyàd etmiş o rütbe ĥisseti 

Çeşmesinden ķaţre vermez muħtażır bī-çàre ŝu 

 

MK, 61a 

14 Āb-ı lüţf u merħamet iħsàn eder mi rūz-gàr 

Kerbelà’da vermemişken zàde-i Kerràr’e ŝu 

 

15 Her perīşàn iş olur ġàyetde elbet muntažam 

Tīre reng olmazsa girmez reng-i revnaķ-bàre ŝu 

 

16 Germ u serd-i rūz-gàrı gör de merd-i kàmil ol 

Āb ile àteş verir her tīġ-i cevher-dàre ŝu 

 

17 Źevķ-i rüĈyetten tecellī-yàb olsun her baŝar 

İnmesin hīçbir göze Ćàlemde yà Rab ķara ŝu 

 

18 Keśret ü vaħdet nedir taĆlīm eder her Ćàķil253 

Nàzil olsa ķaţre ķaţre ķulzüm-i efkàre ŝu 

 

19 Sàħil-i tekvīne doġru mevce-ĥīz-i cūş olan 

Baħr-i ķudretten aķar enhàr ile ebhàre ŝu 

 

20 Feyż-i Ħaķ àb ile reyyàn eylemişdir ķalbimi 

                                                             
253 Vezinde bozukluk vardır. 
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Cevher ile girmemişken Ćàlem-i ižhàre ŝu 

 

21 ĆAks-i eşyà müncelīdir ŝafħasından her zamàn 

Ŝanki mirĈat-ı žuhūr olmuş bütün àśàre ŝu254 

 

22 Aġladıķca ben nebī Ćaşķıyla çaġlar cūylar 

Ŝanki Ćāşıķtır benimle Aħmed’e Muĥtàr’e ŝu255 

 

23 Baħr-i zaĥĥàr-ı ilàhīdir Muħammed Muŝţafà 

Feyż-i Ćilminden aķar her gülşen-i esràre ŝu 

 

24 Bàġ-bàn-ı terbiyet olmuş şerīĆat bàġına 

Ondan aķmıştır o şīrīn ŝafħa-i gül-zàre ŝu 

 

MK, 61b 

25 Cūd u lüţfundan ĥurūşàn her zamàn àb-ı ħayàt 

Ħüsn-i ĥulķından verir hem yàre hem aġyàre ŝu 

 

26 Olmasaydı cūy-bàr-ı feyż-i Ćirfàn-perveri 

Hangi menbaĆdan gelirdi çeşme-i ebràre ŝu256 

 

27 Her velī olmuş aña bir çeşme-sàr-ı maĆrifet 

                                                             
254 b Mısraın üstünde “öyle bir mirĈat –ı Ħaķķ’dır çehre-i àśàre ŝu” yazılmıştır. 
255 a cūylar: cûybâr OE 
256 b çeşme-i ebràre: üstü çizilerek “gülşen-i esràre” yazılmıştır. 
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Hep odur her dem veren her Ćàşıķ-ı ġam-ĥàre ŝu 

 

28 Sel-sebīl-i feyż-i Ćīrfànından almışdır anıñ 

Làzım olduķca binà-yı Ćaşķ içün miĆmàre ŝu257 

 

29 Yà Muħammed aġladım yıllarca nàrım sönmedi 

Āb-ı lüţfuñdan söner bir ķaţre düşse nàre ŝu 

 

30 Cebreil-àsà deriñde ķalbi der-bàn eyledim 

Sen verirsiñ ben gibi bir teşne ĥīdmet-kàre ŝu 

 

31 Ben ŝu mażmūnuyla medħ ettikce Faĥr-i ĆĀlem’i 

Ravża-i ķalbimdedir Mecdī benim fevvàre ŝu 

   8 December 1917, İskenderiye 

 

-9- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Ħażret-i Mevlànà Celàleddīn-i Rūmī Ķuddise Sırruhu’d-deymūmī Ħażretlerine ĆArż-
ı TaĆžīmàt 

 

1 Ey şàh-ı celīl-i mülk-i Ćīrfàn258 

Ey ŝàħib-i maġz-ı feyż-i ĶurĈàn 

 

                                                             
257 a ćirfànından: üstü çizilmiş ve “esràrından” yazılmıştır. 
258 MK 32b, OE1 13b, OE3 9b, OE 28 



249 
 

2 Feyżiñle münevver oldu Ćàlem 

Feyżiñle bilindi sırr-ı furķàn 

 

3 Āśàr-ı bedīĆa-i kemàliñ 

Pertev-dih-i bezm-i ħaķ-şinàsàn 

 

4 Şemsü’l-Ħaķ olup fürūġa màil 

Bir sen gibi şemsi ķıldı tàbàn 

 

5 Bir şems-i velàyet oldu gūyà 

Burceyn üzerinde şuĆle-efşàn 

 

6 Sırrıñdaki feyż-i aķdesiñden 

Ervàħ-ı laţīfe oldu raķŝàn 

 

7 EşĆàr-ı belīġa-i kemàliñ 

Miftàħ-ı künūz-ı şīr-i yezdàn259 

 

8 ĆUlviyyeti Ħaķ’la nàţıķ oldu 

Her beyt ile ol Kebīr-i Dīvàñ 

 

9 Her ķavl- nebīh-i Fīh-i Mà-fīh 

İclàliñe bir Ćažīm burhàn 

                                                             
259 b şīr-i: sırr-ı OE, OE1 
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10 Her saţrı kitàb-ı Meśnevī’niñ 

Düstūr-ı ķavīm-i feyż-i Ćirfàn 

 

11 Hep ĥulķ-ı kerīme oldu ħàdī 

Lafžındaki dürre-i dıraĥşàn 

 

12 El-Ħaķ ne güzel kitàb-ı Ćàlī 

Vaŝfında zebàñlar oldu ħayràn 

 

13 El-Ħaķ o teràne-i ilàhī 

Raķŝ-àver olur ķulūba her àn 

 

14 Bir sözde görürse ħaķķı vicdàñ 

Olmaz mı fürūġuna şitàbàn 

 

15 Tebcīliñe inhimàki vardır 

Her kimde olursa rūh-ı insàn 

 

16 Sensiñ şeh-i Ćàlem-i maĆànī 

Ŝıytıñla ţanīne geldi ekvàñ 

 

17 Sàyeñde yetişti bunca Ćàrif 

Keşfiñle açıldı feyż-i pinhàn 
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18 ĆAşķ u şaġefiñ çeràġ-ı ķudsı 

ŞiĆriñde göründü ey ħikem-dàn 

 

MK, 33a 

19 MirĈat-ı cihàn-nümà-yı càndır 

ĆAşķıñla yanan çeràġ-ı īķàn260 

 

20 Bir cezbe-i Ćaşķ ile Ćavàlim 

Etmekte meràkizinde devràn 

 

21 Merkezde duran cihàn-ı şemsiñ 

Milyonla cihàn peyinde pūyàn261 

 

22 Ecràm-ı müżīe meslegiñce 

ĆUşşàķ-ı Ĥüdà gibi ĥıràmàn 

 

23 Her źerrede var nişànı Ćaşķıñ 

Yà Rab bu ne ħikmet-i fürūzàn 

 

24 İnsàndaki Ćaşķ-ı ekmel ammà 

Zīnet dih-i Ćaşķ-ı cümle ekvàn262 

                                                             
260 b çeràġ-ı īķàn: çeràġ-ı itķàn OE1 
261 b peyinde: pīşinde OE1 
262 b ekvàn: evkan OE 
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25 ĆAşķ oldu anıñla ķàimü’l-feyż 

ĆUşşàķ-ı Ĥüdà bu ħàle burhàn 

 

26 ĆĀlem ķuru bir şebaħ ķalırdı 

Ger olmasa zīb-baĥş insàn263 

 

27 Ey ķudreti bī-ħudūd olan Ħaķ 

İnsànda nedir bu feyż-i sır-dàn 

 

28 ĆAşķ Ćilmini Meśnevī’den alsın 

Her kim arıyorsa derde dermàn 

 

29 Ben bende-i dergeh-i celàlim 

ĆAczim beni ķıldı böyle cūşàn 

 

30 Yoķsa ne revà ki màdiħ olsun 

Mecdī denilen kemīne Ćünvàn 

   25 Ħazīràn 1321, Ķonya 

 

-10- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Seyyidinà ĆAbdü’l-ķàdir-i Geylànī Ķuddise Sırruhu’n-nūrànī Ħażretlerine ĆArż-ı 
TaĆžīmàt264 

                                                             
263 b zīb-baĥş: zīnet-baĥş OE1 
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1 Livà-yı ķadr-i iclàliñ dikildi àsumàn üzre265 

Çalındı ţabl-ı Ćirfànıñ semà vü ĥàk-dàn üzre266 

 

2 Ricàlüllàha sulţàn olduġuñ àzàde-i şekdir 

Veliyyü’l-emr-i dàĈimsiñ cüyūş-ı Ćàrifàn üzre 

 

3 Seniñ naŝb ettigiñ şàvīş olur sır-dànı ekvànıñ 

Yürür ħükmüñ aķàlīmü’l-kemàle her zamàn üzre 

 

4 Saña maĥŝūŝ olan bir mažhariyyetdir ki Ħaķ’dandır 

Taŝarruf dest-i ķabżıñda durur emn ü emàn üzre 

 

5 İçen ĥamr-ı muħabbet keĈs-i Ćaşķ-ı müstedīmiñden 

Görür mirĈàt-ı dilde yàri źevķ-i càvidàn üzre 

 

6 Bilàdullàhı bir ĥardal miśàli seyr eden sensiñ 

Keràmetle ŝaçarsıñ lerzeler seyf ü sinàn üzre 

 

7 Velīler dūşuna mevżūĆ olan pày-ı celīliñden 

Keràmet aĥź eden revnaķ verir rūy-ı cihàñ üzre 

 
                                                                                                                                                                             
264 Başlık: Medħiyye der-ħaķķ-ı Heykelü’n-nūrànī Ġavśü’r-rabbànī Sırr-ı Sübħànī Ġavśü’l-aćžam 
Ħażret-i Seyyidinà ve Senedenà ćAbdülķàdirü’l-Geylànī Ķuddisena’llàhu bi-esràrihi’l-yaķīn ve 
mettećanà bi-envàrihi’l-mübīn OE3 
265 MK 33b, OE1 14b, OE3 10a, OE 29 
266 a ķadr-i iclàliñ: ķadr ü iclàliñ OE3 
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8 Maķàmıñ rütbe-i ġavśiyyet oldu ey meh-i Geylàn 

Żiyà-yı feyżiñi īŝàl edersiñ Ćàcizàn üzre 

 

9 Cihànda ġulġul-i Ćirfànıñı gūş etmeyen yoķtur 

Mürīdànıñ çıķarsa çoķ mu farķ-ı farķadàn üzre 

 

10 Fürūġuñ nev-be-nev müzdàd olup ey pīr-i Rabbànī 

 

MK, 34a 

Ŝaħàif-bend-i aćŝār oldu feyżiñ aķteràn üzre 

 

11 Olur ser-mest-i Ćirfàn ķàdirīler feyż-i lüţfuñdan 

Nesīm-i Ćàţıfet esdikçe senden bī-dilàn üzre 

 

12 O dil kim nūr-ı Ćaşķıñ şuĆlesinden renge girmiştir 

Çemen-zàr-ı cihànda meyl eder mi erġuvàn üzre 

 

13 Muħabbettir cihànıñ maŝdar-ı īcàd u tekvīni 

Muħabbet mažhar-ı rücħàn olur elbet cihàn üzre 

 

14 Kitàb-ı Ćaşķ içinde öyle güller var ki bir bergi 

Görünse şems-i feyyàża olur her gül-sitàn üzre267 

 

                                                             
267 OE3’te bir önceki beyitle birbirinin yerine yazılmıştır. 
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15 Çeràġ-ı nūr-ı ķudsīdir muħabbet nūru insàna 

Odur cànàna rehber nàrı düşmüş nūr-ı càn üzre268 

 

16 Benim virdü’ŝ-ŝabàħım nàm-ı ĆAbdü’l-ķàdiri tebcīl 

Nigeh-bàndır ţarīķ-i Ćaşķ içinde kàr-bàn üzre 

 

17 İlàhī KaĆbe-i maķŝūda hàdī maħż-ı lüţfuñdur 

Tecellī neşĈesin sen baĥş edersiñ hep cenàn üzre 

 

18 TeĆàlī-yàb-ı Ćirfàn ol hemīşe Ćaşķ ile Mecdī 

Tenezzül eylemez rūħü’l-ķudüs sàfil mekàn üzre 

   2 Temmūz 1321, Ķonya 

 

-11- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Ķonya Vàlī-yi Vàlà-şàñı ćAţūfetli Fàiķ Beg Efendi Ħażretlerine Nàćil Olduķları 
Muraŝŝać Nişàn-ı Źī-şàndan Dolayı Tebrīk 

 

1 Leb-rīz-i ţarab olmadadır ķalb-i perīşàn269 

Pīş-i nigehimde uçuyor reng-i bahàràn 

 

2 Envàr-ı meserret yaġıyor arżıma semàdan 

Her ŝafħada elvàn-ı ŝafà olmada ĥandàn 

                                                             
268 b cànàna: - OE3 
269 MK 24b 



256 
 

 

MK, 25a 

3 Bàlàlara uçmuş gibi ezhàr-ı bahàrı 

Elvàħ-ı semàviyyede var feyż-i gülistàn 

 

4 Kūyuña temevvüc ederek ćàlem-i làhūt 

Olmuş bu menàžırda anıñ ćaksi nümàyàn 

 

5 Ol rütbe müşaćşać ki bu tàbiş-geh-i envàr 

Taŝvīrine yoķ fikret içn rehber-i imkàn 

 

6 Bir manžara kim nūr ile deryà-yı leţàfet 

Bir mezhere kim feyż-i bedàyićle ĥurūşàn 

 

7 Ol manžara ol mezhere ol levħ-i bedàyić 

Eyyàm-ı celīlü’ş-şeref-i vàlī-i źī-şàn 

 

8 Her laħža anıñ burc-ı sućūdu’ş-şerefinde 

Nūr-ı nažarı pàdişahıñ olmada raĥşàn 

 

9 Ol nūr-ı nažardan yine bir şućle-i ķudsī 

Parlattı maćàlī-geh olan sīnede burhàn 

 

10 Çoķtur denemez himmet-i ćulyàsına ķarşı 



257 
 

Olsa ne ķadar ġarķa-i elţàf-ı firàvàn 

 

11 Bir vàlī-i ćàlī ki maćàlīde şerefte 

ćİrfànda tedàbīrdedir fàiķ-i aķràn 

 

12 Envàr-ı kemàlàtı eder mihre reķàbet 

Āśàr-ı dehà fikr-i münīrinde nümàyàn 

 

13 Aĥlàķı gibi źàt-ı ĥıdīvānesi ćulvī 

Evŝàf u meziyàtına yoķ ġàyet ü pàyàn 

 

14 Veysī’ler olur neśrini taķlīde heves-kàr 

Nefćī’ler olur şaćşaća-i şićrine ħayràn 

 

15 Teşrīfi ile Ķonya’da var revnaķ-i dīger 

Tedbīri verir her ţarafa feyż-i dıraĥşàn 

 

16 Mesćūd ola iķbàl ile iħlàl ile dàim 

Źī-şàn ola şàdàn ola ĥandàn ola her àn 

 

17 Dem-beste iken ĥaylī zamàndan beri Mecdī 

Zīb-i süĥan oldu saña bir vàlī-i źī-şàn 

   Màrt 1320, Ķonya 
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-12- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Màderimiñ Bàlīn-i İĥtiżàrında 

1 Ĥūn-ı dil-ĥūn-àba  rīz-i çeşm-i riķķattir bugün270 

Her ţaraftan rū-nümà àlàm-ı ħasrettir bugün 

 

2 Źevķ u şàdī màil-i ġàr-ı fenà olmuş durur 

ćĀlem-i ćizzet ĥaràb-àbàd-ı źillettir bugün 

 

3 Ben libàs-ı màteme girdikçe aġlar kàĈinàt 

Aġladıķça ben cihàn maġmūm-ı fıţrattır bugün 

 

4 Maġrib-i àmàle düşmüş şućle-i şemsü’l-ħayàt 

Hep emeller màĈil-i reng-i küdūrettir bugün 

 

MK, 41b 

5 Eşk-i dil cūşàn-ı firķat sīne àteş-dàn-ı ġam 

Ben ĥurūşàn-ı elem bir yevm-i hicrettir bugün 

 

6 Màderiñ oldu ħayàtı lemća-i tīġ-i ecel 

Muħtażardır vàŝıl-ı ser-ħadd-i sekrettir bugün 

 

7 Söndü her türlü ħayàt ümmīdi söndü àh kim 

                                                             
270 MK 41a 
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Āh ser-i demden çıķan nīràn-ı şiddettir bugün 

 

8 Ey olan ćömrü derūna derd ile dàġ-ı elīm 

Derd ile böyle süķūţuñ dàġ-ı firķattir bugün 

 

9 Ben seni şàd eyledim ammà cihàn şàd etmedi 

Ţàlić-i maćkūsu giryàn-ı nedàmettir bugün 

 

10 Derdiñe iksīr-i teĈśīr olmaġa saćy eyledim 

Gülmesin dermàn ki rū-gerdàn-ı nuŝrettir bugün 

 

11 Devr-i mesćūd-ı ħayàtıñ devre-i àĥir idi 

Muħterem bir ħàl ile ölmek saćàdettir bugün 

 

12 Altı aydır çektigiñ ćillet ne müzćic derd idi 

Mevte dil ràżı degil ħàlà ne ħàlettir bugün 

 

13 Geçti yetmiş yıl ħayàtıñ biñ cefà biñ derd ile 

Ķonya oldu maķberiñ kim dàr-ı ġurbettir bugün 

 

14 Ettiñ iśbàt-ı şeref màder Ħüseyn’iñ neslisiñ 

Meşhediñ ćaşr-ı Muħarremdir şehàdettir bugün   

 

15 Her zamàn söyler idiñ Zeynü’l-ćabà’nıñ nesliyim 
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Çektigiñ çille saña bir başķa devlettir bugün 

 

MK, 42a 

16 Mehbiţ-i envàr olsun medfen-i pàkiñ seniñ 

Rūħ-ı pàkiñ şüphesiz maķrūn-ı rifćattir bugün 

 

17 Ķudsiyàn olsun enīs-i uĥrevī dàim saña 

Ġayrı cevlàn-gàh-ı rūħuñ ŝaħn-ı cennettir bugün 

 

18 Āĥir-i ćömrüñde Mecdī farţ-ı ĥidmet eyleyip 

Aldıġında göñlüñü mesrūr-ı ħürmettir bugün 

 

19 Ķırķ bir iĥlàŝ ile bir tàrīĥ-i mühmel söyledim 

Màderiñ rūħu ķarīn-i Rabb-i ćizzettir bugün 

   10 Muħarrem 1326, 6 Şubàt 1323, Girīd, Saćat 10, Yevm-i 
Çehàr-şenbe 

 

-13- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Aħmed Nūr’a  

1 Derd-i ħürriyetle insàn bende-i aħràr olur271 

ĆĀleme sulţàn da olsa ĥalķa ĥidmet-kàr olur 

 

2 Yoķdur àzàd-ı elem ġam-ĥàne-i Ćàlemde hīç 

                                                             
271 MK 53a, OE1 30b, OE3 23a, OE 47 
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Gül içün biñ ĥàr olur her yàr içün aġyàr olur 

 

3 Ħüsn-i ĥaŝlet ţıynet-i pàkīzeniñ maħŝūlüdür 

Màye-i pàk-i ŝadefden dürre-i şehvàr olur 

 

4 LemĆadır nūr-ı Ĥüdà-yı lem-yezeldendir edeb 

Etse bir yerde tecellī zīver-i aţvàr olur 

 

MK, 53b 

5 Muķteżà-yı ĥilķati Ćaķreb gibi taĆźībdir 

İħtiràz eyle ġaraż aŝħàbı cürĈet-kàr olur 

 

6 Başķa burhàn istemez iśbàt-ı màhiyyet içün 

Herkesiñ güftàrı ķadr-i Ćaķlına miĆyàr olur 

 

7 Geçmesin beyhūde Ćömrüñ śebt-i nàm et Ćàleme 

Bir eśer ķoy kim cihànda zīnet-i aĆŝàr olur 

 

8 ŞuĆle ŝal mà-dūnuña mà-fevķa eyle imtiśàl 

Şemse baķ àśàrı hep envàr-ı zer-rīn-tàr olur 

 

9 Ehline Ćarż etmeyip aġyàra keşf-i ràz eden 

Olsa da Ħallàc-ı Manŝūr-ı zamàn ber-dàr olur 
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10 Ķalbidir insànıñ ancaķ maħfaža esràrına 

Eñ ŝamīmī olsa dostuñ nàşir-i esràr olur 

 

11 İħtiràz et gördügün her şaĥŝa etme iĆtimàd 

Kàh olur ġafletle insàn hem-dem-i eşràr olur 

 

12 Ĥalķa ķaŝdı ĥayr olan ĥulķ-ı kerīm aŝħàbının 

Nàmı tàrīĥ-i beşerde zübdetü’l-aĥyàr olur 

 

13 ćAķlıdır irşād eden her işde ćāķil ādemi 

Ŝānma şeyĥiñ himmeti iĥvān içün her-bār olur272 

 

14 Ķuvvet-i bāzū-yı fikriñle çalış her maķŝada 

Ādeme himmet dilenmek eñ ħaķīķī ćār olur 

 

15 Bil penāh u melceĈiñ sensin seniñ ey nūr-ı dil 

İş bu sırrı bilmeyen şāyān-ı istiħķār olur 

 

16 Bir tecellī-gāh-ı eżdād-ı şüĈūndur kāināt 

Künhüne āgāh olan āzāde-i ekdār olur273 

 

MK, 54a 

17 Žulmeti nūr-ı mübīn hemmi feraħ taćķīb eder 

                                                             
272 a ćAķlıdır: Akıldır  OE 
273 a eżdàd-ı şüūndur: eżdàd u şüūndur OE3 
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Şiddet-i sermā geçer rūy-ı zemīn ezhār olur 

 

18 Medd ü ceźir ħādiśātıñ mevce-i īcābıdır 

Meh de olsa ţālićiñ iķbāl olur idbār olur 

 

19 Meslegiñ olsun reşīdān-ı cihānıñ meslegi 

Rüşd ü ćirfān ile insān vāsićü’l-efkār olur 

 

20 Ehl-i dildir şübhesiz ćālemde ćāķil var ise 

Çünkü bunlar ćilm ile deryā gibi zeĥĥār olur 

 

21 İħtiyāc-ı ćaŝrı fehm et ĥalķ-ı ćālem dāimā 

Nev-žuhūr efkāra şiddetle perestiş-kār olur 

 

22 Aŝıl maķŝad ġavr-ı müstaķbeldedir māżī ise 

Ħādiśātıyla bize bir defter-i āśār olur 

 

23 Söz mühimdir söyleme bir yerde diķķatsiz kelàm 

Ķadriñi tenzīl ü iĆlà eyleyen güftàr olur274 

 

24 Söz deyip de geçme sözdür ràbıţ-ı emr-i cihàn 

Sözle insàn nàžım-ı manžūme-i her-kàr olur 

 

                                                             
274 b ićlà: ićlàn OE1 
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25 Sözledir cümle tefàhüm cümle àśàr-ı selef 

Söz ile şīràze-bend-i nüsĥa-i teźkàr olur 

 

26 Nükte-dàn ol her sözüñde yàve-gūluķdan ŝaķın 

Çünki bī-maĆnà süĥandan neşveler bī-zàr olur 

 

27 Fażla sözle meclisi izĆàc eden pür-gūlara 

Ehl-i meclisden gelen àvàz-ı istikśàr olur 

 

MK, 54b 

28 Naĥvet ü şiddet tekebbür ġayrı taħķīr eylemek 

ĆAks-i teĈśīràt ile müstelzim-i àzàr olur275 

 

29 Kesr-i ķalb etmek ĥaţàdır çünkü pek maĆlūmdur 

Ķalb-i insàn nažra-gàh-ı Ħażret-i Settàr olur 

 

30 Kimseden ister misiñ incitme aŝlà çàresi 

Kimseyi incitmemek esbàbını iħżàr olur276 

 

31 Ķuvve-i màliyye Ćaŝrıñ ķıbletü’l-àmàlidir 

Ŝaĥne-i Ćàlem anıñla ŝaĥne-i gül-zàr olur 

 

32 Baķma ţaĆn-ı zàhide her müşkili teysīr edip 

                                                             
275 b teĈśīràt: teĈśīri OE3 
276 a incitme: incinme OE1 
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Eyleyen pūlàdı telyīn dirhem ü dīnàr olur 

 

33 NefĆini ħaķķıyla taĆyīn etmeyen Ćàcizleriñ 

Iżţıràbàt-ı ħayàt-ı telĥi pek düşvàr olur 

 

34 Zerr ile ķadriñ tezeyyün eylese gevher gibi 

Dilber-i baĥt-ı Ćazīziñ maţmaħ-ı enžàr olur 

 

35 Baķ cemàl-i aŝfer-i dennàne277 kim her beldede 

Ķıymet-i Ćulviyyesiyle ràyic-i bàzàr olur278 

 

36 Bir siyàsīdir o źü’l-vecheyn fıţrat kim anıñ 

Ŝıyt-ı teĈśīri ţanīn-endàz-ı çàr aķţàr olur 

 

37 Màl ile Ćilm ü kemàli cemĆ eden źàt-ı Ćazīz 

Tàc-ı reĈs-i aġniyà faĥr-ı ulu’l-ebŝàr olur 

 

38 Nàmı teĈyīd eyleyen ammà fażīlet feyżidir 

Ćİlm ile insàn nice aĆŝàra pertev-bàr olur 

 

MK, 55a 

39 Nūr-ı ķalbiñden tecellī eylesin envàr-ı Ħaķ 

                                                             
277 MK nüshasında kenarda “(dīnār) olması muħtemeldir” notu bulunmaktadır. Altında okunamayan 
bir imza bulunmaktadır. 
278 b bàzàr: pàzàr OE1 



266 
 

Feyż erince ķalb-i insàn meşriķ-i envàr olur 

 

40 ErbaĆīndir mažhar-ı sırr-ı kemàli merdümüñ 

ErbaĆīn feyż ü fütūħàta tecellī-zàr olur 

 

41 Ħüsn-i tedbīr ü tefekkür her işi teshīl eder 

ĆAķl u tedbīriyle àdem ķavmine ser-dàr olur 

 

42 Ĥulķ-ı Ćàlīdir tevàżuĆ rifĆatiñ mirķàtıdır 

Nefsini ĥàk eyleyen tàc-ı ser-i ebràr olur 

 

43 Kimseye ŝarf etme ţavr-ı Ćunf ile sengīn kelàm 

Doġru da olsa kelàmıñ doġrusu bir ĥàr olur 

 

44 Ţatlı söz siħr-i ħelàl-i Ćàķilàndır söz bilen 

Dillere ħàkim olan bir Ćàķil-i seħħàr olur 

 

45 Ţatlı sözle ķalb-i nàsı celb eden dànàlarıñ 

KaĆbe-àsà meclisi ser-menzil-i züvvàr olur279 

 

46 Aķrabà ser-nàme-i yàrànıñ olsun her zamàn 

Aķrabà düşmen de olsa ķalbi reĈfet-kàr olur 

 

                                                             
279 OE3’te 45 numaralı beyittir. 
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46 Màderiñ ser-tàc-ı faĥr u ħürmet ü iĆzàz ķıl 

Màderin memnūn eden elbette ber-ĥor-dàr olur 

 

48 Nūr-ı Ćaynım eñ mühim pend-i mükerrerdir saña 

Vàlideñ her ħürmete şàyeste-i īśàr olur 

 

49 Màderiñ ķalbindedir Ħaķķ’ıñ rıżà-yı aĆžamı 

Ħüsn-i daĆvàtiyle ħatta yoķ olan şey var olur 

 

MK, 55b 

50 Bir esàs üzre ķurulmuşdur şeràyiĆ şöyle kim 

Ħaķķ-ı ġayra kim tecàvüz eylese ġaddàr olur 

 

51 Ĥalķa bī-dàd eyleyen bī-merħamet žàlim ise 

Şübhesizdir müsteħaķķ-ı laĆnet-i Ķahhàr olur 

 

52 MaĆnevīdir varsa insanda meħàsin maĆnevī 

Yoķsa žàhir-bīn olan bir cild içün ĥūn-ĥàr olur280 

 

53 Ħüsn-i sīmàdan ziyàde ħüsn-i ĥulķa Ćàşıķ ol 

Màyesi ħüsn-i zenànıñ ġàze-i Ćaţţàr olur 

 

54 Görmüşüz meyl etmeden bīñlerce gül-gūn çehreler 

                                                             
280 b  
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Gör de geç bunlar bütün fettàn olur mekkàr olur 

 

55 Ţut mesàvīde müsàvī càhili sekràn ile 

Bunlarıñ aţvàrı dàim vażĆ-ı nà-hem-vàr olur 

 

56 Böyle erbàb-ı mesàvīyle görüşmekden ŝaķın 

Merd-i hüşyàrıñ hemīşe hem-demi hüşyàr olur 

 

57 İntiĥàb-ı yàr-ı ŝàdıķ pek mühimdir pek mühim 

Çünki žàhir ŝandıġıñ bir merdüm-i murdàr olur 

 

58 İħtiyàc eyyàmıdır aħbàbıñı temyīz eden 

Ādemiñ derler miħekki dirhem ü dīnàr olur 

 

59 VüsĆat eyyàmında bilmezsiñ vefàkàrànıñı 

Çünki eţràfıñda herkes medħ ile devvàr olur 

 

60 Ħüsn-i žannım böyledir elţàf-ı Mevlà’dan benim 

Vech-i àtī üzre feyżiñ revnaķ-ı edvàr olur 

 

MK, 56a 

61 Öyle cūş eyler ki senden baħr-ı mevvàc-ı Ćulūm 

Eñ küçük bir ķaţresi hem-cūşiş-i ebħàr olur 
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62 Vaķti geldikde cihàn-ı feyż-i tàm u aķdese 

Āfitàb-àsà kemàliñ şuĆle-i ižhàr olur 

 

63 Nūr-ı càrī feyż-i sàrī lemĆalar neşr eyleyip 

ŞuĆle-i Ćirfàn u Ćaķlıñ şöhre-i emŝàr olur 

 

64 MaĆnevī màddī ne varsa Ćizzet ü nàm ü şeref 

KeĈs-i baĥt u ţàliĆiñ bunlarla hep ser-şàr olur 

 

65 Ķuţb-ı aķţàb-ı maĆàlī eyleyip Mevlà seni 

ĆĀlemi ĥurşīd-i feyżiñ nàşir-i envàr olur 

 

66 Sàniħàt-ı fikriñe erdikçe feyż-i maĆnevī 

Böyle Mecdī sözleriñ hep nuĥbe-i eşćàr olur 

   3 Ŝaferü’l-ĥayr 1335, 1 December 1916, İskenderiye 

 

-14- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Oġlum Aħmed Nūr’a 

1 Āyine-i sırr-ı ittiŝàl ol281 

Tenhà-rev-i Ćàlem-i cemàl ol 

 

2 Ġaybıñda süràdiķàtı keşf et 

                                                             
281 MK 35b, OE1 15b, OE3 14a 
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Miftàħ-ı künūz-ı là-yezàl ol 

 

3 Ey rūħ-ı laţīf-i sırr-ı meknūn 

Gül-bīz-i ŝafà-yı nūr ol 

 

4 Ķàl ehline beste-bàb-ı ćirfàn 

Keşşàf-ı seràĈir-i kemàl ol 

 

5 Geç lafž-ı sevàd-ı mà-sivàdan 

Sır-dàn-ı celàĈil-i meĈàl ol 

 

6 Aldanma tevàcüd-i ķuyūda 

Pür-vecd-i vücūd-ı ħüsn-i ħàl ol 

 

7 Aĥlàķ ile kesb-i imtiyàz et 

Aĥlàķıña şànlı bir miśàl ol 

 

8 Şems olmasa semàda nūr-ı fażlıñ 

Ĥàkīlere màĈil-i viŝàl ol282 

 

9 ćAynıñdaki ćaksi müstevī gör 

Himem-şürb-i pàye-i žülàl ol283 

 

                                                             
282 a olmasa: olsa OE3 
283 a ćAynıñdaki: ćAynıñda OE3 
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10 Màhiyyetiñiñ delīlidir ĥalķ 

Feyż-àver-i aħsenü’l-ĥiŝàl ol 

 

11 Tetķīķ-i ŝavàba ihtimàm et 

Her ħàlde düşmen-i ďalàl ol 

 

12 Rehber ţutaraķ fürūġ-ı ćaķlı 

Dànà-yı ħaķīķat u ĥayàl ol 

 

13 ćAhdiñde śebàt edip hemīşe 

Maġbūţ-ı revàsiĥ-i cibàl ol 

 

14 Rüşd-i külle ķarīn olup kemàle 

Tedbīr ile aćķalü’r-ricàl ol 

 

15 Deryà-dil olup mućàmeleñde 

Maħbūb ķılıp ehl-i ħàl ol 

 

16 Taţyīb ķılıp meyliñ olsun 

Aħbàbıña çeşme-i zülàl ol 

 

17 Faķr ehline eyle farţ-ı taćžīm 

Cūyà-yı rıżà-yı źül’l-celàl ol 

 



272 
 

18 Mecdī kerem-i Cenàb-ı Ħaķ’la 

Müstaġraķ-ı lüţf-ı bī-hemàl ol 

   Ķonya 

 

-15- 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 

ćAķl-ı Kāmil-i Dıraĥşāna 

1 Ey ħüsn-i miśāliñ dil-dār-ı pür-vaķārı284 

Kesme gedālarıñdan elţāf-ı bī-şümārı 

 

2 Sāyeñde revnaķ-ārā ķalbimde feyż-i aćlā 

Sāyeñdedir dil-ārā bāġ-ı diliñ bahārı 

 

3 Ķudretle feyż-i raĥşān sırrıñla şućle-efşān 

Vechiñ görünce insān ġayb eyler iĥtiyārı 

 

4 Ser-tācısıñ zamānıñ müşkil-küşā beyānıñ 

Sensiñ bu kibriyānıñ ĥurşīd-i zer-niśārı 

 

5 Ey ķıble-i dıraĥşān ey ćālem-i fürūzān 

Faĥr-i cihān-ı ćirfān ey mefĥaret medārı 

 

6 Ser-bezm zemīn-i ħürmet olmak saña ne devlet 

                                                             
284 A 11b, OE 90 
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Eyler füyūż-ı fıţrat źātıñla iftiĥārı 

 

7 Rütbeñ şümūs-ı rifćat ćunvān saña feĥāmet 

Senden alır fażīlet dehriñ bütün kibārı 

 

A12a 

8 Güller açıp ħayātıñ fer verdi nūr-ı źātıñ 

Sensiñ bu beyyinātıñ her dem şükūfe-zārı 

 

9 Ħüsn-i fażīletiñden sırr-ı ħaķīķatiñden 

Şān-ı feĥāmetiñden sevmezsiñ iştihārı 

 

10 Çoķdur müĈellefātıñ miftāħı mućďılātıñ 

Senden bu mućcizātıñ her feyże sırrı sārī 

 

11 Ćİlmiñ muħīt-i her fen ħilmiñ ile müzeyyen 

Ettiñ hemīşe rūşen nūruñla rūz-gàrı 

 

12 Ey menbaĆ-ı mekàrim ser-defter-i eĆàžim 

Ser-çeşme-i meràħim cūduñ ĥazīne-dàrı 

 

13 Sensiñ teraķķiyàtıñ feyż-i tekemmülàtıñ 

Cūş-ı tecelliyàtıñ deryà-yı bī-kenàrı 
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14 Feyyàżı her nižàmıñ hàdīsi ĥàŝŝ u Ćàmıñ 

Sensiñ bu insicàmıñ her yerde şuĆle-dàrı 

 

15 Sen nàşir-i edebsiñ feyż-i Ćažīm-i Rab’sıñ 

Tevlīde sen sebebsiñ dillerdeki mesàrı 

 

16 MirĈat-ı Ħaķ-nümàsıñ dildàr-ı càn-rübàsıñ 

Baĥşende-i ŝafàsıñ ey neşve çeşme-sàrı 

 

17 Ķalbimde yaptı cennet lüţfuñla ķàbiliyyet 

Söndürdü àb-ı raħmet nīràn-ı ıżţıràrı 

 

18 Ħayrette ķaldı efkàr yoķ medħiñe sezà-vàr 

Gözden geçirdim ey yàr her lafž-ı gül-Ćiźàrı 

 

A12a 

19 Mecdī gibi ħaķīriñ sırrındadır serīriñ 

Bir feyż-i bī-nažīriñ lüţfuñla baĥtiyàrı 

   Bàyezīd-Nūr Soķaġı, 4 Ħaziran 1933 
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-16- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

Edeb 

1 Fecr-i ŝàdıķla doġan nūr-ı mücellà-yı edeb285 

 Oldu efkàrımı feyż-àver-i maĆnà-yı edeb 

 

2 Cephe-sà-yı şeref-i maţlaĆ-ı tevfīk oldu 

 Ŝubħ-ı ĥandàn-ı ħaķīķatteki rüĈyà-yı edeb 

 

3 Maħfel-i ķalbime kürsī-i saĆàdet ķurdu 

 Geldi iclàl ile Ćizzet ile dànà-yı edeb 

 

4 Eyledi ĥaŝlet-i mümtàzeyi bir bir taĆdàd 

 Dedi eñ şànlısıdır ĥaŝlet-i zībà-yı edeb 

 

5 Kehkeşàñlar dökülür ràhına tevķīr ederek 

 Göklere Ćarż-ı cemàl etse dil-àrà-yı edeb 

 

6 Neyyiràtıñ ħarekàtındaki eţvàrına baķ 

 Ser-te-ser levħ-i cihàn levħa-i ġarrà-yı edeb 

 

7 Nažar-ı ħayreti meftūn-ı bedàyiĆ eyler 

 LemĆa-zen devr ile biñlerce śüreyyà-yı edeb 

                                                             
285 A 35b, OE 112 
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8 Edeb-àmūz-ı važàĈif görünür hep kemàlàt 

 Bu cihàn nüsĥasıdır nüsĥa-i kübrà-yı edeb286 

 

9 Gülşen-àrà-yı bahàr olmaġa fàĈiķ ŝayılır 

 Ravża-i feyż-i feżaĈilde temàşà-yı edeb 

 

10 Mest-i medhūş degil ķalbiñi bī-dàr eyler 

 Ġaflet-àzàdı eder àdemi ŝahbà-yı edeb 

 

11 Ķalbimi ceźb ile şeydà-yı cemàl etti beni 

 Nūr-ı dīdàrı ile dilber-i raĆnà-yı edeb 

 

A35a 

12 Olmamaķ ķàbil olur mu o mehiñ meftūnu 

 Ħüsn-i ruĥsàrı gibi ţavrı da ruĥsà-yı edeb 

 

13 Girmek isterseñ eger bezmine àdàb ile gir 

 Bezmidir çünkü anıñ menbaĆ-ı vàlà-yı edeb 

 

14 Pīr-i mey KaĆbe-i Ćulyà ŝayılır devrinde 

 Ŝoħbeti Ćàķiledir niĆmet-i Ćužmà-yı edeb 

 

                                                             
286 a kemàlàt: kelimat OE 
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15 Şüphesiz làyıķ olur secde-i tekrīmàta 

 Feyż-i Ćirfànla olan maŝţaba-pīrà-yı edeb 

 

16 Cànlıdır secde-gehim càn-ı cihàndır ebedī 

 Ehl-i Ćirfàna budur KaĆbe-i Ćulyà-yı edeb 

 

17 ŞuĆle ŝal ķalbime ey nūr-ı melàħat kerem et 

 Geldi dīvànıña bir Ćàşıķ-ı şeydà-yı edeb 

 

18 Her güzel ġıbţa eder ħüsn ü cemàl-i edebe 

 ŞuĆle-zendir o ķadar raĥşīş-i sīmà-yı edeb 

 

19 Eyledim cümle mecellàt-ı ħikemden tedķīķ 

 Hepsiniñ ġàyesidir medħ-i mezàyà-yı edeb 

 

20 Naŝŝ-ı ĶurĈàn ile tebcīl olunan ĥulķ-ı Ćažīm 

 Rūħ-ı maĆnàya göre nūr-ı secàyà-yı edeb 

 

21 ReĈs-i taĆžīm-i şeref-àver eder ŝàħibini 

 Girse bir ķalbe şeref-pàş olaraķ pà-yı edeb 

 

22 Ādemiñ ķadrini bilmeklige bir ţılsımdır 

 Gösterir mertebe-i Ćaķlı meràyà-yı edeb 
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A36b 

23 Var yeri pīş-i edepte eğilip Ćilliyyīn 

 Neyl-i elţàfı içün etse temennà-yı edeb 

 

24 Olsa bir Ćàlemi aĥlàķ-ı bedīĆü’ş-şànıñ 

 Nūr olurdu aña ĥurşīd-i muĆallà-yı edeb 

 

25 Ĥilķatiñ ġàye-i esràrını idràk edeniñ 

 Meslek-i pàki olur meslek-i aĆlà-yı edeb 

 

26 Ĥalķa Ćàid görünür cümle naķàĈiŝ yoķsa 

 Ĥalķ eden Ćàlemi etmiş idi meĈvà-yı edeb 

 

27 Ħaķ bilen ħaķķını hem-cinsi olan insànıñ 

 Eylemez ħaddi tecàvüz ile ġavġà-yı edeb 

 

28 Çeşm-i diķķatle ķurūn-ı beşeri hep oķudum 

 Ĥaşm-i ħaşmet ile hep maĆreke-efzà-yı edeb 

 

29 Ķuvvetiñ pīş-i celàlinde ezilmiş ħaķlar 

 Ķuvvetiñ ŝanĆatıdır eylemek ibzà-yı edeb 

 

30 Kim bu Ćudvànı yıķıp ŝulħu ederse teĈyīd 

 İştihàrıyla olur ķıble-i Ćužmà-yı edeb 
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31 Ey beşer şerre tehàlükte ne maĆnà vardır 

 Fıţratıñ źīneti olmuş iken iħyà-yı edeb 

 

32 Arama ħüsn-i ĥiŝàl-i edebi ĥod-bīnde 

 Girmemiş ķalbine maĆnà-yı muŝaffà-yı edeb 

 

33 Kendi kendinden eder şerm ü ħayà her ĥod-bīn 

 Mekteb-i Ćaķla girip eylese peydà-yı edeb 

 

A36a 

34 Āĥarıñ ħaķķına ħürmet ile tefsīr etti 

 Şerħ ederken edebi heyĈet-i şūrà-yı edeb 

 

35 Ey Ćavàlim yaratan Ĥàlıķ-ı źī-şàn-ı kerīm 

 Eyle hep dillere lüţfuñ ile ilķà-yı edeb 

 

36 Merħamet ħàkim olup rūy-ı zemīnde beşere 

 Dolsun àśàr-ı mürüvvet ile ŝaħrà-yı edeb 

 

37 ĆAķl ü Ćirfàn u muħabbet ŝaçaraķ envàrı 

 Çerĥ-ı devvàr-ı zamàn eylesin icrà-yı edeb 

 

38 Ķalmasın ŝahne-i Ćàlemde kederden àśàr 
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 Hep meserret ile gülsün bütün ebnà-yı edeb 

 

39 Gül ŝaçıp ŝaħn-ı bahàrında cihànıñ her àn 

 Eylesin Ćarż-ı melàħat bize leylà-yı edeb 

 

40 Ben o Leylà’yı bu ıżmàr ile ižhàr ettim 

 Eyledim ţarz-ı belàġat ile īfà-yı edeb 

 

41 Ĥaylī geçmişse de Mecdī bu cihàndan üdebà 

 Gelmedi sen gibi Ćirfàn ile gūyà-yı edeb287 

   14 Teşrīn-i Śànī 1935, Bàyezīd-Ŝoġanaġa 

 

-17- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Hüve’l-Bàķī  Ħüseyin Kàžım Beg’e Merśiyye 

1 Yine dehriñ derūnu derd-i màtemle ĥurūşàndır288 

 Yine çeşm-i cihàn eşk-i elemle girye-efşàndır 

 

2 Yine ser-geşte etti Ćilm u Ćirfàn ehlini ekdàr 

 Yine ķalb-i aħibbà dàġ-dàr-ı nàr-ı hicràndır 

 

3 Yine yıķtı ĥaràb etti ölüm bir ravża-i Ćilmi 

 Yine bàġ-ı maĆàrif bàd-ı ŝarŝarla perīşàndır 

                                                             
287 a cihàndan: cihanda OE 
288 A 24a 
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4 Naŝıl ķıydıñ Ħüseyn-i Kàžıma ey mevt-i bī-inŝàf 

 Naŝıl ķıydıñ o bir nūr-ı cihàn-ı Ćilm ü Ćirfàndır 

 

5 O Ćaķl-ı küll füyūżàt-ı Ćulūm-ı şems-i enverdi 

 ĆUlüvv-i şànına àśàr-ı feyż-à-feyżi burhàndır 

 

6 Bütün aķvàm-ı Türk’üñ elsininde vàķıf-ı yektà 

 Lisàn ehli kitàbında olan tedķīķe ħayràndır 

 

7 MuĆažžamdır kitàbı tàm otuz beş yılda bitmiştir 

 Lüġatta yoķ nažīri öyle teĈlīf-i fürūzàndır 

 

8 O bir mecmūĆa-i Ćàlīsidir nevĆ-i kemàlàtıñ 

 Onuñ evŝàf-ı vàlà-şànı her tebcīle şàyàndır 

 

9 Şinàsī ġıbţa-àverdi kerem erbàbına her àn 

 Feţànetle ħaŝàfetle o bir meşhūr-ı devràndır 

 

A24b 

10 Bu öyle neşve-pīrà meclis-àrà-yı leţàĈiftir 

 Bunuñ bezm-i laţīfinden keder her dem girīzāndır 

 

11 Ĥülàsa öyle bir Ćàlī meħàsinle müzeyyen kim 
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 MaĆàlī her kelàm-ı iħtişàmında dıraĥşàndır 

 

12 Gerek vàlī gerek nàžır iken evķàfa her türlü 

 MesàĆīsi bunuñ vàreste-i àśàr-ı noķŝàndır 

 

13 Kemàl-i Ćaķlını gösterdi her ĥidmette ġayretle 

 Bu maĆnà-yı ŝaħīħiyle yetişmiş kàmil insàndır 

 

14 Hüseyn-i Kàžım’ı aĆŝàr-ı Ćàlem eylemez nisyàn 

 Onuñ àśàr-ı feyyàżı şeref-pīrà-yı ezmàndır 

 

15 Ķolaylıķla eriştirmez zamànlar böyle bir Ćirfàn 

 Bu dànà-yı ħaķīķattir ħaķàyıķ-dàn-ı Ćirfàndır 

 

16 Tecellī eylemiştir fıţratında feyż-i gūn-à-gūn 

 Bu nūr-ı fıţratıyla mažhar-ı elţàf-ı Yezdàn’dır 

 

17 Ölüm cisme taĆalluķ eyleyen ĥilķī bir àfettir 

 Bu maĆnàca onuñ rūħu cihàn-ı càñda cànàndır 

 

18 TaĆarruż eylemez dest-i ţabīĆat feyż-i ervàħa 

 O feyż-i maĆnevī nūr-ı Ĥüdà’dır pertev-efşàndır 

 

19 MuĆammà-yı ħayàtı ħalledenler nūr-ı Ćirfànla 



283 
 

 Riyàż-ı ĥuld-ı Ćàlīde meserretle ĥıràmàndır 

 

A25a 

20 Muħabbetle ķulūb-ı eŝdiķàsında olan medfūn 

 Muĥalleddir cihàn-ı maĆnevīde nūr-ı raĥşàndır 

 

21 Bıraķtı ĥàne-dànında gül-i raĆnà iki düĥter 

 Biri ġam-dīde “Riķķat”tir biri “Nàzàn”-ı sūzàndır 

 

22 Bıraķtı bir de nūr-ı Ćaynını bir hem-ser-i pàki 

 O da ġurbette felciñ iĥtilàcàtıyla nàlàndır 

 

23 Havà tebdīline Ćazm eyleyip Ţarsūs’a gitmişti 

 Eţībbànıñ beyànınca o herbir derde dermàndır 

 

24 Ölümle ķarşılaştı ĥaţre-i evlàsı Ţarsūs’uñ289 

 Dedim efsūs-ı ŝad efsūs içiñ bir kehf-i vīràndır 

 

25 Bu ġurbette ölüm feryàd-ı àteş-nàke bàĆiśtir 

 Bu ġurbette ölüm dàġ-ı elīm-i ķalb-i yàràndır 

 

26 Getirdi naĆşını Ţarsūs’tan dàmàd-ı ġam-nàki 

 Mezàrı Küplüce ķurbunda bir laħd-i dıraĥşàñdır 

                                                             
289 Metinde şu dipnot bulunmaktadır: “Efsūs Ţarsūs’uñ ism-i ķadīmidir. Efsūs Fàrısīce teessüf 
demektir.” 
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27 Benim tavŝīfimiñ fevķindedir bī-şüphe Kàžım Beg 

 Oña hem yàrı hem aġyàrı ħürmetle śenà-ĥàndır 

 

28 Baķıp aĥlàķına efĆàline Mecdī derim her àn 

 Onuñ elbet maķàmı Ravża-i Rıďvàn-ı Raħmàndır 

 

29 Ĥüdà bàķī kalan aćżāsını ĥandàn ede dàim 

 Bu ĥàliŝ bir temennīdir bu nīce vird-i her-àndır 

   24 Kànūn-ı Śànī 1934 

 

-18- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Hüve’l-Bàkī   Toķadī-zàde Şekīb Beg’e 

Merśiyye 

1 Şekīb ölmüş diyenler bence ġafletle yalan söyler290 

Şekīb ölmez onuñ evŝàfını her àn zamàn söyler 

 

2 Eśer bir rūħ-ı śàbitdir muĥalleddir füyūżàtı 

Füyūżàtı cihàn tebcīl eder herbir lisàn söyler 

 

3 Kelàmından Ćibàretse Ćuķūl erbàbı maĆnàda 

Kemàl ehli ne söylerse ħayàt-ı càvidàn söyler 

                                                             
290 A 4b 
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4 Şekīb’iñ cümle àśàrı ħayàt-ı càvidànıdır 

Onu ħayretle taķdīr eyleyen ĥalķ-ı cihàn söyler 

 

5 Ne rūħ-ı àteşīndir müncelī herbir kelàmında 

O bir àteşli sevdàdır ne söylerse yamàn söyler 

 

6 Çıķıp bir nàr-ı sevdàvī ĥurūş etmiş derūnundan 

Bu àteşle yanar her źerresi àh u fiġàn söyler 

 

7 Ţutuşmuş Ćarşa çıķmış nàr-ı sevdà nūra ķalb olmuş 

Ħarem-gàh-ı Ĥüdà pīşinde durmuş el-emàn söyler 

 

8 Açıldı perde-i vech-i kàĈinàt ıżţıràrından 

Oña şimdi cihànı her nihànı pek Ćayàn söyler291 

 

9 Niçin yandıñ suĈàlinden gelirse lerze-i ĥaşyet 

Cevàbı bir şehīd-i maĆnevī bir nev-civàn söyler 

 

10 Bu muħriķ bir temàşàdır bu nàr-ı Ćaşķa maħşerdir 

Bu maħşer maġfiretden Ćafv-ı Mevlà’dan nişàn söyler 

 

A5a 

                                                             
291 a Mısraın vezni problemlidir. 
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11 Biri ħummàle àteş oldu yandı gitdi on günde 

Biri Ćaşķa fedà-yı cànını bī-imtinàn söyler 

 

12 Şekīb u ŝàbiriñ àteşle yandı miħver-i ŝabrı 

Bu ħüzn ü màtemi dehriñ lisànı àn-be-àn söyler 

 

13 Yanarsa iĥtiyàrı àdemiñ teĈśīr-i sevdàdan 

Çıķar ħükm-i ezel meydàna ders-i imtiħàn söyler 

 

14 Bu ħàl-i pür-melàli ħüzn ile añdıķça yàrànı 

Sirīşk-i àl ile her dīdeden bir tercümàn söyler 

 

15 Bu màtem öyle ŝaldı ġulġule eţràf u eknàfa  

Gelir àvàze her yerden zemīn u àsumàn söyler 

 

16 Nedir ferdà-yı ħàli gülleriñ ezhàr-ı rengīniñ 

Bunu her dīdeye Ćibret ile reng-i ĥazàn söyler 

 

17 Fenà-tevĈem düşer feyż-i beķàya bir tenàhīdir 

Bu sırr-ı muġlaķı herbir ħakīm-i nükte-dàn söyler 

 

18 Taħavvüldür bu Ćàlem maħşer-i eżdàdınıñ sırrı 

Bu sırrı ħalledenler ħikmet-i ħayret-resàn söyler 
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19 ĆAdem yoķdur tenevvuĆ gösteren bir sırr-ı muţlaķdır 

Mežàhirden bize Ħaķ lehcesi rūħu’l-beyàn söyler 

 

20 MuĆammà-yı ħayàtı ħall içün ħayretdedir insàn 

Bu sırrı bil ki Ħaķ erbàb-ı Ćaşķa pek nihàn söyler 

 

21 Şekīb’iñ oġlunuñ sīmàsını fikr etmek isterseñ 

Saña gülşende gez sīmàyı reng-i erġuvàn söyler 

 

A5b 

22 Şekīb’iñ ĥaŝlet-i Ćulviyyesi meşhūr-ı Ćàlemdir 

Bunu taŝdīķ eder erbàb-ı Ćirfàn şàĆiràn söyler 

 

23 TeĈellümle geçen eyyàmını Ćarż eyleyip şimdi 

Sükūnetle saña ķabr-i ħazīni bī-zebàn söyler 

 

24 Yazarken ħüznümü ben öyle cūş etdim ki ey Mecdī 

Benimle àh eder merśiyyeyi kevn ü mekàn söyler 

 

25 Ĥuŝūŝiyle yanıp farţ-ı teeśśürle felàketden 

Yetīm olmuş ķızıyla zevcesi her àn fiġàn söyler 

 

26 Beni dil-ĥūn eden şekl-i felàketden bu ħàletdir 

Ne söylerse ķızı merśiyye-i àteş-feşàn söyler 
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27 Bunuñla bul tesellī ey güzīde düĥter-i dilber 

Şekīb ölmez onuñ evŝàfını her àn zamàn söyler 

   14 Teşrīn-i Evvel 1932 

 

 

-19- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

 

Toķàdī-zàde Şekīb’e-İkinci Merśiyye 

1 Şafaķ rūħ-ı Şekīb’iñ reng-i àliyle hüveydàdır292 

 Yine ufķ-ı kederde levħalar ķan ile peydàdır 

 

2 Şekīb’in al kefenden càmesiyle seyr-i eflàki 

 Ħaķàyıķ-bīn olanlarca ne muħriķ bir temàşàdır 

 

3 Temeśśül eylemiş cūş-ı belàġattan cihànlarda 

 Serīr-i iħtişàmı cilve-gàh-ı nūr-ı maĆnàdır 

 

4 Oķur eşĆàrını feyż-i ţalàķatle o Ćàlemde 

 MaĆàlī Ćàlemi taħsīn-i eşĆàrıyla şeydàdır 

 

5 Şekīb ölmez demiştim çünkü eşĆàrıyla bàķīdir 

                                                             
292 A 21a 
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 Oña feyż-i ebed Ćaşķ-ı muĥalled şimdi meĈvàdır 

 

6 Vücūd-ı maĆnevīdir varlıġıñ maĆnà-yı aŝlīsi 

 Bu maĆnàca ħayàtı dàĈimīdir pek muĆallàdır 

 

7 Cihàna ŝıġmayan nūr-ı źekà żàyiĆ olup gitmez 

 O nūruñ şuĆlesi her dem semàlarda mücellàdır 

 

8 KeśàĈiftir müvelled feyż-i aŝlī-i leţàĈiften 

 Laţīf’iñ ķudreti ħayret-res-i Ćaķl-ı muŝaffàdır 

 

9 Düşün bir źerreniñ fennen fenàsı ķàbil olmazken 

 Demek maĆdūm olur rūħa sebük-maġzàne daĆvàdır 

 

A21a 

10 Vücūd-ı žàhirīsi ġàĈib oldu gerçi gözlerden 

 Faķaţ hestī-i pür-nūru onuñ şekden müberràdır 

 

11 O Ćaşķa müptelà Ćulviyyete meftūn idi her dem 

 Onuñ maĆşūķu Nāŝırdı o bir maĆşūķ-ı zībàdır 

 

12 Görünce nūr-ı maĆşūķu cihàn-ı dīgere perràn 

 O da çıķtı semàya şimdi maĆşūķuyla hem-pàdır 
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13 Ħayàt-ı Ćunŝurī-i Nàŝırı maħveyledi hemmi 

 Yaķan cism-i Şekīb’i bī-emàn pür-nār-ı sevdàdır 

 

14 Şu ķabr-i muħteşemden diñle var ķaćrında bir feryàd 

 O feryàd-ı ħazīn dest-i felekten àh u şekvàdır 

 

15 Emeller şekl-i maĆkūsuyla pīşinde nümàyàndır 

 Ħayàtıñ şeklini tenķīd ile yeĈsi dü-bàlàdır 

 

16 Nıţàķ-ı ćizzeti bàlàda ķudret görmek isterdi 

 Naķàyıŝdan teĈeśśür-yàb olan bir merd-i dànàdır 

 

17 Kemàl-i muţlaķıñ esràrı pinhàndır nažarlardan 

 Bilen varsa o da dem-bestedir memnūĆ-ı ifşàdır 

 

18 Bu Ćàlem öyle bir destūra tàbiĆdir ki ķudretle 

 Onu tedbīr ü tedvīr eyleyen her yerde Mevlà’dır 

 

A22b 

19 Sükūt et sen de aġla ħüznü taŝvīr eyleyen Mecdī 

 TeĈeśśürle aķan ķarşıñdaki eşk-i aħibbàdır 

 

 

-20- 
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Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Ferīħa’nıñ Ķabri Başında 

–Vàlidesi Lisànından- 

 

1 Ferīħa dillere düşmüştü müptelà diyerek293 

 Bahàr-ı ʿömrü ĥazàn-ı elem-fezà diyerek 

 

2 Degil o yolda ŝoruñ màder-i ĥazīninden 

 Nedir o nūr-ı ŝabāħatte iʿtilà diyerek 

 

3 Ferīħa nūr-ı Ĥüdà’dır Ferīħa nūr-ı Ĥüdà 

 Añıñ o dilberi dil-dàr-ı Kibriyà diyerek 

 

4 Bedīćalar ŝaçılan pertev-i cemàlinden 

 Biliñ Ferīħa’yı maħbūbe-i Ĥüdà diyerek 

 

5 Ħayàsı ħüsnüne ħüsnü ħayàya ġàliptir 

 Gezerdi şöhreti dillerde pür-ħayà diyerek 

 

6 Cemàli mevhibe-i bī-nažīr-i Mevlà’dır 

 Gören cemàline ħayràn ćaţà ćaţà diyerek 

 

7 Ferīħa düĥter-i pàkim bedīća-i ćömrüm 

                                                             
293 A 40b 
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 Öperdi destimi ey màder-i vefà diyerek 

 

8 O girdi göñlüme ħüsnüyle ŝanma ţopraķta 

 Gezer içimde o ħàlà şifà şifà diyerek 

 

9 Baķar nigàh-ı ħazīnim nigàh-ı dilberine 

 Söner mi böyle güzel yüzdeki żiyà diyerek 

 

A40a 

10 Ferīħa pertev-i gül-gūn nigàhı ķalbe füsūn 

 Sezà mı mevt-i elīmi devà devà diyerek 

 

11 Baķar da vechine meftūn olurdu gülşenler 

 Çıķarsa seyr-i bahàra ŝafà ŝafà diyerek 

 

12 Ferīħa nūr idi tàm on sekiz idi sinni 

 Cemàli ŝoldu ħayàta cefà cefà diyerek 

 

13 Denilse làyıķ olur mu bu gence böyle belà 

 Kederlenirdi bu sözden bu söz ĥaţà diyerek 

 

14 Lisànı vaħdeti nàţıķ kelàmı ħubb-i Rasūl 

 Yanardı ķalbi anıñ ćaşķ-ı Muŝţafà diyerek 
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15 Bütün maħàsin-i aĥlàķı làyıķ-ı tekrīm 

 Yarattı Ħaķ onu timśàl-i Ħaķ-nümà diyerek 

 

16 Źekà o nūr-ı bedīć-i Ĥüdà fürūzàndı 

 Görünende şućleleriyle źekà źekà diyerek 

 

17 Bu nev-ćarūsa nidà geldi ħūr-ı cennetten 

 Buyur bu yerde maķàmıñ ŝafà-fezà diyerek 

 

18 Belà-yı ćaşķı içinde belà-yı mesćūdum 

 Ţaşır göñül onu eñ şànlı bir belà diyerek 

 

A41b 

19 Beķà-yı rūħunu görmekte çeşm-i ġam-nàkım 

 Faķaţ taħassüre bàdī nedir fenà diyerek 

 

20 Seniñle oldu sekiz ġayb olan ciger-pàrem 

 Bu àhı ćarşa çıķar àh iştikà diyerek 

 

21 Şikàyet etmede Mevlà’ya ħaķlıyım ħaķlı 

 Göñül ĥaràbesi meĈvà-yı ibtilà diyerek 

 

22 Benim bu rūħ-ı ġarībim ġırīv ü àhımla 

 Cihànda şöhret alır derde mübtelà diyerek 
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23 Revà degil mi şehīd-i verem olan ķızımıñ 

 Göñül mezàrını beklerse Kerbelà diyerek 

 

24 TeĈeśśüràt-ı derūnum ţaşınca sīnemden 

 Mezàra diñletirim ħàle àşinà diyerek 

 

25 Demiş vefàtına Mecdī bedīća bir tàrīĥ 

 Ferīħa uçtu Ĥüdà’ya Ĥüdà Ĥüdà diyerek 

   1934 Teşrīn-i Śānī294  

 

 

  

                                                             
294 Şiirin altında “Bu merśiyyeniñ taħrīri teeĥĥür etmiştir” şeklinde bir not bulunmaktadır. 
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TERKÎB-BENDLER 

-1- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Naćīm Beg Merħūma 

1 Göründü cephesi tàbàn güzīde bir fıţrat295 

 Kemàl-i ćilm ile meşhūr olan bu şaĥŝiyyet 

 Bu nūr-ı bàġ-ı maćàrif bu ĥalķ-ı pàk-i celīl 

 Bu mevc-i feyż-i muķaddes bu rūħ-ı ünsiyyet 

 Śeràda necm-i śüreyyà semàda necm-i śerà 

 Feżàda şaćşaća-pīrà żiyà-yı ćulviyyet 

 Nedīm-i ķuds-ı münevver fehīm-i sırr-ı ķader 

 Sedīr-i ĥalķ-ı tevàżućda kibriyà ĥaŝlet 

 Kemàl-i muţlaķı ćàrif ħaķàyıķa vàķıf 

 Muħàţ ćīlm-i ledünnü seràĈir-i ĥilķat 

 Vaħīd-i dürre-i beyżà kilīd-i kenz-i ĥafà 

 Derūn-ı sīne-i sīnàsı nūr-ı ķudsiyyet 

 Cihàna feyż-i ilàhī şućàć-ı ŝubħ-ı ezel 

 Ebed cemàli niyàzında ħacle-i vuŝlat 

 Ķarīħasında ŝalàbet ĥaŝīŝa-i ezelī 

 ćAķīdesinde śevàbit kevàkib-i ħikmet 

 Kitàb-ı sīne-i fażlı mekàrimü’l-aĥlàķ 

 Ĥiţàb-ı lüţf-ı maķàlı kelàm-ı maħviyyet 

 Bu kim bu şaĥŝ-ı mućallà bu źàt-ı pàk-i kerīm 

                                                             
295 A 31b 
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 Bàbàn sülàlesiniñ mefĥar-i bülendi “Naćīm 

 

A31a 

2 Ridà-yı màteme girmiş de aŝfiyà-yı beşer 

 Sırr-ı teellümü ekmiş döker dümūć-ı keder 

 Žalàm-ı yeĈs ile şeb-reng olan ŝudūr-ı sürūr 

 Sükūt içindeki feryàdı ķalb-i dehre döker 

 Revà mı kilk-i belàġat bu ħüzne aġlamasın 

 Esef esef diye giryàn cihàn-ı ćilm ü hüner 

 Beyànı ķalb-i belīġiñ ĥaràb-ı hicràndır 

 Midàd-ı kilk-i teĈeśśür sipàh-ı àh-ı şerer 

 Ħazīn ħazīn düşüyor eşk-i çeşmi ćirfànıñ (ćurefànıñ) 

 Düşürdü àh elinden yine türàba güher 

 Naŝıl bu ġayb-ı güherden teĈellüm eylemesin 

 Fürūġ-ı revnaķı biñ şems ü màh-ı kevne deger 

 Ĥaţà taŝavvuru yoķtur sihàm-ı Mevlà’da 

 Niçün gelir de faķaţ cày-ı nà-be-càya düşer 

 TeĈeśśüràt-ı derūnī nedir bu ĥilķatte 

 Cihàn bilir ki nihàyet gelen cihàna gider 

 Yazıldı eşk ile màtem ŝaħàĈif-i dehre 

 Durur bu naķş-ı teĈeśśür cihànda ħaşre ķadar 

 Naćīm’iñ oldu memàtı ķulūba derd-i elīm 

 Żiyàć-ı merd-i ćažīme olur fiġàn-ı ćažīm 
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A32b 

3 Dilinde şućlesi vardır fürūġ-ı Mevlà’dan 

 Elinde levħa-i ġarrà kitàb-ı ićlàdan 

 Kemàl ü fażlını tebcīl edince kilk-i edīb 

 Muħīţ ćilmini tefrīķ eder mi deryàdan 

 Sücūd-ı vaħdete dalmış ġaràm-ı aķdesle 

 Ecel gelince de geçmez ŝalàtı īfàdan 

 Ecel gelince degil geldi rūħu ķabż etti 

 O secde etmede duymaz ħayàtı ifnàdan 

 Kitàb-ı ćömrü kemàlàt ile müzeyyendir 

 İnerse ķabrine làyıķ kitàba bàlàdan 

 Bunuñ maķàm-ı tecellīsi ķurb-ı Mevlà’dır 

 Alır naŝīb-i mućažžam Naćīm uĥràdan 

 ćAmiş o źàt-ı muķaddes o ķıble-i ervàħ 

 Naŝībe verdi bu źàta füyūż-ı ćulyàdan 

 Żiyà-yı ćaķl ile tetķīķ edilse rūħ-ı beyàn (revħ) 

 Doġar şümūs-ı ħaķīķat buţūn-ı maćnàdan 

 Naćīm’i ŝanma ki Mecdī o rūħ-ı sàkittir 

 Ŝadàsı gūşa geldi riyàż-ı ćuķbàdan 

 Ölür mü rūħ-ı ħaķīķat söner mi nūr-ı ķadīm 

 Ķulūba şaćşaća-efzà fürūġ-ı rūħ-ı Naćīm 
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TERCÎ’-BENDLER 

-1- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Hüve’l-Bàķī  NaĆīm Beg’iñ Ķabri Başında296 

1 Baban-zàde “NaĆīm”iñ merķad-i pàkinde nàlànım 

 Onuñ mevt-i elīm-i màtem-efzàsıyla sūzànım 

Bu insàniyyetiñ timśàlidir timśàl-i Ćàlīsi 

 Bunuñ ġaybūbetinden farţ-ı ekdàrımla giryànım 

 Sirişkim şuĆle-i àhımla ķandīl oldu ķabrinde 

 Ser-i ķabrinde her àn türbe-dàr-ı şuĆle-efşànım 

 Maŝàliħ sevķ eder de ayrılırsam ķabr-i pàkinden 

 Vekàletle mezàrında durur ķalb-i vefà-dànım 

 Bunuñ evŝàfı Ćàlīdir bu bir insàn-ı kàmildir 

 Bunu taķdīr eder taķdīs ile bi’l-cümle iĥvànım 

 Ħayàt-ı müsteĆàrı terk edip bàlàya uçmuştur 

 O bàlà vaŝfını yazmaķta Ćàciz kilk-i ħayrànım 

 Ölüm rūħa taĆalluķ etmeyen bir ħàl-i kevnīdir 

 Bu maĆnàca anıñ rūħuyla hem-bezm-i fürūzànım 

 Taħavvüller ķalır eşkàl ile baţn-ı Ćanàŝırda 

 Cihàn-ı maĆnevīyi fikredince ķalb-i tàbànım 

 Cihànı secdede terk eyleyip Mevlà’ya gitmiştir 

 Ĥulūŝ-ı ķalbine iĥlàs ile her àn śenà-ĥànım 

 NaĆīm’iñ şöhreti maĆlūmudur aġyàr ile yàriñ 

                                                             
296 A 28a 
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 Olur ser-nàme-i tebcīli nàmı cümle aĆŝàrıñ 

 

A29b 

2 Riyà vü sümĆadan ĥàlī idi efĆàl ü eţvàrı 

 Kelàm-ı ŝıdķ u ħaķdı dàĈimà bi’l-cümle güftàrı 

 Aħibbà görmemiştir müddet-i Ćömr-i medīdinde 

 Bütün aħbàba ķarşı böyle bir yàr-ı vefà-kàrı 

 Seĥà bir ĥaŝlet-i mümtàzedir ţabĆ-ı kerīminde 

 O mevcūdu daĥi yoķsa severdi cūdu īśàrı 

 Faķīr-i ŝàbiri görse dolardı eşk ile çeşmi 

 Mürüvvet etmege meftūn idi ķalb-i kerem-dàrı 

 Tekebbürle ġurūr aŝħàbına baş egmedi aŝla 

 Bütün ķalbiyle sevmezdi ħuķūķ-ı ġayrı ıżràrı 

 ŢamaĆdan iħtiràŝàt-ı beşerden nefret eylerdi 

 Göñül almaķlıġa maĆţūf idi her türlü efkàrı 

 NaĆīm’iñ ĥaŝlet-i Ćulviyyesi meşhūr-ı Ćàlemdir 

 NaĆīm’iñ medħe làyıķtı bütün güftàr u reftàrı 

 Ħadīś Ćilminde yektà-yı zamàn dànà-yı devràndır 

 Bunuñ burhànıdır terk ettiği ķıymetli àśàrı 

 Ķalemden cūş eder çeşmim gibi eşk-i ĥurūşànım 

 Revàdır aġlasa mevt-i NaĆīm’e yàr u aġyàrı 

 NaĆīm’iñ şöhreti maĆlūmudur aġyàr ile yàrıñ 

 Olur ser-nàme-i tebcīli nàmı cümle aĆŝàrıñ 
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A29b 

3 Alıp bir pīr-i Ćàlī-menķabetten feyż-i Rabbànī 

 Mücessem ĥulķ-ı Ćàlīydi bu źàt-ı pàk-i nūrànī 

 Maħàsinle müzeyyen bir vücūd-ı nàdirü’l-fıţrat 

 Mücellà-yı maĆàlī mažhar-ı elţàf-ı sübħànī 

 Ķulūb-ı aŝfiyàya ġıbţa-àverdi ħayàtında 

 Kemàli Ćilmi ħilmi nūr-ı Ćaķlı nūr-ı Ćirfànı 

 TevàżuĆ meşreb-i pàkinde dàĈim źīnet olmuştu 

 Bu ħàlinden aña meftūn idi bi’l-cümle iĥvànı 

 LeţàĈiften ħaķàyıķtan maĆànīden ķonuştuķça 

 Vuķūf-ı kàmili tezyīn ederdi bezm-i yàrànı 

 Bunuñ feyż-i kemàli Ħażret-i Aħmed ĆAmiş’tendir 

 O ħażret bir güneşti neşrederdi nūr-ı insànı 

 Nažīri az olan bir pīr-i Ćàlem-gīr-i ķudsiyyet 

 Yüzünden berķ ururdu dàĈimà envàr-ı Yezdànī 

 Bunuñ dàmàdıdır maħdūmumuz dàmàd-ı Ćàlīsi 

 TeĆàlī eylemişti feyż-i ŝıhriyyet ile şànı 

 Bu ķurbuñ sırrı ħaķķànī kemàl-ı źàtı furķànī 

 Bu vaħdàniyyetiñ sebĆu’l-meśànīsindedir śànī 

 NaĆīm’iñ şöhreti maĆlūmudur aġyàr ile yàrıñ 

 Olur ser-nàme-i tebcīli nàmı cümle aĆŝàrıñ 

 

A30b 

4 Aķar eşkim gibi eşk-i ĥurūşàn çeşm-i iĥvàndan 
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 Yanar ķalbim derūnunda düşen àteşli efġàndan 

 Sükūt u beht ile feryàd eden bir ħalķadır yàràn 

 Ţutuşmuş sīneler dil-sūzdur hep nàr-ı hicràndan 

 Bu hicràn öyle àteştir ki sönmez iştiĆàl eyler 

 Ħayàt olduķça dàĈim çıķmaz aŝlà ķalb-i insàndan 

 Ŝafà-àbàd olan bezm-i muħabbet raĥne-dàr oldu 

 Vefà-kàr-ı muħabbet çıķtı gitti bezm-i yàràndan 

 Ederdi istifàde dàĈimà ŝoħbet edenler hep 

 Bu dànà-yı ħaķīķat vàķıf-ı esràr-ı Ćirfàndan 

 Müdelleldi kelàm-ı iħtişàmı baħśe girdikçe 

 Münevverdi bütün daĆvàları envàr-ı burhàndan 

 MaĆàrif ŝaħnesinde ŝàħib-i kürsī-i ħīkmetti 

 MaĆàlī levħasında pek müşaĆşaĆ nūr-ı īmàndan 

 Onuñ dàrü’n-naĆīm-i maġfirettir dàr-ı vàlàsı 

 Olur dil-sīr-i raħm u Ćàţıfet elţàf-ı Raħmàn’dan 

 Ħayàt-ı dünyevīsi pàk idi pàkīze-meşrebdi 

 Girer cennàte Mecdī lüţf-ı Ħaķ’la bàb-ı iħsàndan 

 NaĆīm’iñ şöhreti maĆlūmudur aġyàr ile yàriñ 

 Olur ser-nàme-i tebcīli nàmı cümle aĆŝàrıñ 

   14 Aġustos 1934 
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Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

-Söylenmiş Merśiyyedir- 

 

1 Söndü ŝad-eyvàh nūr-ı àfitàbı rūħumuñ297 

 Meskenimdir àh ile beyt-i ĥàràbı rūħumuñ 

 Rūħumuñ ġayb oldu gitti merkez-i nūru àh 

 Hangi nūra ķarşı olsun inciźàbı rūħumuñ 

 FücĈeten terk-i ħayàt etti refīķ-i ŝàdıķım 

 Yaķtı cism ü cànı nàr-ı ıżdıràbı rūħumuñ 

 Cismimiñ her cüzĈ-i ferdinde yanar nàr-ı firàķ 

 Ömr-i śànīdir baña firķat Ćaźàbı rūħumuñ 

 Zevc-i ŝàdıķ zevc-i müşfiķ zevc-i mesĆūdum idi 

 Vaŝf-ı càmiĆdir aña muħriķ kitàbı rūħumuñ 

 Bir melek-ĥaŝlet ki devràn miślini görmüş degil 

 Màye-i feyyàżı olmuştu ĥiţàbı rūħumuñ 

 Merħamet bir nūr idi ķalbinde her àñ müncelī 

 Rūħudur her lüţf-ı pàk-ı müsteţàbı rūħumuñ 

A38b 

 Sevdiginde ehl-i faķrı dàĈimà şefķat ile 

 Var aña ķalbimde Ćaşķ-ı bī-ĥesàbı rūħumuñ 

 Rūħumu ettim mezàrında ķadīmī türbe-dàr 

 Laħdı olsun dàĈimà ŝaħn-ı türàbı rūħumuñ 

                                                             
297 A 38a 
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 Ķoķladıķça ben öñümde parlayan ţopraķları 

 Gūşuma gelmekte rūħundan cevàbı rūħumuñ 

 “Sīne Ćüryàn dīde giryàn dil perīşàn-ı keder 

 Ķalmadı şekl-i ħayàtımda meserretten eśer” 

 

2 YeĈs ü màtem eyledi ķalb-i ĥazīni tàr u màr 

 Āh-ı àteş-nàk ile olmaķtayım àteş-niśàr 

 Her ne rütbe àh edersem ħaķlıyım àh etmede 

 Āh kim ben dàġ-dàrım dàg-dàrım dàġ-dàr 

 Her neye baķsa gözüm her yer benimle girye-nàk 

 Her ne ses duysam olur gūşumda ŝavt-ı ıżţıràr 

 Mużdaribtir cümle źī-rūħ-ı cihàn àhım ile 

 Oldu àhımla cihànım bir cihàn-ı bī-ķaràr 

 Ey elem ey derd-i càn-sūz-ı cefà-yı iftiràķ 

 Gözyaşımla sizsiñiz ķalbe inen ġam-güsàr 

 Gitti çünkü ġam-güsàrım ben ħazīn-i làneyim 

 Derd ü ġam olmaķ żarūrīdir baña leyl ü nehàr 

 Şimdi bir beytü’l-ħüzün oldu hücūm-ı ġam ile 

 Çoķ zamàn olmuş iken lànem benim dàrü’l-mesàr 

A38b 

 Ey refīķim şefķatiñle Ćàleme làzım idiñ 

 Olmadı làyıķ saña terk-i ħayàt-ı müsteĆàr 

 Ben gibi her dem sitàreñ eyliyor àh u fiġàn 

 Tàr u màr oldu memàtıñla ħayàtım tàr u màr 
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 “Sīne Ćüryàn dīde giryàn dil perīşàn-ı keder 

 Ķalmadı şekl-i ħayàtımda meserretten eśer” 

 

3 Ĥàke düşmek şànına làyık degil bir gevheriñ 

 Rūħum olsun ey ilàhī rūħ ilàhī maķberiñ 

 Ĥaŝlet-i Ćulviyyeñi burhàn edip göñlüm diyor 

 Rūħ-ı pàkiñ nurudur rūz-ı cezàda maħşeriñ 

 Nesli Ćàlī ĥulķu Ćàlī Ćilmi Ćàlī źàt idiñ 

 Ŝıġmıyor vaŝf u beyàna rütbe-i bàlà-teriñ 

 Ŝanki bir nūr-ı muķaddestir temeśśül eylemiş 

 Öyle ķudsī ķalb idi sīneñde ķalb-i enveriñ 

 Feyż-i dīger baĥş edip fenn-i ţabàbet ĥalķıña 

 Şàn verirdi ĥıdmete lüţf-ı meràħim-güsteriñ 

 Ravża-i rıďvàn-ı Mevlà bàbını fetħ eyleyip 

 Ħüsn-i žannım eylemiştir ġurfe-i cennet yeriñ 

 Ey Ĥüdà ey Ĥàlıķ-ı nūr-ı semàvàt u zemīn 

 İltihàbı sönsün artıķ sīneden àteşleriñ 

A39b 

 Lüţfuñuñ bir ķaţresi nàr-ı caħīmi söndürür 

 Merħamet et göñlüme olsun ilàhī mažharıñ 

 Ĥàţır-ı meksūrumu cīr eyleyip raħmıñ ile 

 Lüţf-ı maĥŝūŝuñ benim gögsümde olsun zīveriñ 

 Tercemàn-ı iltihàb-ı ķalb olan Mecdī gibi 
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 Ķalbim olsun mažhar-ı sırrı server-i ekberiñ298 

 “Sīne Ćüryàn dīde giryàn dil perīşàn-ı keder 

 Ķalmadı şekl-i ħayàtımda meserretten eśer” 

 

 

OE 133, 121 numaralı şiir 

-3- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

ŞĀćİR MEĦMED ĆĀKĪF’İÑ MEZĀRI BAŞINDA 

1 Edeb gül-zàrıñı derd ü elemler etti istīlà299 

Bu gül-zàrıñ içinden ķoptu biñ feryàd ü và-veylà 

Ķalem aġlar ķalem erbàbı aġlar sīneler maħzūn 

Ĥaràb-ender-ĥaràb olmuş kederden şićr ile inşà 

Gezer màtem bulut şeklinde aħbàbıñ ķulūbuñda 

Üfūl etti güneşler parlatan bir şàćir-i dànà 

Giden bir öyle şàćir kim kemàlàt-ı taŝavvurda 

İħàţà etmemiştir fikriñi vàsić olan dünyà 

Edeb dünyàsı ħayràndır onuñ ħüsn-i beyànından 

Cihàn-ı ićtilà-yı ćaŝr içinde şàćir-i yektà 

O bir mevżūću yazsa ħüsn-i teĈśīr-i beyàn ile 

Ederdi en baŝīţ elfàžı ćulviyyet ile iħyà 

Cihàn-ı şićr ü inşàyı temàşà eyledim gördüm 

Onu taķdīr içün yer yer ķurulmuş ćarş-ı istīlà 

                                                             
298 Mısraın vezni problemlidir. 
299 OE 133 
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Mezàrıñdan işittim bir ŝadà ser-mest-i vecd oldum 

O istiķlàl-i millet marşınıñ àvàzıdır ħàlà 

Bu laħdiñ ŝàħibi ĥurşīd-i dünyà nūr-ı ćuķbàdır 

Bu laħdiñ zīr-i pür-nūru semàlardan dü-bàlàdır 

 

2 Bu źàtıñdır fażīletle maćàlī nūr-ı vicdànı 

Fażīletten maćàlīden de bàlà ćaķl ü ćirfànı 

Mućallà bir kemàliñ muħteşem bir fikr-i àlīsi 

Mućažžam şàćir-i millet onuñ tebcīl-i ćunvànı 

Mücellà bir źekànıñ maŝdar-ı vàlà-yı ıžhàrı 

Münevver bir dehànıñ menbać-ı pür-nūr-ı źī-şànı 

Semà-yı fikr ü taŝvīriñ feżàsında dolaştıķça 

Ķalemden yaġdırır parlaķ żiyàlar ķalb-i raĥşànı 

Taŝavvurda yegàne meslek-i maħŝūŝa màliktir 

Bütün şàćirler olmuştur bunuñ meftūn ü ħayrànı 

Tevàżuć meşreb-i pàkiñde bir ćàlī-ţabīćattır 

Tenezzül ĥulķ-i ćàlīsiñdedir ćūlviyyeti şànı 

Bütün àśàrı parlaķtır ne yazmışsa ħayàtıñda 

Temevvüc eyleyen deryà-yı ćirfàn rūħ-ı cūşànı 

Şehīdànıñ ķanından nūr alıp söz şekline ķoymuş 

O rütbe riķķat-àver yazdıġı şićr-i şehīdànı 

Bu laħdiñ ŝàħibi ĥurşīd-i dünyà nūr-ı ćuķbàdır 

Bu laħdiñ zīr-i pür-nūru semàlardan dü-bàlàdır 
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3 Derūnumda maħàsinle müzeyyen bir cihàn peydà 

O ćàlem ŝaħnesinde biñ zemīn biñ àsumàn peydà 

O ćàlem bir cihàn-ı maćnevīdir fikre ćàittir 

Tecellī-i cemàliñde onuñ herbir nihàn peydà 

Fürūġuñla tecellī eylemiş eźvàķ-ı gūn-à-gūn 

Onun her neşvesinden biñ ŝafà biñbir gümàn peydà 

İçinde ĥaşmet ü şöhret içinde ćaşķ-ı nūr-à-nūr 

İçinde biñ bahàr ezhàrı var biñ gülsitàn peydà 

Bu ćàlem hangi ŝàħible müzeyyendir dedim oldu 

Derūnumda Muħammed Ākif’i vàlà-beyàn peydà 

Duyunca àhımı feryàdımı ćĀkif içün Mecdī 

Benim sīnemdedir ćĀkif deyip oldu zamàn peydà 

Onu tàrīĥ-i devràn ħüsn-i şöhretlerle ķaybetti 

Onuñ ćunvàn-ı feyyàżı cihànda àn-be-àn peydà 

Düşündüm bir kitàbe yazmaġı seng-i mezàrında 

Cihànımda benim oldu bu nūrànī cihàñ peydà 

Bu laħdiñ ŝàħibi ĥurşīd-i dünyà nūr-ı ćuķbàdır 

Bu laħdiñ zīr-i pür-nūru semàlardan dü-bàlàdır 

   27 Kànūn-ı Śànī 1937, Bàyezīd-Nūr Soķaġı 

 

  



309 
 

MURABBALAR 

-1- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Manžūme 

1 Bilmem nīçün olmuyor ķadem-zen300 

Çoķdan berū bezme yàr-ı gül-rū 

Hicràn ile dīdeden aķar cū 

Vīràn oluyor gönül elemden 

 

2 Ey ķalb-i esīr-i derd-i hicràn 

Ummakţa mısıñ daha viŝàli 

Bī-fàidedir bıraķ ĥayàli 

Žannetme gelir bu bezme cànàn 

 

MK, 4a 

3 Bilmem ne darılmış ol cefà-kàr 

Görmez beni vuŝlata münàsib 

Bilmez mi hevà bu rütbe ġàlib 

Càn gitse de Ćaşķ olur beķà-dàr 

 

4 Màtem-kede oldu bàġ-ı vuŝlat 

Ġam vermede ķalbe seyr-i gülşen 

Cismim oluyor zebūn-ı şīven 

                                                             
300 MK 3b, OE 3 
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BàĆiś olacaķ memàta firķat 

 

5 Oldum ne Ćaceb şeh-ber-i sevdà 

Ferhàd-ı cibàl-i ġam fuàdım 

Ger yansa tenim bütün rimàdım 

Bī-şübhe olur esīr-i sevdà 

 

6 Medhūş-ı belà-yı ħasret etdiñ 

Raħm etmediñ ey sipihr-i ġaddàr 

Cevriñle ķılıp cüdà-yı dildàr 

Bīgàne-i bezm-i ŝohbet etdiñ301 

   3 Ağustos 1303, Balıkesir 

 

-2- 

Müstefćilün/Fāćilātün 

Cülūsiyye 

1 Ey mefĥar-i ćOśmāniyān302 

Ħaķ eylesün ćömrüñ mezīd 

ćAŝrıñda vardır her zamān 

Dillerde bir şevķ-i cedīd 

 

2 Sensiñ ćažīmü’l-iķtidār 

Şevket-meāb-ı źüćl-vaķār 

                                                             
301 Bir esīr-i sevdà imżàsıyla 46 numaralı Mürüvvet ġazetesindedir 
302 MK 6b 
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Sāyeñde millet baĥtiyār 

Lüţfuñdan ćālem müstefīd 

 

3 Yevm-i cülūsuñ feyż-bār 

Oldu cihān darü’l-mesār 

Eşvāķımız pertev-niśār 

Geldi bize bir şānlı ćīd 

 

4 Her yerde var āhengler 

Ķandīl-i reng-ā-rengler 

Yer yer çıķan fişengler 

Bir başķa źevķ eyler pedīd 

 

5 Mecdī bugün kerrūbiyān 

Eyler bunu vird-i źebān 

 

MK, 7a 

Taĥtında olsun kām-rān 

Sulţānımız ćAbdü’l-ħamīd 

   19 Aġustos 1308 

 

-3- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Žulmette Bir Güm-ràh-ı Hidàyet-yàb’ıñ Taŝvīr-i Ħàli 
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1 Žulmet-geh-i iġtiràb içinde303 

Ħayret-zede oldu ķalb-i güm-ràh  

Ķaldım reh-i ıżţıràb içinde 

İmdàdıma gel ġarībim Allàh 

 

2 Deryà-yı melàl oldu Ćàlem 

Her manžara ebr-i ġamla meşħūn 

Bir kūşede yoķ enīs ü hem-dem 

Yà Rab bu ne ħàl-i riķķat-efzūn 

 

3 Bàràn ile ķopdu işte ţūfàn 

Seylàb ķapattı reh-güźàrı 

Var bir de öñümde neħr-i cūşàn 

İñletmede ŝavtı kūh-sàrı304 

 

MK, 12b 

4 Mehtàbı çıķar da bàrī yà Rab 

Pīş-i nažarımda rehber olsun 

Pertev ŝaçaraķ o nūr-ı maţlab 

Eţràf-ı cihàn münevver olsun 

 

5 Bilmem nideyim şaşırdım Allàh 

Etmekte tezàyüd ıżţıràrım 

                                                             
303 MK 12a, OE 7 
304 MK’da 2 ve 3. bendler tek bend olarak yazılmıştır. 
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Peydà yine bir belà-yı nà-gàh 

Bir ħufreye vardı reh-güźàrım 

 

6 Yà Rab bu benim mezàrım olsun 

Eyyàm-ı melàle ver nihàyet 

Öldür de biraz ķaràrım olsun 

Yetmez mi bu çekdigim sefàlet 

 

7 Kesme bu ķadar ümīdi ey dil 

Bir kere de nūr-ı mihri yàd et 

Elbette olur bu ġam da zàĈil 

Ŝabr eyle beni biraz da şàd et 

 

MK, 13a 

8 Bir ţarfa içinde Rabb-i muţlaķ 

Luţfiyle eder melàli taĆdīl 

Bir rehber-i feyż ile muħaķķaķ 

Ekdàrı eder mesàra taħvīl 

 

9 Fikrimce ķarībdir ŝabàhıñ 

Ĥurşīd ile nūr infilàķı  

Bī-şübhe nişànıdır felàħıñ 

Ķarşımdaki ebriñ inşiķàķı 
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10 Şàd oldu göñül kesildi bàràn 

İşte şafaķın da nūru làmiĆ 

Yüz ţuttu görünmege beyàbàn 

Ĥoş305 çıķtı bu nev-žuhūr-ı ţàliĆ 

 

11 Ben Ćàzim-i eslemü’ţ-ţarīķim 

Gösterdi o şàh-ràhı Mennàn 

Müstaġnī-i minnet refīķim 

Kàfī baña rehberī-i Yezdàn 

   4 Kànūn-ı Evvel 1309, Girīd 

 

-4- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Bir ţurfa-nümà ĥàne-i ŝad rengdir ki Ćàlem306 

Seyyàndır içinde edilen źevķ ile màtem 

Bī-ķayd-ı cihàn olmalısıñ şöylece her dem 

“Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem” 

 

2 Beyhūde teĈellüm ederek būd u ne-būda 

Sūràĥ-ı belà açmamalı fülk-i vücūda 

ĆAķlıñ var ise źerre ķadar düşme ķuyūda 

“Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem”307 

                                                             
305 Yazmada bu kelimenin yeri boştur, ancak Osman Ergin “Hoş” şeklinde yazmıştır. O. Ergin, s.5. 
306MK 28a, OE1 8b, OE3 7a 
307 d Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem: Eyďan OE3 
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MK, 28b 

3 Bir dil ki olur nūr-ı ħaķīķatle ŝafà-zàd 

Sīr-àb-ı beķà neşve-i gül-rīz ile àbàd 

Her demde bu mıŝràĆı ķılar şevķ ile inşàd 

“Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem”308 

 

4 Ālàmı sürūru kederi cümlesi zàĈil 

Şehd-àbe deyip ŝunduġudur zehr-i helàhil 

Erbàb-ı nühà neŝħ ederek hep bunu ķàĈil 

“Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem” 

   25 Kànūn-ı Śànī 1320, Ķonya 

 

-5- 

Mefćūlü/Fāćilātün 

1 Dil ķaŝrıdır muĆallà309 

Feyż-i Ĥüdà’ya meĈvà 

Andan olur hüveydà 

Her türlü feyż-i maĆnà 

 

2 Dil cilve-gàh-ı Ħaķ’dır 

Her feyże müsteħaķdır 

Reşk eylese eħaķdır 

                                                             
308 d Dünyà aña degmez ki cefàsın çeke àdem: Eyďan OE3 
309 MK 43a, OE1 18a, OE3 13a, OE 37 
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Ol feyże Ćarş-ı aĆlà 

 

MK, 43b 

3 Ķalbimde nūr-ı īķàn 

Şekden berī bir īmàn 

Ħaķ’dan bu lüţf u iħsàn 

Źevķimledir mücellà 

 

4 Görmektedir baŝīret 

Her şeyde sırr-ı vaħdet 

Mebsūţ-ı nūr-ı ķudret 

Yek-pàre zīr ü bàlà 

 

5 Mevcūd olan Ćavàlim 

Feyż-i Ĥüdà’la ķàĈim 

Maĥfī hemīşe dàĈim 

Fànī žılàl-i peydà 

 

6 Aç dīde-i şühūdu 

Gör muţlaķu’l-vücūdu 

Evhàm ile ķuyūdu 

Fikriñden eyle imħà 

 

7 Nàžır olan Ĥüdà’dır 
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Gencūr-i iĥtifàdır 

Manžūr-ı mà-sivàdır 

Biñ reng ile hüveydà 

   Aġustos 1322, Bīlecik 

 

 

-6- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Fećūlün 

Der Medħ-i Ķuţbu’l-vàŝılīn Ħażret-i İbràhīm ed-Desūķī  Kuddise Sırruhū 

1 Cihàn-ı maĆnevīniñ ķuţb-ı irşàd-ı ĥalūķu310 

Velàyet ufķunuñ ĥurşīd-i làhūtī şurūķu 

Celàlinden eden pür-lerze aĆŝàb u Ćurūķu 

Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī 

 

2 Alıp esràr-ı ćilmi pàdişàh-ı là-mekàndan 

Ĥabīr olmuş bütün eţvār-ı ćfeyż-i cāvidāndan 

Mürīdànı aşan Ćirfànla farķ-ı farķadàndan 

Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī311 

 

MK, 67b 

3 MuĆažžam bir velī, ķuţb-ı maĆàlī pīr-i rabbànī 

Cihàn-ı ķudsu tenvīr eyleyen envàr-ı burhànī 
                                                             
310 MK 67a, OE1 37b, OE3 32a, OE 64 

Başlık: Der Medħ-i Ķuţbu’l-ćàrifīn Ġavśü’l-vàŝılīn Ħażret-i Seyyid İbràhīm Desūķī 
Ķuddise’llàhu Sırruhu’l-ćàlī OE3 
311 a esràr-ı ćilmi: esràrı MK 
    b eţvār-ı ćfeyż-i cāvidāndan: esràr-ı càvidàndan MK 
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Keràmetde gürūh-ı evliyànıñ şànlı sulţànı 

Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī 

 

4 Füyūżàtı ĥurūşàn-ı maĆàlī àsumàndan 

Bülūġūnda alan miftàħı Fettàħ-ı cihàndan 

Dem-à-dem berķ uran envàrı ufķ-ı ĥàk-dàndan 

Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī 

 

5 Olur Mecdī gibi Ćuşşàķa her dem pertev-efşàn 

Ħabīb-i Kibriyà’dan nūr alır her kàmil insàn 

Zamànlar kendine meftūn olan bir şems-i Ćirfàn 

Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī’dir Desūķī 

   16 ŞaĆbàn 1340, 14 nisàn 1338312 

 

-7- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Hū-Ŝafà313 

1 Raĥşende-i Ćaşķ-ı Muŝţafà’yım314 

Bàbında kemīne bir gedàyım 

Bir başķa cihànda pür-żiyàyım 

Ĥurşīd-i ŝabàħ-ı pür-ŝafàyım 

 

                                                             
312 OE3’te tarih bulunmamaktadır. 
313 Başlık: Ŝafà OE, OE3  
314 MK 68a, OE1 38b, OE3 34a, OE 66 
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2 Feyż-i ezelī olunca làmiĆ 

Her manžara oldu pür-bedàyiĆ 

Yoķ sırr-ı sürūra başķa màniĆ 

Müstaġraķ-ı lüţf-ı Kibriyàyım 

 

3 Miftàħı yanımda müktemàtıñ 

Esràrı bilindi kàĈinàtıñ 

MaĆnàsını ħalledip ħayàtıñ 

Tàbende-i ħayàt-ı iĆtilàyım 

 

4 Eżdàd ile vaħdet oldu peydà 

Dünyàda göründü sırr-ı Ćuķbà 

ĠàĈib nažarımda eşyà 

Āzàde-i ħubb-ı mà-sivàyım315 

 

MK, 68b 

5 Birleştirerek muĥàlefàtı 

Yeksàn görürüm mücàhedàtı 

Pür-neşve bulup bütün ħayàtı 

Āsūde-i derd-i iştikàyım 

 

6 Biñ renge de girse iĥtilàfàt 

Bir ġàyede birleşir kemàlàt 

                                                             
315 c Mısra: Gaip nazarımdad zıll-i eşyâ OE 
 eşyà: žıll-ı eşyà OE1, OE3 
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ĆAşķımla bilindi sırr-ı ġàyàt 

Ġàyet-res-i sırr-ı intihàyım 

 

7 Maħmūl-i seràĈir-i kitàbım 

Yoķ keşfine vüsĆat-i ĥiţàbım 

İžhàra da olsa inciźàbım 

Ġàyette yine bütün ĥafàyım 

 

8 Ħaķ’dan bilirim bu lüţf u cūdu 

Yoķ orţada benligiñ vücūdu 

Gördükce o lüţf-ı bī-ħudūdu 

Ser-şàr-ı muħabbet-i Ĥüdà’yım 

 

9 Kàfī baña Ħaķ’la iştiġàlim 

Yoķ başķa ŝafàya meyl-i bàlim 

Āyine-i sırr-ı ittiŝàlim 

Meşmūl-i nigàh-ı evliyàyım 

 

10 Fecr oldu leyàl-i ıżţıràrım 

Her anda mülàzim-i nehàrım 

Bir gül-şen-i dàĈimī bahàrım 

Bir gül-şen-i devr-i incilàyım 

 

11 Feryàdım iken belàya maĆţūf 
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Her ħàlim idi cefàya meĈlūf 

Pür-neşve bugün o ķalb-i melhūf 

Āsūde-nişīn-i ibtilàyım 

 

MK, 69a 

12 Elţàf-ı Ĥüdà olup be-dīdàr 

Ufuķda doġar şümūs-ı esràr 

Vuŝlatla netīcelendi ekdàr 

Eźvàķa düşen elem-cüdàyım 

 

13 Bir başķa zemīnde iftiĥàrım 

Yoķ kendime ķarşı iġtiràrım 

Ħaķ’dan doġuyor bütün vaķàrım 

EnĆàmına mužhir-i śenàyım316 

 

14 ĆAczimde ţurur kemàl-i Ćirfàn 

Faķrımda fürūġ-ı Ćaķl-ı furķàn 

Raĥşende yanımda nūr-ı burhàn 

Burhànda üli’n-nühàyım 

 

15 Küncümdeki genc-i dürr-i īķàn 

Sīnemdeki nūr-ı feyż-i ĶurĈàn 

Pür-şaĆşaĆa dilde şems-i tàbàn 

                                                             
316 b kendime: kimseye OE 
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ĆAczimle o feyże reh-nümàyım 

 

16 Ķalbimde ħaķīķatü’l-ħaķàyıķ 

Baĥşendesidir Cenàb-ı Ĥàlıķ 

Emrimde defàĈin-i deķàiķ 

Žàhirde egerçi bī-nevàyım 

 

17 Bir başķa zemīndeyim ĥurūşàn 

Envàr-ı cihàn cihàn-ı nümàyàn 

Uçmaz orada ţuyūr-ı imkàn 

Ben ţayr-ı Ćacīb-i irtiķàyım 

 

18 Làhūta erince Ćaķl-ı derràk 

Eşyàyı görür Ćademle ŝad ĥàk 

Esràr-ı vücūdu ettim idràk 

Menzil-res-i rütbe-i beķàyım317 

 

19 Bir bende-i ĥàŝŝıyım Ĥüdà’nıñ 

Mensūbu Cenàb-ı Muŝţafà’nıñ 

Mecdī o Ħabīb-i Kibriyà’nıñ 

Bàbında kemīne gedàyım 

   22 Màrt 1338, Bàyezīd-İstànbūl 

 

                                                             
317 b ĥàk: çàk OE1, OE3 
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-8- 

Mefćūlü/Mefāćīlün/Fećūlün 

Hū318 

1 Al źevķi cihān-ı pür-ŝafādan319 

Eşyādaki nūr-ı incilādan 

Baħśeyleme derd ü ibtilādan 

Dem ur baña ķudret-i Ĥüdā’dan 

 

2 Bir bāġçe şu ćālem-i bedāyić 

Eżdād ile reng reng lāmić 

Göstermede perde perde Ŝānić 

Envārını menbać-ı ĥafādan 

 

3 Dil-beste olup ţanīn-i ćaşķa 

Mıżrābıñı ur enīn-i ćaşķa 

Düşdükçe göñül zemīn-i ćaşķa 

Yüksel o göñül ile semādan 

 

MK, 77a 

4 Ver ķalbiñi ćāşıķ-ı Ĥüdā ol 

Feyż al keremiyle ġam-cüdā ol 

Elţāf ile źevķe mübtelā ol 

                                                             
318 Başlık: - OE, OE1 
319 MK 76b, OE1 47b, OE 78 
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Bī-hūş olaraķ güzel ŝadādan 

 

5 İlhāmıñı ćaşķ edip füzūn-ter 

Ol şems-i cihān gibi münevver 

Baķdıķca gözüñ cihāna yer yer 

Ķalbiñ ile ol geniş feżādan 

 

6 İlhām alaraķ evet derūnu 

Geç rāh-ı leyāl-i ġam-füzūnu 

Gör nūr-ı nehār-ı pür-fünūnu 

Sīneñde olan cihān-nümādan320 

 

7 Elfāž ile olsa biñ taćaddüd 

Maćnā bir ise nedir taćannüd 

Her naġme terāne-i teceddüd 

Her naġme terāne Kibriyādan 

 

8 Ĥuffāş ile hem-dem-i leyālī 

Cehlin ile düşmen-i maćālī 

Olmaķ ne revā a źāt-ı ćālī 

Geç fikr-i ćinād-ı pür-ĥaţādan 

 

9 Ķudretdeki sāħa bī-nihāyet 

                                                             
320 a derūnu: derunî OE 
    c nehàr-ı: nihâr-ı OE 
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Bī-ġāye şüĈūn-ı sermediyyet 

Her źerrede berķ uran ħaķīķat 

Her şems ile berķ urur żiyādan 

 

10 Noķŝāna düşerse sende efkār 

Maćyūb-ı nažar olur mu dildār 

Vechiñdeki ħüsnü etme inkār 

Sil perdeñi çeşm-i pür-ćamādan 

 

11 Hep sende füyūż-ı ķābiliyyet 

Ķalbiñdedir vech-i nūr-ı ķudret 

Cehliñ saña ettiren şikāyet 

ćİrfān ile geç bu mācerādan 

 

12 Ķalbiñdeki sırra āşinā ol 

ćAķlıñla cihān-ı pür-żiyā ol 

Ālāmı bıraķ bütün ŝafā ol 

Ħālā mı uŝanmadıñ belādan 

 

MK, 77b 

13 Yoķ ġāyet-i ħaddi kāĈinātıñ 

Varlıķ o demek odur ħayātıñ 

Maćnāsını bil taħavvülātıñ 
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Źevķ al bu ħayāt-ı dil-küşādan321 

 

14 Gel kendiñe ey ġabiyy-i devrān 

Noķŝān olamaz cihānda noķŝān 

Dem urma ĥaţādır ey perīşān 

Mechūlüñ olan bu müddećādan 

 

15 ćUnŝurdaki şućledir ilāhī 

Bildiñ mi nedir o lā-tenāhī 

ćAķlıñ odur işte şućle-gāhı 

Bul sırrı ħaķīķat-i źekādan322 

 

16 Her sırrı bulan bilen źekādır 

Māhiyyeti feyyāż-ı Kibriyādır 

ćĀlem oña ķarşı bir ridādır 

Yükselt onu vaŝf-ı nā-revādan323 

 

17 ćAķlıñda iken bütün fażīlet 

Mā-dūnuña eyleme iżāfet 

Maķhūr-ı dehā iken ţabīćat 

Yüksek ţutulur mu hīç dehādan324 

 

                                                             
321 a ħaddi: sırrı OE1 
322 d Mısra:Bul sırr-ı hakikati zekâdan OE 
323 b feyyàż-ı: feyz-i OE, OE1 
324 d dehàdan: dehàn MK 
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18 Ħalleylemeyen fürūġ-ı źātı 

Taħlīle çıķar ise ŝıfātı 

Añlar mı o sırr-ı kāĈinātı 

Añlar mı žuhūr ile ĥafādan325 

 

19 Darvīn denilen źekā-yı mecnūn 

Düstūruna etti fenni meftūn 

Lakin o źekā źekā-yı maġbūn 

Seçmez o ħaķīķati ĥaţādan 

 

19 Tedķīķ ile şekl-i iĥtilāţı 

Terk eyle ķuyūd-ı iħtiyāţı 

Bir gör şu muħīţ ile muħāţı 

Ķurtul bu beliyye-i ćamādan 

 

20 Düstūrunu ħalledince insān 

Eyler mi tenevvüćāta bühtān 

Maġlūbuñ olur mu ħükm-i Yezdān 

Keffeyle lisānı iftirādan 

 

21 Eżdād ile ķudret oldu tābān 

Biñ mūr ile çıķdı biñ Süleymān 

Pertev ŝaçıyor kemāl-i raĥşān 

                                                             
325 Bu bend MK’da bulunmamaktadır. OE1’de 24 numaralı kıtada yer almaktadır. 
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Her şeydeki nūr-ı Kibriyādan326 

 

22 Ey ķıble-i ćaķlı semt-i mechūl 

Mechūlüñ olur mu ţarzı maćķūl 

Efkārıñı reybiñ etti maćlūl 

Ĥoşlanmadı ćilletiñ devādan 

 

MK, 78a 

23 Her noķţaya vażć edip cebīni 

Seccāde eder isem zemīni 

Allāhıma şükr-i dil-nişīni 

Mecdī yine ćācizim edādan 

   15 Şubat 1939, Beyazıt-Nur Sokağı327 

 

 

-9- 

Müstefćilün/Müstefćilün/Müstefćilün/Müstefćilün 

MK, 79a 

Düşündüm328 

1 Bir gün oţurup maţlab-ı aĆlàyı düşündüm329 

Cūşiş-geh-i envàr-ı tecelliyàtı düşündüm 

TaĆžīm ile esmàyı müsemmàyı düşündüm 

                                                             
326 b Biñ: Bir OE 
327 Tarih ve yer OE’de bulunmaktadır. 
328 Mahfil Dergisinde yayımlanmıştır, 26. Sayı, 3. Cilt, s. 38. 
329 MK 79a, OE3 37a, OE 69. 
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Taķdīs ile tevħīd ile Mevlà’yı düşündüm330 

 

2 Bir mübdiĆ-i feyyàżı iken cümle cihànıñ 

Maħdūdu olur mu o Ĥüdà kevn ü mekànıñ 

Aħkàm-ı ķażà maŝdarı her ķudret u şànıñ 

Fevķindeki kürsī-i muĆallàyı düşündüm 

 

3 Ķalbimde bulup źevķ ile gül-zàr-ı sürūru 

Her gün oķurum diķķat ile àyet-i nūru 

Ekvànı müràyà-yı tecellà-yı žuhūru 

Eşkàle düşen nūr-ı ĥafàyàyı düşündüm 

 

MK, 79a 

4 Fermàn-ı ilàhīyle yürür işbu ħükūmet 

Aħkàmı bütün şaĆşaĆa-i feyż ile ķudret 

Źerràtı bile ġulġule-sàz-ı eħadiyyet 

Her źerrede biñ ħikmet-i Ćulyàyı düşündüm 

 

5 Yà Rab ne muĆažžam görünür ķudret-i tezyīn 

Esràra nüfūź eyleyemez çeşm-i ĥafà-bīn 

ĆUmmàn-ı ezel mevce-zen-i sàħil-i tekvīn 

Bī-sàħil olan vüsĆat-ı deryàyı düşündüm331 

 

                                                             
330 a Bir gün: Bir şep  
331 c ezel: ebed OE, OE3 
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6 “Kün” emri olup gül-figen-i mevci seħàbıñ 

Her źerrede àśàrı göründü bu ĥiţàbıñ 

Ecsàmı bulup cilve-gehi nūr-ı müźàbıñ 

MecmūĆa-i ķudret olan eşyàyı düşündüm 

 

7 Pīşimde ţurup ħàĈil olan şàhiķi aşdım 

Terkīb-i Ćanàŝırda seràĈirle dolaşdım 

Her devr-i ţabīĆatdaki eţvàre ulaştım 

Her külle tekemmül veren eczàyı düşündüm 

 

MK, 80a 

8 Āyàtı mücellà oķunur ţàķ-ı semàda 

Cūda nihàyet olamaz mülk-i Ĥüdà’da 

Āvàze-i ĥaşmet olaraķ saķf-ı feżàda 

Pür-kevkebe bir levħa-i ġarràyı düşündüm332 

 

9 EbĆàd-ı semàvīdeki her gül-şen-i ezher 

Bünyàn-ı maĆàlīde durur şeklī münevver 

Kevkebleri gördükçe birer Ćàlem-i dīger 

Hem kevkebi hem kevkebe-pīràyı düşündüm 

 

10 TaĆžīm ile teźkàr ederek Ħayy-i Vedūdu 

ĶurĈàn ile ıŝdàr edilen emr-i sücūdu 

                                                             
332 b Cūda: Mevcūda OE, OE3 
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Ķalbinde görüp maĆşer-i ecnàs-ı vüdūdu 

Ādem denilen nüsĥa-i kübràyı düşündüm 

 

11 Āfàķ ile enfüsdeki biñ türlü bedàyiĆ 

Yek-dīgere itħàf ediyor feyż-i levàmiĆ 

Kübràda mı ŝuġràda mıdır cemĆ-i cevàmiĆ 

Ömrümde bütün ben bu muĆammàyı düşündüm 

 

MK, 80b 

12 İmĆàn ile baķ Ćàleme her ţarzı mükemmel 

Bürhàna ne ħàcet ki ola şekli müdellel 

Anàt-ı zamàn fikr ile olduķca müselsel 

Teşmīl ile uĥràya bu ūlàyı düşündüm 

 

13 İnsàn yine insànla eder neslini rūşen 

Bilmem ne zamàn oldu bunuñ aŝlı müzeyyen 

Màżīleri taĆmīķ ederek fıţrat içinden 

Maħŝūl-ı ķıdem Ādem ü Ħavvà’yı düşündüm 

 

14 İžhàr ederek ħikmeti ol ĥàlıķ-ı bī-çūn 

Etmiş bütün eşyàyı teĥàlüf ile meşħūn 

Her şaĥŝa göre ţıynet alır şekl-i dīger-gūn 

İnsàndaki evŝàf u secàyàyı düşündüm 
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15 Bir ķısm-ı beşer ŝanki melàĈik ile hem-ħàl 

Bir ķısmı şeyàţīni de etmektedir iďlàl 

İnsànı bulup maŝdar-ı ĥayr u şerr-i efĆàl 

Aĥyàr ile aĆdàyı mezàyàyı düşündüm 

 

MK, 81a 

16 Ebħàr-ı ďalàletde ķopup cehl ile ţūfàn 

Ţutmuş idi àfàķı bütün mevc-i ĥurūşàn 

Càn Nūħuna keştīyi edip melceĈ-i cünbàn 

Cūdī-i selàmetdeki mersàyı düşündüm 

 

17 Teźkàr olunur gerçi vuķūĆàt-ı Ćažīme 

Maħfūž olamaz cümle-i efĆàl-i cesīme 

Maĥfī-i žalàm olsa da edvàr-ı ķadīme 

El-àn duyulan ŝayħa-i şekvàyı düşündüm 

 

18 Taħsīn olunan çeşm-i ħaķīķat nažarıyla 

Taķbīħ olunur dīde-i ħikmet nažarıyla 

Tàrīĥi açıp levħa-i Ćibret nažarıyla 

Biñ şekle giren Ćadl ile imħàyı düşündüm 

 

19 Allàh’ı beşer kütle-i eşyàda ararken 

Meşhūd-ı Ćuyūn olmadı bir dīde-i rūşen 

Edyàn-ı ķadīme geçerek hep nažardan 
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Ķonfüçyüs’ü Zerdüşt’ü Brehmà’yı düşündüm 

 

MK, 81b 

20 Mevcūd iken insànda şu idràk-ı mübeccel 

MaĆbūd oña olsun mu cemàdàt ile heykel 

Eŝnàmı görüp ġaflet-i màżīde mükellel 

Geçmişdeki bi’l-cümle ĥaţàyàyı düşündüm 

 

21 Şöhret ile Mıŝr’a denilip màder-i dünyà 

Olmuş idi miknet ile ŝanĆatda dü bàlà 

Ehràmı görüp şimdi aña medfen-i aĆlà 

Pür-debdebe bir ķıţĆa-i Ćulyàyı düşündüm 

 

22 Nīràn-ı Ćadàvet ile Nemrūd-ı sefīli 

Envàr-ı muħabbetde gülistàn-ı Ĥalīli 

Biñ renge giren ķudret-i Mevlà-yı celīli 

Envàr ile nīrànını iţfàyı düşündüm 

 

23 Vàdī-i muķaddesden alıp feyż-i Ćažīmi 

Açmış yed-i beyżà ile Tevràt-ı cesīmi 

Tenkīle müĈekkel ser-i her şaĥs-ı leīmi 

Destinde Ćaŝà Ħażret-i Mūsà’yı düşündüm 

 

MK, 82a 
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24 YaĆķūb’u o rūşen-güher-i feyż-i ŝafàyı 

Nīràn-ı muħabbette geçen devr-i cefàyı 

Feryàd-ı ĥazīnindeki maĆnà-yı vefàyı 

Ħasretle aķan eşk-i belàyàyı düşündüm 

 

25 Belà-ter olan ħüsnü ile şems-i semàdan 

Bir àyet olan Ćaķl ile àyàt-ı Ĥüdà’dan 

Āzàde ķılan Mıŝr’ı belàyà-yı ġalàdan 

KenĆàn güneşi Yūsuf-ı zībàyı düşündüm 

 

26 Çàk eyleyerek dàmenini ŝabr u ķaràrıñ 

Biñ būse niśàr eyledi dàmànına yàriñ 

Yàd eyleyerek şiddetini ŝavlet-i nàrın 

Pà-màl-i şeġaf-ı ķalb-i Źelīĥà’yı düşündüm 

 

27 Zindàn olaraķ Yūsuf’a bir mekteb-i Ćàlī 

Olmuş idi tevħīd ile miŝbàħ-ı maĆàlī 

İĥvànıñ olur secde-gehi feyż ü kemàli 

KenĆan’daki zindàndaki rüĈyàyı düşündüm 

 

MK, 82b 

28 Pür-şaĆşaĆadır şàd ile şeh-nàme-i Īràñ 

Ţuġrà-yı şehàmetleri hep şems-i fürūzàn 

Biñ cild-i edeb laħd-i ĥaràbında nümàyàn 
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“Perse-polīs”i zīnet-i eşyàyı düşündüm 

 

29 Şàhitlik eder elsin-i àśàr-ı ķadīme 

Revnaķ-zen imiş fenne mebànī-i cesīme 

Bàbil’de olan ser-be-semà ŝarħ-ı Ćažīme 

TaĆlīķ olunan ravża-i ĥaďràyı düşündüm333 

 

30 Ŝaħràlara ŝıġmaz görünür ceyş-i Ćaremrem 

Heycà-yı ĥurūşàn ile pür-ġulġule Ćàlem 

Ġàlib ile maġlūb iki sulţàn-ı muĆažžam 

İskenderi dàràtını Dàrà’yı düşündüm 

 

31 Āfàķı ţutup ħaşmet ü dàràt-ı Süleymàn 

Dünyàya miśl oldu o sulţàn-ı dıreĥşàn 

Görmez bu cihàñ devri gibi devr-i fürūzàn 

Ol gündeki Ŝahyūn-ı şeref-zàyı düşündüm 

 

MK, 83a 

32 Tàcü’ş-şeref-i yümn-i Yemen laĆl-i dıraĥşàn 

Yàķūt u zebercedle müzeyyen idi Ćumràn 

Ħimyerleri olmuşsa da hep şànlı ħükümràn 

Ben bir ķızı Belķīs-i dil-àràyı düşündüm 

 

                                                             
333 a elsin-i: elsün-i OE 
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33 Ġavġà-yı belàhetle geçen ĆĀd ü Śemūdu 

İfnà-yı rüsul deĈbi olan ķavm-i Yehūdu 

İdrīs ile Eyyūbu ben-ī Lūţ ile Hūd’u 

Yūnus’la ŞuĆayb’ı Zekeriyyà’yı düşündüm 

 

34 Fermàn-ı ilàhīyle gelen hangi nebī var 

Ħaķķında anıñ olmasın iķràr ile inkàr 

Geçmişde çekilmiş nice biñ gerdene minşàr 

Ħaķ-gūlara Ćàlemdeki īzàyı düşündüm 

 

35 Tàrīĥe şeref-baĥş-ı hüner Çīn-i ķadīmiñ 

Burhànı olur heybeti bir sedd-i Ćažīmiñ 

Dört yüz bu ķadar milyon ile cehl-i cesīmiñ 

Āśàrı olan ŝoñdaki yaġmàyı düşündüm334 

 

MK, 83b 

36 Parlaķ Romà’yı ţanţana-i ķudret ü şànı 

Geh Ćadl ile geh žulm ile maġrūr-ı cihànı 

Taķlīb ederek ŝavleti aħkàm-ı zamànı 

Dünyàyı ţutan devlet-i kübràyı düşündüm 

 

37 Bàlà-yı ŝavàmitte vaţan Ćaşķı muţanţan 

Her ħufresi bir maķbere-i Ćazm-i müzeyyen 

                                                             
334 a şeref-baĥş-ı hüner: şeref-bahş olan OE 
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Taĥrīb olunan Ķarţaca geçti nažarımdan 

Feryàd-ı ĥazīnimle beķàyàyı düşündüm 

 

38 Bir ĥàriķa-i ĥilķat-i iĆcàz-nümàyı 

Bir bedraķa-i ràh-ı hüdà nūr-ı Ĥüdà’yı 

Meryem’le tecellī eden esràr-ı ĥafàyı 

Bikrindeki maħŝūlü Mesīħà’yı düşündüm 

 

39 Teślīś-i ulūhiyyete düşmekle Naŝàra 

Āfàķ-ı diyànette zuhūr eyledi ġavġa 

Ĥalķ u Ħaķķı tefrīķa yeter dīde-i bīnà 

Ol vechile ben şekl-i müśennàyı düşündüm 

 

MK, 84a 

40 Aćmàya verip nūr-ı maĆàrifle füyūżàt 

Marżàya edip źerķ-i fażīletle mükàfàt 

Dil-mürdeye ilķà ederek rūħ-ı kemàlàt 

Feyż-àver-i insàn olan iħyàyı düşündüm 

 

41 Ķalbinde cehennem görünen şīr-i jiyànı 

Dünyàya veren dehşet-i heycà heyecànı 

Bir ceyş-i muĆažžamla yıķan nıŝf-ı cihànı 

Ceng-àver-i meşhūru Atilla’yı düşündüm 
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42 Fetret denilen devr-i feżàyiħdeki eyyàm 

Žulmet-kede-i şūriş-i pür-sūzsa ħükkàm 

Tecrīm ile telĆīne sezà meclis-i aħkàm 

Ol devr-i belàyàda beràyàyı düşündüm335 

 

43 Nàgàh ŝalıp ġulġule ekvàna Muħammed 

DaĆvet ederek Ćàlemi ĶurĈàn’a Muħammed 

Çıķdıķta ħaķàyıķ ile meydàna Muħammed 

“Levlàk” ĥiţàbındaki maĆnàyı düşündüm 

 

MK, 84b 

44 Žulmetleri imħàya çıķan nūr-ı fürūzàn 

Āyàt ile aħkàma veren Ćadl-i ĥurūşàn 

Dīninde muĆallà görünen şàn ile burhàn 

Peyġamberi ol muĆcize-fermàyı düşündüm 

 

45 Maĥlūķ degil miśli secàyà-yı keremde 

Càn ķoymadı àvàze-i tekbīri ŝanemde 

Tevħīd ile tehzīz-i ķulūb ettigi demde 

Ber-geşte olan Làt ile ĆUzzà’yı düşündüm336 

 

46 Bàlà-yı ser-i Mekke’de bang-i eħadiyyet 

                                                             
335 b şūriş-i pür-sūzsa ħükkàm: sūziş-i pür-şūriş-i ħükkàm OE, OE3 
     c meclis-i: mahfel-i OE // maħfil-i OE1 
336 c tehzīz-i: tehzîb-i OE 
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Olduķta ţanīn efken-i eflàk-ı ħaķīķat 

Cünbàn ederek rūħumu bir nūr-ı muħabbet 

Bir devlet-i ķudsiyye-i Ćužmàyı düşündüm 

 

47 Ħavlinde cihànlar dolaşan merkez-i nevvàr 

ĆAyniyyete Ćàid görünür ħüzme-i envàr 

Pīşinde tecellīye düşünce bütün àśàr 

Ķudret-geh-i Mevlà’ya müvellàyı düşündüm337 

 

MK, 85a 

48 Cibrīl-i Emīn cenb-i dıraĥşàn-ı Nebī’de 

Der-bànlıķ eder südde-i tàbàn-ı Nebī’de 

Biñ muĆcize yàd eyleyerek şàn-ı Nebī’de 

ĶurĈàn’ı o miftàħ-ı ĥafàyàyı düşündüm 

 

49 Taħlīl-i ħaķàyıķtaki tebyīn-i Muħammed 

Maħŝūl-i fer-i dīde-i ħaķ-bīn-i Muħammed 

Bir cày-ı muĆallàda durur dīn-i Muħammed 

Edyàn ü meźàhibdeki àràyı düşündüm 

 

50 Mermūz-i işàràt-ı muĆammà-yı ilàhī 

MirĈat-ı mücellà-yı muĆallà-yı ilàhī 

Ŝaçtıķça żiyà sīne-i Sīnà-yı ilàhī 

                                                             
337 b ćàid: sàrī OE3 
     d Mevlà’yı: Mevlà’ya OE3 
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Seyyàle-i berķiyye-i īmàyı düşündüm 

 

51 TaĆlīm-i maĆàlīde işàràt-ı Muħammed 

Maħlūl-i hüveydà-yı kemàlàt-ı Muħammed 

Mekşūf olamaz sırr-ı füyūżàt-ı Muħammed 

İfşà-yı seràĈirdeki aĥfàyı düşündüm 

 

MK, 85b 

52 Cūşiş-geh-i envàrda esràrı Ćayàndır 

ĆAyniyyet-i aĆvàndaki aĆyànı nihàndır 

Şems ü màhı envàrı anıñ başķa cihàñdır 

Ol Ćàlem-i feyyàżı temàşàyı düşündüm 

 

53 Ġayyà-yı cehàlette tevaķķufdaki ıŝràr 

Küffàra olur sàtir-i der-vàze-i efkàr 

Bu cehli görüp Mekke’de bir rehber-i inkàr 

Ķalbim dedigi kütle-i ĥàràyı düşündüm338 

 

54 Āyàt-ı ebed źàt-ı muħabbetle ĥurūşàn 

Manžūme-i sermed aña tebcīl-i fürūzàn 

Fermànı semavàt-ı maĆàlīde dıraĥşàn 

Ţuġrası dedim necm-i śüreyyàyı düşündüm339 

 

                                                             
338 b der-vàze-i: devvare-i OE 
339 a muħabbetle: Muhammed’la OE 
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55 Bir meşriķıdır şuĆle-feşàn şems-i vücūduñ 

Nūru’ş-şerefi KaĆbe-i esràr-ı sücūduñ 

Bir çàresi yoķ vaŝf-ı ħaķīķīye ŝuĆūduñ 

Medħindeki her lafž-ı mücellàyı düşündüm 

 

MK, 86a 

56 TeĈsīs-i fażīletde edip saĆy dem-à-dem 

Açdıķda Feyyàż Nebī ümmete bir menhec-i aķvem 

Olmuş idi àvàze- rıħlet ile mülhem 

“El-yevme”yi “ekmeltü”yü īfàyı düşündüm340 

 

57 Verķà-yı şeġaf şeh-peri üstünde peyàmı 

Yaşlar ile Ćarż eyledigim resm-i selàmı 

Ħubb-ı Nebevī nàmına tebcīl-i müdàmı 

Taķbīl-i turàb-ı reh-i Baţħà’yı düşündüm341 

 

58 Ŝıddīķ-ı ŝafà-pīşeyi ġam-dīde-i ġàrı 

Kürsī-i ĥilàfetteki śànī-i vaķàrı 

Nuru’ş-şerefiñ vech-i kerīmindeki Ćàrı 

MirĈat-ı Nebī Ħaydar-ı dànàyı düşündüm342 

 

59 Ferdà-yı firàķındaki tefrīķ-i mezàyà 
                                                             
340 b Mısra: Açtıkça o Kur’an ile bir menhec-i akvem OE 

Bu kıta, OE’de 58 numaradadır, s. 76. 
341 b Mısra: Göz yaşlarımın arzı olan resm-i selâmı OE 
     Bu kıta, OE’de 56 numaradadır, s. 75. 
342 Bu kıta, OE’de 57 numaradadır, s. 76. 
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ĆUlviyyete bir aŝl-ı ĥilàf eyledi peydà 

Dūrunda ĆÖmer etse de İslàm’ı muĆallà 

ĆOśmàn demini bàĆiś-i iġvàyı düşündüm 

 

MK, 86b 

60 Mervàn gibi azdır ser-i bī-maġz-ı diràyet 

BaĆżen de görülmüşse de sevdà-yı riyàset 

Aŝhàb-ı kemàlàtı bilip necm-i hidàyet 

Tekrīm ile taķdim-i teħàyàyı düşündüm 

 

61 Cünbàn olaraķ dīde-i dīdàn-ı siyàset 

Ŝarŝıldı siyàdet ile dīvàn-ı ĥilàfet 

Ŝıffīn’e serilmiş idi ŝaffeyn-i şehàdet 

Şàh-ı Necef’i hem-ser-i Zehrà’yı düşündüm343 

 

62 Teślīś-i şehàdet ile ħàl-i Ħasaneyn’i 

Bàlàdaki dàmàd-ı Resūlü-i śeķaleyni 

Giryàn ederek ĥūn ile çeşm-i meleveyni 

El-àn dökülem demĆ-i aħibbàyı düşündüm 

 

63 Sıbţ-ı Nebevī şàh-ı şehīdàn-ı veġàdır 

Ĥūn-àb-ı Ħüseyn reşħa-i esràr-ı ķażàdır 

Mecrà-yı siyàsette aķan kerb ü belàdır 

                                                             
343 c Ŝıffīn’e: Sıffeyn’e OE 
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Giryàn olaraķ meşhed-i aĆlàyı düşündüm 

 

MK, 87a 

64 Mensi-i heves “veĆtaŝimū” naŝŝ-ı vifàķı 

DaĆvà-yı ŝadàķat ile tevlīd-i şiķàķı 

Tesmīm-i fażīlet içün infàķ-ı nifàķı 

İcrà-yı tasalluţundaki sevdàyı düşündüm 

 

65 Aħkàm-ı şüĈūn şūĆlesi reĈsinde sinànıñ 

Berķ-i şerefiñ şaĆşaĆası seyf-i zamànıñ 

Çıķmıştı faķaţ minbere àfàtı lisànıñ 

Ol minberi ol Ćàdet-i süflàyı düşündüm 

 

66 Yetmiş iki meźhepteki aŝħàb-ı meźàhib 

DaĆvà-yı teferrütle görür reĈyini ŝàĈib 

Ārà-yı milel tefriķa-efzà-yı meŝàĈib 

Feyżà-yı ďalàletteki ġavġàyı düşündüm 

 

67 Meźheple taĆaddüd edemez aŝl-ı şerīĆat 

Yek-reng-i melàħat olur eşkàl-i ħaķīķat 

Ħürmet-fiken olduķta faķaţ cūd-ı siyàset 

Erbàb-ı diràyette müdàràyı düşündüm344 

 

                                                             
344 Bu kıta OE’de 112 numaradadır. 
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MK, 87b 

68 Meydànda iken nūr-ı fürūzàn ile ĶurĈàn 

Bilirim ne içün reĈy-i muĥàlif ile ţuġyàn 

Màcinlik eder dīn ile sevdà-yı ħarīŝàn 

Dīn nàmına dīvàn-ı belàyàyı düşündüm345 

 

69 Bī-gàne ţurur deydene-i dīde-i dünyà 

Pür-şaĆşaĆadır yoķsa ser-i sırr-ı hüveydà 

Azdır dediler rehber-i dīdàr-ı ĥafàyà 

Ben Ķàf-ı vücūdumdaki Ćanķàyı düşündüm346 

 

70 Aķŝà-yı meràtip ŝayılır maĆrifetullàh 

Bàlà-yı semavàtı görür ķalb-i Ĥüdà-ĥàh 

Merdàn-ı Ĥüdà’dır olan esràrına àgàh 

İnsàndaki ol źevķ-i muŝaffàyı düşündüm347 

 

71 Aķţàba tecellī eden envàr-ı cemàli 

Esràr-ı maĆàlī-i maķàmàt ile ħàli 

Bir ĥàriķa-pīrà-yı muĆallà-yı kemàli 

Geylàn güneşi ķuţb-ı mezàyàyı düşündüm348 

 

MK, 88a 
                                                             
345 b Bilirim: Bilmem OE3 (MK’da üstü çizilip yanına “bilmem” yazılmıştır.) 
     Bu kıta OE’de 111 numaradadır. 
346 Bu kıta OE’de 67 numaradadır. 
347 Bu kıta OE’de 68 numaradadır. 
348 Bu kıta OE’de 69 numaradadır. 
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72 Esràrı alıp meslek-i ŞaĆbàn-ı Velī’den 

Ezhàrı ķopar ravża-i Rıďvàn-ı ĆAlī’den 

Mürşiddir eden ķalb-i mürīdànını rūşen 

Baĥşàyiş-i pīràn-ı Ćaţàyàyı düşündüm349 

 

73 Cūşende olup źevķle bir merkez-i nevvàr 

Biñ şems eder Ćaşķla devvàre-i envàr 

ĆAşķından olup “bişnev” ile Ćàşıķ-ı dīdàr 

Göñlüm gibi feryàda düşen nàyı düşündüm350 

 

74 Pertev-dih olup sīneye seyràn-geh-i aĆlà 

Naķş-ı dilimi Ćaşķ ile bend eyledi Mevlà 

Aŝħàb-ı keràmàtıñ edip şànını iĆlà 

Naķşiyye’yi sàdàt-ı Buĥàrà’yı düşündüm351 

 

75 Tefsīr-i maĆànīdeki aħkàm-ı nuŝūŝu 

TeĈvīl-i maĆàlīdeki esràr-ı Füŝūŝ’u 

Tefrīķ ile aħvàl-i Ćumūm ile ĥuŝūŝu 

Ħallàc ile ħaķķındaki fetvàyı düşündüm352 

 

MK, 88b 

                                                             
349 Bu kıta OE’de 70 numaradadır. 
350 c ćAşķından: Aşkımdan OE 
     Bu kıta OE’de 71 numaradadır. 
351 Bu kıta OE’de 72 numarada, s. 78. 
352 a aħkàm-ı nuŝūŝu: esrar-ı Fususu OE 
     b esràr-ı Füŝūŝu: esrar-ı nususu OE 
     Bu kıta OE’de 73 numaradadır. 
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76 MaĆşūķ-ı ħaķīķīyi bulan Ćaşķ-ı mecàzı 

Vàmıķ ile ĆAźrà’yı meħàsindeki ràzı 

Ferhàd ile feryàdını Şīrīn’deki nàzı 

Mecnūn-ı belà-dīdeyi Leylà’yı düşündüm353 

 

77 Beş yüz senelik salţanatıñ cày-ı ķaràrı 

Ćİlmiñ o güzel mektebe-i feyż-medàrı 

Feryàd-ı aĥīrinde düşen tàc-ı vaķàrı 

Baġdàď’ı o ruĥ-sàre-i Ćaźràyı düşündüm354 

 

78 Envàr-ı maĆàrif ŝaçılıp Ķurţuba’lardan 

Her memleket olmuş idi Ćumrànla müzeyyen 

Bàġında öter Endülüs’üñ būm-ı ġam-efken 

Meşhūre-i fenn zīnet-i “Ĥamrà”yı düşündüm355 

 

79 İķbàle beķà olmadıġı ďarb-ı meśeldir 

Her gün görülen mesĈele-i Ćaks-i Ćameldir 

Ħikmet-kede-i Ħaķ’daki esràr-ı ezeldir 

Esmàda olan sırr-ı teķàżàyı düşündüm356 

 

MK, 89a 

80 Ţūfàn-ı belàyà iki ĥūn-ĥàr-ı dilīri 

                                                             
353 Bu kıta OE’de 74 numaradadır. 
354 Bu kıta OE’de 75 numaradadır. 
355 Bu kıta OE’de 76 numaradadır. 
356 Bu kıta OE’de 77 numaradadır. 
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Timūr-ı cefà-kàrı Hülàgū-yı şehīri 

Ġaddàr u sitem-kàr-ı cihàn çifte şerīri 

Seylàbe-i ĥūnīn-i ďaħàyàyı düşündüm357 

 

81 Ŝaçmışsa da envàrını biñ şems-i fażīlet 

Etmekte temàdī şeb-i yeldà-yı cehàlet 

Andan dökülür Ćàleme hep žulm ile žulmet 

El-àn ķararan ol şeb-i yeldàyı düşündüm358 

 

82 ĆOśmàn denilen şems-i fürūzàn-ı žuhūru 

Fàtiħ ile şimşīr-i Süleymàn’daki nūru 

Ĥurşīd-i ĥilàfetde fütūħàt-ı şuĆūru 

Envàr-ı hilàl-i şeref-efzàyı düşündüm359 

 

83 Màżīdeki biñ debdebe-i şàn-ı Ćažīmi 

Dünyàyı ţutan velvele-i ħükm-i ķadīmi 

Ħàżırdaki her żucreti her derd-i elīmi 

İstànbūlu pīràye-i dünyàyı düşündüm360 

 

MK, 89b 

84 Öldürmededir derd-i maĆīşet fuķaràyı 

Görmüş denemez çeşm-i cihàn böyle ġalàyı 

                                                             
357 Bu kıta OE’de 78 numaradadır. 
358 Bu kıta OE’de 79 numaradadır. 
359 Bu kıta OE’de 80 numaradadır. 
360 Bu kıta OE’de 81 numaradadır. 
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Zengīñ ŝayılır şimdi giyen köhne Ćabàyı 

Càn tende gezen mürde-i aħyàyı düşündüm361 

 

85 Yanġınlar edip beldede teşdīd-i sefàlet 

Bir Ćàile bir ħücrededir sàkin-i źillet 

Evlàdınadır ŝaħn-ı vaţan gūşe-i hicret 

Bir açlıġı bir tengi-i süknàyı düşündüm362 

 

86 Her fırķa eder naġme-i uĥràyı terennüm 

Ħürriyyeti ŝandıķ siper-i žulm ü taħakküm 

Eczà-yı vaţan nàle-zen-i nàr-ı teĈellüm 

Ħàlà sürünen bir sürü daĆvàyı düşündüm363 

 

87 Bir mezhere kim olmuş idi saĆd ile àbàd 

EnvàĆ-ı ŝafà cilvesine mevķiĆ-i bünyàd 

Ŝaħnında bugün eşkim eder çaġlayan īcàd 

Ķaŝrındaki sükkànı yetàmàyı düşündüm364 

 

MK, 90a 

88 Elţàf-ı Ĥüdà’dır yine pertev-zen-i Ćavdet 

Müstaķbele doġru görünür şems-i celàlet 

Sönmez sönemez nūr-ı Ćaţàyà-yı nübüvvet 

                                                             
361 Bu kıta OE’de 82 numaradadır. 
362 Bu kıta OE’de 83 numaradadır. 
363 Bu kıta OE’de 85 numaradadır. 
364 Bu kıta OE’de 84 numaradadır. 
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Ātīde olan belde-i raĆnàyı düşündüm365 

 

89 Ķahrından olur lüţf-ı Ĥüdà nūru be-dīdàr 

Aĥzàn-ı ĥazàndan çıķarır revnaķı ezhàr 

Her leyliñ olur àĥiri bir fecr-i żiyà-dàr 

Sermàya baķıp şiddet-i germàyı düşündüm366 

 

90 Cünbàn-ı muħabbet ederek Ćismeti ezmàn 

Hem-bezm-i ricàl eyledi nisvànını devràn 

Āyīn-i tesettür ŝayılır Ćàdet-i noķŝàn 

Ezmànı taħavvül-geh-i ehvàyı düşündüm367 

 

91 Düşmüş yere birçoķ seri efserleri gördüm 

Bir kàmile taĆbīrini àdàb ile ŝordum 

Söyler gibi andan yine fikrim ile yordum 

Ŝulħan çıķacaķ aĆžam-ı enbàyı düşündüm368 

 

MK, 90b 

92 Allàme-i fen bedraķa-i ķudret-i īcàd 

Biñlerce yetişmiş Edison’lar gibi üstàd 

Her müşkili ħalle yetişir Ćaķl-ı Ĥüdà-dàd 

Her fendeki herbir yed-i ţūlàyı düşündüm369 
                                                             
365 Bu kıta OE’de 86 numarada, s. 80. 
366 b revnaķı ezhar: revnak-ı ezhar OE 
     Bu kıta OE’de 87 numaradadır. 
367 Bu kıta OE’de 88 numaradadır. 
368 Bu kıta OE’de 113 numaradadır. 



350 
 

 

93 Göstermededir dàĥil-i ebdànı şuĆàĆàt 

Maķhūr-ı devà keşfedilip cümle ħuveynàt 

Bir gün erişir ġàye-i esràra kemàlàt 

Müstaķbel-i feyyàż-ı eţibbàyı düşündüm370 

 

94 Śervetleri ifnà eden àśàr-ı belàyı 

Vàdi-i ďalàletteki her nefs ü hevàyı 

Her-dem degişen meşrebi mişvàrı ķabàyı 

ĆĀdet denilen masĥara sīmàyı düşündüm371 

 

95 Buħràn-ı fażīlette görüp ţarz-ı ħayàtı 

Her yerde degişmiş bulurum hep ŝafaħàtı 

Nisyàn ederek cümle-i ĥayr u ħasenàtı 

Ābàya taħakküm eden ebnàyı düşündüm372 

 

MK, 91a 

96 Màżī-i ķarībiñ ġam-ı eyyàm-ı siyàhı 

Her sīnede īcàd ile bir ġulġule-gàhı 

Tà Ćarşa çıķarmış idi feryàd ile àhı 

Và-veyl-i Ćumūmī ile mevtàyı düşündüm373 

 
                                                                                                                                                                             
369 Bu kıta OE’de 91 numaradadır. 
370 Bu kıta OE’de 92 numaradadır. 
371 Bu kıta OE’de 89 numaradadır. 
372 Bu kıta OE’de 90 numaradadır. 
373 Bu kıta OE’de 93 numaradadır. 
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97 Cinnet getirip Ćaķl-ı selīm-i medeniyyet 

Heycà-yı Ćumūmīye girişti beşeriyyet 

Her melħame olmuş idi bir rūz-ı ķıyàmet 

Ol velvele-i heybet-i heycàyı düşündüm374 

 

98 Deryà gibi cūşende-i dem ceyş-i Ćaremrem 

Yer yer dolaşır ŝavlet-i nīràn-ı cehennem 

Biñ àlet taĥrīb ile bir ħarb-ı muĆažžam 

Ţūfàn demi sīne-i ġabràyı düşündüm375 

 

99 Ol günde baķıp diķķat ile ħàl-i cihàne 

Volķan kesilen maħşer-i aķvàm-ı zamàne 

Terdīf ile bir nüŝħu hücūm u heyecàne 

Ħarb istemeyen Ħażret-i ĆĪsà’yı düşündüm376 

 

MK, 91b 

100 Fenniñ bize baĥş eyledigi nefĆ u żarardır 

Tercīħ-i mażarrat beşere şīme-i şerdir 

Aħvàl-i cihàn Ćàķile mirĈàt-ı Ćiberdir 

Müstaķbeli àsàyiş-i her càyı düşündüm377 

 

101 Mekteble olup medrese bir żıdd-ı müsàvī 
                                                             
374 Bu kıta OE’de 94 numaradadır. 
375 Bu kıta OE’de 95 numaradadır. 
376 b maħşer-i aķvàm-ı zamàne: kavm-i nasara-yı zamana OE 
     Bu kıta OE’de 96 numaradadır. 
377 Bu kıta OE’de 97 numaradadır. 
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Yek-dīgere her dem ediyor Ćaţf-ı mesàvī 

Yer yer àradım her ikiniñ sırrını ħàvī 

Peyġūle-i Ćirfàn-ı tekàyàyı düşündüm378 

 

102 Meydànda iken şaĆşaĆa-i nūr-ı ħaķīķat 

Tekśīf-i Ćamà etmededir perde-i ġaflet 

Dünyàyı ţutar maĆşer-i Ćumyàn-ı baŝīret 

Bir maĆşeri bir dīde-i bünyànı düşündüm379 

 

103 Pür şaĆşaĆa biñlerce Süheyl-i Yemenī’den 

Bir hàlesi var ţavr-ı tecellīde mülevven 

Pür nūr-ı ŝafà hàlede bir màh-ı müzeyyen 

Bir màh ile biñ şems-i dil-àràyı düşündüm380 

 

MK, 92a 

104 Bir fàĈide yoķ külfet-i evżàĆ-ı riyàda 

Her serdeki  sevdà ise de başķa hevàda 

Āmàli de àlàmı da en ŝonra fenàda 

Bī-sūd uzanan dest-i temennàyı düşündüm381 

 

                                                             
378 Bu kıta OE’de 98 numaradadır. 
379 Bu kıta OE’de 99 numaradadır. 
380 Bu kıta OE’de 106 numaradadır. 
381 Bu kıta OE’de 107 numaradadır. 
     OE ve OE3’te kıta, 

Bir fàide yoķ külfet-i evżàĆ-ı riyàda 
Her serdeki  sevdà ise de başķa hevàda 
Āmàli de àlàmı da en ŝonra fenàda 
Bī-sūd uzanan dest-i temennàyı düşündüm 



353 
 

105 Ol gün ki ţoġup sīnede envàr-ı ĥurūşàn 

Tenvīr-i yaķīn eyledi àràyiş-i Ćirfàn 

Bildim ne imiş maţlab-ı aĆlà-yı fürūzàn 

Ser-mest olaraķ sīneyi Sīnà’yı düşündüm382 

 

106 Olduķta ŝalŝala-efzàyı ħaķàyıķ 

Seylàb-ı sirişkim idi aħvàle muţàbıķ 

Ġàyet-res olup leylime bir fecr-i muvàfıķ 

Ol şeb yazılan àyet-i büşràyı düşündüm383 

 

107 İĥràc ile ķalbimde olan ħubb-ı sivàyı 

Sàrī görürüm Ćàlem-i esràr-ı Ĥüdà’yı 

Ufķumda fürūzàn iki ĥurşīd-i vefàyı 

Bir verd-i ter-i düĥter-i Selmà’yı düşündüm384 

 

MK, 92b 

108 TaĆlīm ile bir ĥaylī zamàn neşre çalışdım 

MebĆūś olaraķ Ćarbede-i nuţķa alışdım 

Bir müddet içün zümre-i tüccàra ķarışdım 

Ġurbet demini gezdigim enħàyı düşündüm385 

                                                             
382 b àràyiş-i ćirfàn: asayiş-i irfan OE 
     d sīneyi Sīnà’yı: sine-i sinayı OE 

Bu kıta OE’de 100 numarada dır. 
383 a Olduķta ŝalŝala-efzàyı: Oldukta ecres salsala-efzayı OE 
     d àyet-i büşràyı: ayat-ı büşrayı OE 

Bu kıta OE’de 114 numaradadır. 
384 Bu kıta OE’de 101 numaradadır. 
385 Bu kıta OE’de 102 numaradadır. 
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109 Aħkàm-ı ķażà vàķıfı bir źàt-ı kerem-kàr 

Aħkàm-ı nižàmàtı eder dīgeri teźkàr 

ĆUşşàķ-ı Ĥüdà bendesi Mecdī-i vefà-dàr 

Bàlàdaki aĆżà ile şūràyı düşündüm386 

 

110 Meydànda ţurur bedraķa-i vaħdet-i mevcūd 

Pertev ŝaçıyor àyet-i nūrunda o meşhūd 

Fenler bunu ħalleyleyemez ķudreti mefķūd 

Fenden yuķarı Ćilm ile bàlàyı düşündüm387 

 

111 Aķlıñ peridir şeh-per-i Cibrīl semàdan 

Uçtum pür-Ćīrfàn ile ufķ-ı dü seràdan 

Ser-mest olaraķ nefħa-i esràr-ı Ĥüdà’dan 

Ķavseyni tecellī-i “ev ednà”yı düşündüm388 

 

MK, 93a 

112 Feryàd-ı teessüfle gürūh-ı Ćuķalàya 

Tevcīh ederim nuţķumu bir àb-ı belàya 

ĆĀlemdeki ol àfet-i meşhūr-ı ŝafàya 

Zehr-àbe deyip neşve-i ŝahbàyı düşündüm389 

 

                                                             
386 Bu kıta OE’de 103 numaradadır. 
387 Bu kıta OE’de 104 numaradadır. 
388 Bu kıta OE’de 105 numaradadır. 
389 Bu kıta OE’de 108 numaradadır. 
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113 Maħdūd-ı Ćavàķıb görerek şekl-i ħayàtı 

Tedķīķ ederek sırr-ı meĆàdımda memàtı 

Taķallüb ile eţvàr-ı şühūd u ŝafaħàtı 

Uĥrà denilen Ćàlem-i ferdàyı düşündüm390 

 

114 Milyonla doġup ufķuma ĥurşīd-i şeref-bàr 

ĆUķbàmı eder lüţf-ı Ĥüdà ġarķa-i envàr 

Ķoydum ser-i teslīmi edip ķudreti teźkàr 

Ben secdedeyim raħmet-i Mevlà’yı düşündüm391 

   ĆAbdülĆazīz Mecdī 

 

 

 

 

-10- 

Müstefćilün/Fāćilātün 

Birisine Ĥiţàben 

1 Ey sīnesi müştàķ-ı Ħaķ392 

 Yazdım saña ince sebaķ 

 Aç dīdeñi gel nūra baķ393 

 Sönmez çeràġı öyle yaķ394 

 
                                                             
390 Bu kıta OE’de 109 numaradadır. 
391 Bu kıta OE’de 110 numaradadır. 
392 OE 102 
393 Yanına şu mısra not düşülmüştür: Ķalbiñ gözüyle nūra baķ. 
394 c Aç dīdeñi gel nūra baķ: Kalbin gözüyle nura bak OE 
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2 Ħaķ lüţfuna gel er de gör 

 Gül bàġına gel gir de gör 

 Güller ne rütbe gizlidir 

 MaĆnàya gel dil ver de gör 

 

3 İdràk olur ise aġır 

 Ķulaķları ķalbi ŝaġır 

 Ķàbil midir fehmeylesin 

 Durma baġır durma baġır 

 

4 Deryà görenler ķaţrede 

 Güneş gören bir źerrede 

 Biñ bir cihàn seyrindedir 

 Ķudret ile bir nažarda 

 

5 Tenden geçenler càn olur 

 Càn incelir cànàn olur 

 Ķalmaz zamànlar orţada 

 Her àn oña bir àn olur 

 

6 Ħaķ sözleriñ fevķīndedir 

 Vàŝıl olan farķındadır 

 Bir şuĆledir şevķ u şeġaf 

 Leźźet bunuñ źevķindedir 



357 
 

 

7 Elfàža baķma ey güzel 

 MaĆnàdadır sırr-ı ezel 

 Maķŝud eger vuŝlat ise 

 Nefsiñ bıraķ da öyle gel 

 

 

OE3 56b 

 

-11- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Nuţķ-ı Ŝàmit 

 

1 Rengiyle ħadīķa-i mužàhir395 

 Göñlüm gibi lemća lemća raĥşàn 

 Cūşende öñümde hep münàžir 

 Fikrim gibi mevķićim fürūzàn 

 

2 Dīdàrını ćarż edince dildàr 

 ćAks etti fürūġu nev-bahàra 

 Hep reng-i bedīća girdi ezhàr 

 Taćžīm ederek o gül-ćiźàra 

 

                                                             
395 OE3 56b 
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3 Eşcàr ederek Ĥüdà’yı tebcīl 

 Eţvàr-ı edebledir ĥıràmàn 

 Estikçe çemende bàd-ı tehlīl 

 ĶurĈàn oķunur içimde her àn 

 

4 Seyl-i ġafleti dīde-i diliñden 

 

OE3 56a 

 Baķ añla nedir kitàb-ı ćàlem 

 Mefhūm olamaz mı sırr-ı rūşen 

 Meydànda iken nişàn-ı aćžam 

 

5 Telĥīŝ ile baķ bu kàĈinàta 

 Bir zübdede ţoplanır seràĈir 

 Āyīne olup tecelliyàta 

 Bir sırr ile mültemić-i mužàhir 

 

6 Pür-cūş-ı ŝafà riyàż-ı ćàlem 

 Mevc urmada ćaşķ ile bedàyić 

 Mecmūćasıdır içinde àdem 

 Ħaķ mažharıdır bu ĥalķ-ı càmić 

 

7 Miŝbàħ-ı diliñ olursa raĥşàn 

 Mužlim görünür mü ćunŝuriyyàt 
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 Vaħdet ile ķalbi eyle tàbàn 

 Çıķsın aradan bütün iżàfàt 

 

OE3 57b 

8 Hüvviyyeti ţarĥ edince dilden 

 Yek-pàre olur vücūd-ı eşyà 

 Dil sırrı görür öñünde rūşen 

 Emvàcı görünce ćayn-ı deryà 

 

9 Vaħdetle ţaşıp cihàn-ı maćnà 

 Žàhirde göründü sırr-ı làhūt 

 Ķalbiñdeki vehmi eyle imħà 

 Làhūtuñ olur cihàn-ı nàsūt 

 

10 Pür-şaćşaća dilde şems-i vaħdet 

 Žıldır görünen bütün ćavàlim 

 At ķışrını lübbe eyle diķķat 

 Her şey bu cihànda Ħaķ’la ķàĈim 

 

11 Eşyà dedigiñ şu müncemid nūr 

 Eşkàl-i bedīća-i cihàndır 

 Dàĥilde durur kitàb-ı mesţūr 

 Ĥàriçte ne var ise nişàndır 
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OE3 57a 

12 Sensiñ bu žurūfa žarf-ı vàsić 

 Sensiñ bu büyük cihàn-ı maćnà 

 Sensiñ bu cihànda nūr-ı sàţić 

 Sensin bu ţaşan ćažīm deryà 

 

13 Peydà vü nihàn olup celīde 

 Ħaķ sırrını ķoydu àdemīde 

 Ādemde demīde nà-demīde 

 Maţlūb ara sırr-ı müncelīde 

 

14 Fer verdi ķulūb-ı aŝfiyàma 

 Sīnemdeki neşve-i ilàhī 

 Baķ pertev-i feyż-i ıŝţıfàma 

 Sırrımdan alınca intibàhı 

 

15 Gül-gūn görünen leţàĈifü’n-nūr 

 Tekvīn-i bedīća zehre-efşàn 

 İlhàmı sitàrelerle mestūr 

 Taħlīl olunursa sırr-ı insàn 

 

OE3 58b 

16 Bir źerrede biñ şümūs gerdàn 

 Bir noķţada biñ muħīţ ebħàr 
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 Yek-neşve olup cihàn-ı ćirfàn 

 Āśàr-ı bedīća ćayn-ı esràr 

 

17 Yek-źàĈiķadır baŝar baŝīret 

 Eşkàle düşerse inćiţàfàt 

 Maćnàda söner füyūż-ı rüĈyet 

 Źàta erişince cümle leźźàt 

 

18 Ey źàtı olan nihànda pinhàn 

 Ey sırrı olan şümūs-ı esràr 

 İdràk ħaķīķatiñde ħayràn 

 Biñ ŝırrı dilin źekà-yı ebràr 

 

19 Mecdī gibi bende-i kemīne 

 Ħaķ sırrını bildiren ilhàm 

 Lüţfuñ bendedir muķarrebīne 

 Bàb-ı ħaremiñde secde-gàhım 

   7 Źilķaćde 1343, Malatya 

 

 

-12- 

Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Vàlidesi Lisànından Selīm’e Ninnī 
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1 Uyu ey Yūsuf-ı zamànım uyu396 

Uyu ey zīver-i cihànım uyu 

Uyu ey neşve-i cenànım uyu 

Uyu ey nūr-ı meh-feşànım uyu 

 

2 Sen benim neyyir-i ĥayàlimsiñ 

Sen benim ţıfl-ı meh-cemàlimsiñ 

Sen benim zīnet-i kemàlimsiñ 

Uyu ey nūr-ı çeşmim cànım uyu 

 

3 Baña hàtif diyor ki oġluñdan 

Göreceksiñ bütük saćàdeti sen 

Yeri var ĥıdmet eylesem saña ben 

Uyu ey ţıfl-ı şàdümànım uyu 

 

MK, 65a 

4 Bu cihàndan cihànı merdànıñ 

Nažarımda nişànısıñ şànıñ 

Yükselir bunda nàmı şücćànıñ 

Uyu ey ķahramàn civànım uyu397 

 

5 Büyüdükçe şeref ŝaçıp yer yer 

Görürüm ben cihàn saña baş eger 

                                                             
396 MK 64b, OE3 19a 
397 OE3’te b ve c mısraları birbirinin yerine yazılmıştır. 
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Seni etsin Ĥüdà ķarīn-i žafer 

Uyu ey şànım kahramànım uyu398 

 

6 Beşigiñ ŝanki mehd-i şīràndır 

Görünen hep şehàmet ü şàndır 

Dereceñ rütbe-i müşīràndır 

Uyu ey faĥr-i ĥànümànım uyu 

 

7 Nūr aķar ŝanki vech-i àliñden 

Görürüm biñ şeref cemàliñden 

Söylenir màderiñ bu ħàliñden 

Uyu ey màh-ı àşiyànım uyu 

 

8 Dūr edince semà-yı àmàli 

Aranınca nücūm-ı iķbàli 

Görürüm sende şems-i iclàli 

Uyu ey mihr-i àsumànım uyu 

 

MK, 65b 

9 Ne güzeldir küçükten àyīniñ 

Var yüzüñde vaķàr u temkīniñ 

Uyu ey nūru ķalb-i ġam-gīniñ 

Uyu ey mihr-i ħüsn ü ànım uyu 

                                                             
398 OE3’te b ve c mısraları birbirinin yerine yazılmıştır. 
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10 Saña bir söz naŝīħat-ı màder 

Ġàlib olmaķtadır cihànda hüner 

Bu cihàn merd-i ġàlibe baş eger 

Uyu ey Yūsuf-ı zamànım uyu 

   7 Muħarremü’l-Ħaram 1336, 24 October 1917, İskenderiye 

 

-13- 

Fećilātün/Fećilātün/Fećilātün/Fećilün 

ĆAzīz Mecdī’ye “Tenvīmiyye” 

 

1 Uyu ey nūru olan meşriķ-i envàrım uyu399 

Uyu ey ravża-i iķbàle şeref-bàrım uyu 

Uyu ey ħüsnü olan zīver-i eźkàrım uyu 

Uyu ey nūrum olan rūħ-ı żiyà-dàrım uyu 

 

2 Şems-i iķbàlim olup fıţratı gül-gūn etdiñ 

ĆĀlem-i ħüsne doġup ķalbimi memnūn etdiñ 

Fikrimi ħüsnümü envàr ile meşħūn etdiñ 

Uyu ey nažrası pertev-dih-i enžàrım uyu 

 

3 Devlet-i Ćàliye-i mecd ü şerefle her àn 

Yaşa biñler yaşa ey nūr-ı bedīĆü’l-lemeĆàn 

                                                             
399 MK 65b 
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Seni Ćirfàn ile Ħaķ eyleye meşhūr-ı cihàn 

Uyu devlet ile ey devleti bī-dàrım uyu 

 

 

-14- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Perī-zàde400 

1 Cihàn dalmış sükūna istiràħat vaķti gelmiştir401 

Bütün źī-rūħa şuġlünden feràġat vaķti gelmiştir 

Sükūt et ġayrı feryàdıñ nihàyet vaķti gelmiştir 

Perī-zàdem uyu nevm-i saćàdet vaķti gelmiştir402 

 

2 Şeref verdiñ şeref bezm-i cihàna nūr-ı vechiñden 

Ħayàtım şućlelendi senle revnaķ verdiñ ey gül-ten 

Ŝafà-yı ķalbimi tezyīd eden ćàlemde sensiñ sen 

Perī-zàdem uyu nevm-i saćàdet vaķti gelmiştir 

 

3 Doyurdum var mı ħàcet şīr-i nàba sükkere àba 

Yorulduñ cismiñiñ var iħtiyàcı fer ile tàba 

Benim ey nūr-ı ķalbim aġlama dal nàz ile ĥàba 

Perī-zàdem uyu nevm-i saćàdet vaķti gelmiştir 

 

                                                             
400 “Perī-zàde, Muħterem Üstàd’ıñ küçük maĥdūmları Mužaffer Beg’iñ ķızıdır, 1927’de doġmuştur.” 
Şeklinde bir dipnot bulunmaktadır. MK 
401 MK 66a 
402 Nakarat yerine diğer bendlerde  “Eyďan” yazılmıştır. 
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4 Ĥüdà iķbàl ile eyyàm-ı ćömrüñ eylesin müzdàd 

Meserretle ħayàtıñ devresin ķılsın şeref-àbàd 

Ķızım elţàf ile etsin seni Mecdī gibi dil-şàd 

Perī-zàdem uyu nevm-i saćàdet vaķti gelmiştir 

   5 Kànūn-i Evvel 1927, Caġàloġlu-İstànbul 

  



367 
 

MUHAMMESLER VE TAHMİSLER 

-1- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Münàcàt 

1 İlàhī derd-i ţàķat-sūzıma feyżiñle dermàn et403 

Esīr-i pençe-i ġadrım beni meşmūl-i iħsàn et 

Ciger-gàh-ı ħazīni ġarķa-i lüţf-ı firàvàn et 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

2 Dil-i bī-çàremiñ tà Ćarşa çıķtı ñale vü àhı 

Taħammül ķalmadı çekmeklige endūh-ı càn-gàhı 

Döker bàràn-ı ġam ġam-dīde göñlüm her seħer-gàhı 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et404 

 

MK, 29a 

3 Belàya ŝabr edip yıllarca ettim sīnemi ŝad çàk 

Ser-à-pà ŝanki oldum bir miħen-àbàd-ı dehşet-nàk 

Yetiş lüţfuñla ġayrı oldu àhımla siyeh eflàk 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

                                                             
403 MK 29a, OE1 8a, OE2 16a, OE3 59a, OE 23 
404 Nakarat yerine MK’da “Eyďan”, OE’de “Kerem kıl”, OE2’de “Kerem” yazılmıştır. OE2 ve OE3’te 
nakarat tekrarlanmıştır. 
   b çekmeklige: çekmege OE1 
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4 Kemàle erse ġam mesrūr ķılmaķ ħikmetiñdendir 

Ķarīn-i Ćizzet etmek Ćàcizànı Ćizzetiñdendir 

Zebūnı ġàlib-i aĆdàsı ķılmaķ ġayretiñdendir 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

5 Olurken dīdeler ĥàbīde-i ĥàb-ı ŝafà yà Rab 

Benim çeşmimden aķtı seyl-i pür-cūş-ı belà yà Rab 

Ciger-sūz-ı melàĈikdir çıķan muħriķ nidà yà Rab 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

6 Zemīn-i ibtihàl üzre düşüp feryàd u àh ettim 

Kerem bàbında zànū-zen olup źikr-i ilàħ ettim 

Beden iķlīmini Ćaşķıñla ser-tà-ser tebàh ettim 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

MK, 29b 

7 Ederse ķudretiñ Nemrūdu ķàhra peşşe-yi tevkīl 

Olur bàl-i żaĆīf-i aħķarı bir şeh-per-i Cibrīl 

Eriştir Ćizzete erdi kemàle miħnet-i teźlīl 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 
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Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

8 Eder tenvīr-i Ćàlem źerre alsa perteviñden tàb 

Olur bir ķaţre feyżiñle ŝadefte dürre-i nà-yàb 

Dil-i tàrīkimi lüţfuñla ķıl ĥurşīd-i Ćàlem-tàb 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

9 Ĥurūş-ı Ćaşķ ile àteş-niśàr-ı neng ü Ćàr oldum 

Fürūġ-ı nūr ile memzūc olan bir başķa nàr oldum 

Żiyà-yı fecr-i tàbàn vuŝlatıyçün leyl-i tàr oldum 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

10 Düşüp bir şuĆle-i ümmīd-i gül-gūn sīne-i tàra 

Çekildim ĥalķ-ı Ćàlemden kenàr-ı bàg-ı efkàra 

ĆAceb bir derde düştüm fàş edilmez yàr u aġyàra 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

MK, 30a 

11 Düşündükçe olur pür-lerze Ćàlemler celàliñden 

Gelir źevķ-i müĈebbed cūd-ı memdūd-ı kemàliñden 

Müźehheb eyle Ćirfànım benim nūr-ı cemàliñden 
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Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

12 O dil kim ħıfž-ı maĥŝūŝuñ anı etmektedir àbàd 

Cihàna ķarşı ķayd-ı ĥavfa düşmekten olur àzàd 

Beni ķayd-ı elīm-i ibtilà etmektedir berbàd 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et405 

 

13 Leyàl-i ĥaşyet içre şuĆle-i àhım siràcımdır 

Beni cūyàn eden nūr-ı mübīne iħtiyàcımdır 

TażarruĆ ibtihàl u meskenet feyż-i mizàcımdır 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

14 Cihàn şūriş-geh-i pür-ġulġul-i sevdà-yı śervettir 

Benim maţlūbum ancaķ maĆnevī bir başķa devlettir 

Göñül zindàn-ı ġamda vaķf-ı sūziş-gàh-ı miħnettir 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

 

15 Esīr-i derd-i hicrànım beni vaŝlıñla iĆzàz et 

                                                             
405 a ħıfž-ı maĥŝūŝuñ: luţf-ı maĥŝūŝuñ OE3 
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Cihàn-ı maĆnevīde nàmımı càvīd ü mümtàz et 

Serīr-i sırr-ı feyż-à-feyż-i Ćirfànda ser-efràz et 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

MK, 30b 

16 Dilim tenvīr edip faĥr-ı cihàn feyż-i Ćažīminden 

Çehàr erkàn-ı dīniñ yümn-i fażl-ı müstedīminden 

Göñüller pertev-i àl-i Ćabà ħubb-ı kerīminden 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

 

17 Baña tevfīķiñiñ ħüsnüyle ver bir şuĆle-ver zīver 

O nūru her ĥuŝūŝumda baña ķıl rehber-i ekber 

Fürūġ-ı màye-i màhiyyetim olsun münevver-ter 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et406 

 

18 Tevàlī-i belàdan Ćacz ile pür-sūzdur Mecdī 

Belà aŝħàbına ķarşı ħikem-àmūzdur Mecdī 

Şeb-efrūzàn yolunda ġuŝŝe-dàr-ı rūzdur Mecdī 

Kerem ķıl Ćàcizim yà Rab beni şàdàn-ı her àn et 

Zebūnum yà İlàhī ķalbimi lüţfuñla ĥandàn et 

                                                             
406 Bu kıt’a OE2 ve OE3’te bulunmamaktadır. 
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   21 Màrt 1321, Ķonya 

 

 

OE 141, 127 numaralı şiir 

-2- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Muĥammes 

1 Ĥurūş-ı ćaşķ ile eşyà bütün ćibàdette407 

Sücūd-ı ĥaşyete dalmış žılàl-ı vaħdette 

Döner nažīreler īcàd eder ďalàlette 

Döner bu şaćşaćalar hep ħarīm-i ķudrette 

Döner döner de olur bir fem-i ħaķīķatte 

 

2 Semàsı arżıña meftūn durur seħàbıñda 

 Ŝeħàbı pembe benekler ŝaçar türàbıñda 

 Türàbı renge bürünmüş şaràb-ı nàbıñda 

 Şaràbı neşveyi gizler derūn-ı àbıñda 

 Düşüñ bu gül-şeni baş ey kenàr-ı bàbıñda 

 

3 Bu iħtişàm-ı bedàyić bu feyż-i gūn-à-gūn 

 Meşàm-ı cànına ŝalmış ise fürūġ-ı cünūn 

 Doġar fuĈàd-ı laţīfiñde şućleler gül-gūn 

 Bu şućlelerle seràĈir olur bedīća-nümūn 

                                                             
407 OE 127 
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 Düşüñ düşüñ bu bedàyić Ĥüdà’yadır meftūn 

 

4 Bedīćalar mı yaratmış teŝàdüfüñ eśeri 

 Bu càhilàne tefelsüf ďalàletiñ şereri 

 Yaķar bu fikri ķalemiñ laţīf şućleleri 

 Cihàn-ı ķalb-i celīliñde berķ uran ĥaberi 

 Düşüñ düşüñ de çıķar nūr içindeki güheri 

 

5 MüĈeśśir olmasa àśàr olur mu lemća-niśàr 

 Arar bu ćaşķ-ı ĥurūşàn cemàl-i yàri arar 

 Cemàl-i yàr ise eşyàda nàşir-i envàr 

 Gelir vücūd-ı ĥafīden žuhūra doġru aķar 

 Şaşar bu cūşişe ćaķlıñ fürūġ-ı feyżi şaşar 

 

6 Feżà-yı sīne-i ekvàna hīç olur mu ħudūd 

 İçinde türlü kürevyàtı şekl-i nà-maħdūd 

 Eder mi böyle feżàyı iħàţa çeşm-i şühūd 

 ćAdem vücūd-ı ĥurūşànda mevce-i mefķūd 

 Şaşırma ŝoñra bu ćàlem seniñledir mevcūd 

 

7 Nedir bu mevceli güller kenàr-ı ĥaşmette 

 Ŝaçar cemàl-i müĈeyyed cihàn-ı ćizzette 

 Żiyàsı nūr ile yek-sàn fürūġ-ı žulmette 

 Şümūsu źerrede tàbàn durur leţàfette 
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 Nedir bu kevkebe bilsem nedir bu fıţratte 

 

8 Evet bu şekl-i müşaćşać evet mućammàdır 

 Bu sırrı kim ki bilirse o merd-i dànàdır 

 Tenevvüćàt nümàyàn ĥurūş-ı deryàdır 

 Cihàñ cihàn-ı Ĥüdà’dır cihàn-ı maćnàdır 

 Evet yegàne müĈeśśir cihànda Mevlà’dır 

   2 Teşrīn-i Evvel 1938, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-3- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Muĥammes 

1 Güller açtı gülsitàn-ı baĥt-ı tàbànım benim408 

Şevķ ile pertev ŝaçar çeşmàn-ı ĥandànım benim 

Oldu leb-rīz-i meserret ķalb-i sūzànım benim 

Màh-ı ķudsīden münevver oldu eyvànım benim 

Īn u àndan bī-ĥaberdir şimdi her ànım benim 

 

MK, 57b 

2 Etdim ol màhı temàşà dīde-i ħayràn ile 

Là-mekàn arżında secde eyledim iźĆàn ile 

Şàhid ü meşhūdu bir gördüm baķıp imĆàn ile 

Lī maĆàllàh’ı terennüm eyledim īķàn ile 

                                                             
408 MK 57a, OE1 28b, OE2 21b, OE3 64b, OE 49 

Başlık: Feryàd-ı Sürūr OE3 
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Ķul hüvallàhu eħad’dır nur-ı īmànım benim409 

 

3 Ser-ĥoş etti pīr-i mey bir bàde-i tesnīm ile 

Sırr-ı İsmàĆīli bildim gerdeni teslīm ile 

Mà-sivà eŝnàmını kesr eyledim taŝmīm ile 

Hem-dem-i esràr olup vaħdetde İbràhīm ile 

Ravża-i Ćirfànı pür-nūr etdi nīrànım benim410 

 

4 Varlıġı her varlıġa sermàye-i ibràz iken 

Hep müràyādan nümàyàn dilber-i mümtàz iken 

Nūru her mevcūduñ üstünde Ćalem-efràz iken 

Śemme vechullàh ile her dem tecellī-sàz iken 

Len terànī’dir niķàb-ı nūr-ı raĥşànım benim”411 

 

5 Sırr-ı vaħdet fıţratıñ bir bezm-i cūş-à-cūşudur 

ĆĀrifàn-ı Ħaķ o bezmiñ mest-i nūş-à-nūşudur 

Bàdesiz ol meclis-i ünsüñ serim medhūşudur 

Küntü kenzen bezm-i vaħdette Ĥüdà menķūşudur 

Zer-nişàn oldu derūn-ı ĥaţda Ćīrfànım benim 

 

MK, 58a 

6 Bir nižàm-ı feyż-baĥşà baĥş edip erkànına 

                                                             
409 c imćàn: izćàn OE1 
410 OE2 ve OE3’te b ve c birbirlerinin yerine yazılmıştır. 
411 b Hep müràyàdan: Veçh-i âlemden OE 
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Zīnet-àver oldu neşr-i nūr ile eyvànına 

Zīr ü bàlà ser-fürū eyler Ćulüvv-i şànına 

KàĈinàt-ı cismi tesĥīr etdi her fermànına 

Taĥt-gàh-ı dildeki sulţàn-ı źī-şànım benim 

 

7 Etme ümmīd-i maĆàlī iķtidàr-ı hūşdan 

Ŝor ħaķàyıķ baħśini bir mürşid-i mey-nūşdan 

Mažharım elţàfa bir pīr-i ĥaţàyà pūşdan 

Merkez-i ķudretdeki deryà-yı cūş-à-cūşdan 

Mevce-zen bir ķaţredir deryà-yı cūşànım benim 

 

8 Ràh-ı Ħaķ’da rehberim oldu ilàhī sàniħàt 

Berķ urur her laħžada biñlerce ķudsī vàridàt 

Naķş-ı Ćàlem var iken ister mi başķa muĆcizàt 

Başķa bir ĶurĈàn-ı Ħaķ’dır beyyinàt-ı kàĈinàt 

Muħkemàtından bunuñ her saţr-ı burhànım benim 

 

9 ĆĀrifàn mest olsa da bir vecd-i müstaġraķ ile 

Ħall-i ķayd eyler vücūd-ı vàcib-i muţlaķ ile 

ĆĀdet üzre remz edip her muġlaķı muġlaķ ile 

Söyledim Mecdī kelàm-ı Ħaķķ’ı feyż-i Ħaķ ile 

Muķtebesdir Ħaķ kelàmından bu tibyànım benim 

   1 Ŝafer 1336, 17 November 1917, İskenderiye 
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-4- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Ķısm-ı śàliś- Ħayàt-ı İntibàh-ı Śànī412 

1 Màżīyi ve müstaķbeli her ħàli düşündüm413 

Tàrīĥ-i beşer ŝafħaları geçti gözümden 

Geçtikçe gözümden geçen àmàli düşündüm 

Vicdàn-ı beşer àteş alır ġamla sözümden 

Vicdàn ķanatan vaħşet-i efĆàli düşündüm 

 

MK, 46a 

2 Milyon sene geçmişdir cihàndan yine el-àn 

Bir devr-i tekemmül ne içün gelmedi bilmem 

Olsun beşeriyet denilen kütle-i iĥvàn 

Fikrimce bütün neşĈeli hep źevķ ile ĥurrem 

Hep şàd-ı maĆīşet ve bütün ŝulħ ile ĥandàn 

 

3 ĆĀķilleri, Ćàlimleri pür yeĈs ü küdūret 

Žàlimler ise şerr ile meĈnūs-ı feżàħet 

Mescūd-ı melàĈik idi Ādem bu ne ħàlet 

ĆĀlemdeki evlàdına baķ dürlü sefàlet 

Çekmekte yazıķ àh beşeriyyet beşeriyyet 

 

4 Olduķca beşer cinsini taĆźīb ile meşġūl 

                                                             
412 Başlık: Ķısm-ı Śāliś-i Ħayāt, İntibāh-ı Śānī OE, OE1 
413 MK 45b, OE1 21b, OE 40 
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Bitmez bu teselsül eden aħvàl-i elīme 

Bitmez eger etmez ise Ħaķ ķuvveti mesĈūl 

Bitmez bu cihàn bitse de eşĥàŝ-ı leīme 

Bitmez bize olduķca saĆàdet yolu mechūl 

 

5 Bitmez diyorum çünkü cehàlet mütevàlī 

Bitmez diyorum çünkü Ćadàvet müteķàbil 

Bitmez diyorum çünkü cihàn ġadr ile màlī 

Vicdàna riĆàyetde tefekkür mütesàfil 

Bitmez diyorum çünkü uzaķ devr-i teĆàlī 

 

MK, 46b 

6 Muţlaķ beşere ķarşı acır ķalb-i ĥazīnim 

Her Ćaŝra ve her Ćunŝūra şàmil kelimàtım 

Tenfīź-i zamàn àhı degildi bu enīnim 

Efkàr-ı telehhüfle benim hep ħarekàtım 

SaĆd-ı beşeri görmek içün nàle-güzīnim 

 

7 Fıţratdaki Ćulviyyetidir şànına burhàn 

Tebcīle revàdır beşeriyyet beşeriyyet 

Geçsin yere insànları taĆźīb eden insàn 

Geçsin yere perverde ķılan fikr-i cinàyet414 

Geçsin yere her kimde olursa ķara vicdàn 

                                                             
414 Osman Ergin’de bu mısra yer almamaktadır. 
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   30 Màyıs 1328415, İstànbūl Mecdī 

 

-5- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

İstiķbàlde Ŝabàħ-ı İştiràk416 

1 Fikrim görüyor Ćažīm bir nūr417 

Fikrim görüyor cihàn-ı dīger 

Her ferd o cihàn içinde mesrūr 

Her ferd o cihànda neşve-perver 

Her şey oluyor ŝafàla manžūr 

 

2 Bir başķa cihàn ŝabàħ-ı meşhūd 

Bir başķa mekàn o cày-ı ezher 

 

MK, 47a 

Yoķtur orada cidàl-i merdūd 

Her sīnede var ŝafà-yı enver 

Her kūşede bir maķàm-ı mesĆūd 

 

3 Her ķalbe aķan feraħlı enhàr 

Seyyàle-i iştiràk-i raĥşàn 

Gūyà bu cihàn cihàn-ı ezhàr 

                                                             
415 12 Nisan 1912. 
416 Başlık: - OE 
417 MK 46b, OE1 22a, OE 41 
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Envàr-i vidàd içinde tàbàn 

Āġūş-ı vefà içinde efkàr 

 

4 Yoķ kimsede iħtiràŝ-ı menfūr 

Her dilde uĥuvvet ü muħabbet 

İĥvàn-ı ŝafà ŝafà ile mesrūr 

Yoķ kimsede çehre-i Ćadàvet 

Yoķ ortada iştikà-yı maġdūr 

 

5 Bir devr-i mürüvvet ü saĆàdet 

Bir devre-i iħtifàl-i Ćàlī 

Bir devr-i celīl-i àdemiyyet 

Bir devre-i iħtişàm-màlī 

Bir devr-i tekemmül-i uĥuvvet 

 

MK, 47b 

6 Arttıķca żiyà-yı fikr ü Ćirfàn 

Artar beşeriñ teraķķiyàtı 

Žulmetde ķalır mı fikr-i insàn 

Bir gün bulacaķ teĆàliyàtı 

Ol gün doġacaķ ŝabàħ-ı raĥşàn 

   30 Ħaziràn 1328418, ĆĀşıķpaşa, İstànbūl 

 

                                                             
418 13 Temmuz 1912. 
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A17b 

-6- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Muĥammes 

1 Ne güldendir ne ŝavt-ı bülbül-i meşhūrdan peydà419 

Belà Ćuşşàķa dàĈim bir ruĥ-i pür-nūrdan peydà 

Bu şīven-gàh eder çoķ kerre şūru sūrdan peydà 

 Olursa gàhī şūriş bàde-i engūrdan peydà 

 Olur hep fitneler bir dīde-i maĥmūrdan peydà420 

 

2 Şükūh u şàn-ı şevkettir cihàn gül-zàr-ı ĥilķattir 

Mežàhir mevcelerdir mevce-i deryà-yı ķudrettir 

Ledünnī maĆrifet feyż-i Ćažīme mažhariyyettir 

Nažar ķıl kàĈinàta màyesi Ćaşķ u muħabbettir 

Olur àśàr-ı feyżi nàžır u manžūrdan peydà421 

 

3 Olup ser-mest-i şàdī làle-zàrıñ şevķ u cūşundan 

Olur àvàre Ćuşşàķ-ı ilàhī Ćayş ü nūşundan 

Elest àvàzesi gitmez bu ķavmiñ gūş-ı hūşundan 

Enīn-i Ćaşķı gūş et baħr-ı mevvàcıñ ĥurūşundan 

 Olur bu naġme hem ţanbūr u hem zenbūrdan peydà 

 

                                                             
419 A 17b, OE 95 
420 b pür-nūrdan: nûrudan OE 
    c sūrdam: şûrdan OE 
421 b mevcelerdir: hep mevcelerdir A 
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4 Ĥurūş u cūş eden her şeyde nūr-ı sırr-ı vaħdettir 

O sırrı keşfeden feyż-i Ćažīm-i Aħmediyyettir 

ŞüĈūn-ı sermediyyette ilàhī bir ħükūmettir 

Veren ŝūret bu hīç-à-hīçe bir şems-i ħaķīķattir 

Bütün źerràt olur ol mihr-i nūr-ı envàrdan peydà 

 

A18a 

5 ĆUkūs-ı nūra aldanma görüp žàhirde ekvànı 

Dil-i derràkiñi ķıl feyż-i Ćirfàn ile nūrànī 

Nedir idràk et źàtıñdaki esràr-ı pinhànı 

Ĥamūş ol ķalb-i müĈmindir tecellī-gàh-ı Sübħànī 

Kelīm’e olsa da nūr-ı tecellà Ţūr’dan peydà 

 

6 Güherdir maĆrifet bir şeyĈ eder mi ķadrini tehvīn 

Muvaķķattır ħasūdàn-ı fażīlet etse de nefrīn 

Nihàyet bir gün evŝàfıñ eder hep dilleri tezyīn 

Zamàn eyler cemàl ehl-i kemàliñ ķadrini taĆyīn 

Olur kūh-ı bülendiñ irtifàĆı dūrdan peydà422 

 

7 Ŝafà-yı dàĈimī mümkün müdür her ferde Ćàlemde 

Ne müzĆic ŝafħalar vardır ħayàt-ı nevĆ-i àdemde 

Keder eksik degil mesĆūd olan her źàt-ı ĥurremde 

Ser-à-pà yanmamaķ ķàbil mi Mecdī àteş-i ġamda 

                                                             
422 c eder hep dilleri tezyīn: eder dilleri lezyin OE 
   e dūrdan: dûradan OE 
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Lehīb olduķça böyle dildeki ten-nūrdan peydà 

   İskenderiye, 24 Nisàn 1916 

 

 

-7- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Merśiyye 

1 Libàs-ı màteme girmiş öñümde kūhlar bàġlar423 

Şerīk-i ġam olur elbet baña mevti ile ŝaġlar 

Reşīd’iñ fevtine efġàn edip cümle cihàn aġlar 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 

 

MK, 45a 

2 ćİbàdet ràhına gitmiş idiñ ey ħàcc-ı beytillàh 

Nihàyet Mekke oldu medfeniñ seniñ Ĥüdà-àgàh 

Muķaddes arżda öldüñse de olsun saña biñ àh 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar424 

 

3 Babañ arżu’l-ħicàzı ġarķa-i eşk-i elem etti 

Seniñ derdiñle çeşmin çeşme-i ekdàr u ġam etti 

Seni devr-i felek eyvàh kim ĥāk-i ćadem etti 

                                                             
423 MK 44b 
424 İlk ve son bent dışındaki bentlerde nakarat tekrarlanmamış, “Eyďan” yazılmıştır. 
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Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 

 

4 Bıraķtıñ beş yetīmiñ àteş-i hicràn ile giryàn 

Yürekler ţaştan olsa elbet eyler àh ile efġàn 

Saña bi’l-cümle bildikler aķıttı dīdelerden ķan 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 

 

5 Reşīd ölmek saña làyıķ degildi genç idiñ el-àn 

Kime ķoyduñ da gittiñ beş yetīmi böyle ĥūn-efşàn 

Ne rütbe màtem etsek aġlasaķ elbet saña şàyàn 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 

 

6 Yaķışmazdı saña ölmek faķaţ taķdīr-i Ħaķ böyle 

Revà olmaz denilmek emr-i Ħaķķ’a böyle ya şöyle 

Bize ŝabr eylemekten ġayrı var mı varsa sen söyle 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 

 

7 LeźàĈiź-yàb-ı gūn-à-gūn olup Firdevs-i aćlàda 

Ĥıràmàn-ı ŝafà ol ķurb u lüţf-ı ĥàŝŝ-ı Mevlà’da 
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MK, 45b 

Ħazīn ebyàtını Mecdī şürūć ettikçe īràda 

Peder aġlar ana aġlar yetīmànı yürek daġlar 

Reşīd ölmüş denildikçe fiġàna ġarķ olur daġlar 

   15 Şubàţ 1323, Ķonya 

 

-8- 

Müftećilün/Müftećilün/Müftećilün 

Pederi Lisànından İki Yaşında Ħàmiye’ye 

1 Beñzetirim güllere gülşen ķızımı425 

Görmesem olmaz duramam ben ķızımı 

Ŝaķlasın Allàh nažardan ķızımı 

Pek severim Ħàmiyemi şen ķızımı 

Şemć-i şeb-àrà gibi rūşen ķızımı 

 

2 Ħàmiye’dir ġonca gibi ĥande-feşàn 

Ħàmiye’dir dīde-i càn nūr-ı cenàn 

Ħàmiye’dir ĥànede nev-reste fidàn 

Pek severim Ħàmiyemi şen ķızımı 

Şemć-i şeb-àrà gibi rūşen ķızımı426 

 

3 Ravża-i ķalbimde açan işbu çiçek 

Öyle güzel kim ŝanırım bir melek 

                                                             
425 MK 45b 
426 2, 3 ve 4. bentlerde nakarat tekrarlanmamış, “Eyďan” yazılmıştır. 
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Zīnet-i eţvàrına vermiş emek 

Pek severim Ħàmiyemi şen ķızımı 

Şemć-i şeb-àrà gibi rūşen ķızımı 

 

4 ćÖmrünü müzdàd ede Mevlà-yı celīl 

Ķalbini hem şàd ede Mevlà-yı celīl 

Neslimi àbàd ede Mevlà-yı celīl 

Pek severim Ħàmiyemi şen ķızımı 

Şemć-i şeb-àrà gibi rūşen ķızımı 

  29 Kànūn-ı Śànī 1317, Ŝamŝūn 

 

 

-9- 

Fećilātün/Fećilātün/Fećilün 

Selmà’ya İkinci Ninnī-Ħàcı FàĈiķ Beg’e Nažīre427 

1 Uyu ey mihr-i dıraĥşànım uyu428 

Uyu ey dilber-i nàzànım uyu429 

Uyu ey zīver-i vicdànım uyu430 

Uyu ey nūr-ı fürūzànım uyu 

Uyu her ĥandeñe ķurbànım uyu 

 

2 Uyu artıķ uyu ey dīde-i càn 

                                                             
427 Başlık: İkinci Ninnī OE3 
428 MK 50b, OE3 21a 
429 OE3’te üçüncü mısradır. 
430 OE3’te ikinci mısradır. 
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Uyķuya daldı bütün ĥalķ-ı cihàñ 

Uyu yordu seni feryàd u fiġàn 

Ràħatıñla göñül olsun şàdàn 

Uyu ey şemć-i şebistànım uyu 

 

3 Ey benim tuħfe-i feyż-i ezelim 

Ķurre-i ćayn-ı dilim ey güzelim431 

Gözleri senle beràber süzelim432 

ćĀlem-i ţayf-ı laţīfi gezelim 

Uyu ey merdüm-i çeşmànım uyu 

 

4 Uyu ey lemćası bī-miśl ü bedel 

Uyu ey şućle-i ümīd ü emel 

Uyu ey nàzlı çiçek nàzlı güzel 

Ħıfž ede ŝıħħatiñi Rabb-i ecel 

Uyu ey sürūr-ı ĥūbànım uyu 

 

MK, 51a 

5 Uyumaķla büyür eţfàl-ı cihàn 

Uyu da cismiñe gelsiñ dermàn 

Bir daha girmez ele böyle zamàn 

Uyu ey màh-ı bedīćü’l-lemećàn 

Uyu ey çehresi tàbànım uyu 

                                                             
431 OE3’te üçüncü mısradır. 
432 OE3’te ikinci mısradır. 
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6 Ķıyamam eyleyemem gerçi ćitàb 

Lakin artıķ cànıma geçti ćaźàb 

Verme ninnīlere efġànla cevàb 

Görmedim ķaç gecedir ràħat-ı ĥàb 

Uyu ey neyyir-i dıraĥşànım uyu433 

 

7 Gidiyor derd-i dilim hep kederim 

Saña düştükçe a Selmà nažarım 

Ey küçük ķız seni ġàyet severim 

Yaşa biñler yaşa ey verd-i terim 

Uyu ey dilber-i fettànım uyu 

   Ħaziràn 1915, İskenderiye 

 

-10- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

SaĆdiye’ye “Ninnī” 

1 Ey lüţf-ı celīl-i Kird-kàrım434 

Ey şànlı ķızım a gül-ćiźārım 

Artıķ uyu ey benim nigàrım 

Ninnī saña ey gül-i bahàrım 

Ninnī saña ey ŝafà-niśàrım 

                                                             
433 d ràħat-ı ĥàb: ràħat u ĥàb OE3 
    e neyyir-i dıraĥşànım: neyyir-i raĥşànım OE3 
434 A 10a 
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2 Ninnī saña ey cemàl-i tàbàn 

Ninnī saña ey meh-i fürūzàn 

Biñler yaşa ey fürūġ-ı ĥandàn 

Ninnī saña ey gül-i bahàrım 

Ninnī saña ey ŝafà-niśàrım 

 

3 Ey gülşen-i Ćömrümüñ vefàsı 

Ey gözlerimiñ żiyà-fezàsı 

Ţal uyķuya ey göñül ŝafàsı 

Ninnī saña ey gül-i bahàrım 

Ninnī saña ey ŝafà-niśàrım 

 

A10b 

4 Ey verd-i terim meh-i ħayàtım 

Müstaġraķ-ı nūr olup cihàtım 

Şenlendi seniñle kàĈinàtım 

Ninnī saña ey gül-i bahàrım 

Ninnī saña ey ŝafà-niśàrım 

 

5 Sen SaĆdiye’siñ şerefli düĥter 

Bir düĥter-i pàk-i saĆd-aĥter 

Sensiñ baña ţàliĆ-i münevver 

Ninnī saña ey gül-i bahàrım 
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Ninnī saña ey ŝafà-niśàrım 

 

6 Pek çoķ yaşamaķla baĥtiyàr ol 

Şàyeste-i lüţf-ı Kird-kàr ol 

Tàc-ı ser-i baĥt-ı pür-mesàr ol 

Ninnī saña ey gül-i bahàrım 

Ninnī saña ey ŝafà-niśàrım 

 

7 ĆAķlıñda füyūż-ı ķàbiliyyet 

Ķalbiñde devàm edip meserret 

Mecdī gibi ol enīs-i Ćizzet 

Ninnī saña ey gül-i bahàrım 

Ninnī saña ey ŝafà-niśàrım 

   Bàyezīd, 1 Aġuŝtos 1926, 1 Ŝaferü’l-ĥayr 1345 

 

-11- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Taĥmīs-i Ġazel-i Fużūlī 

1 ĆAşķıñ etti ĥàr-ı zàr-ı Ćàlemi gülşen baña435 

ĆAyn-ı şàdīdir cihànda ġam ile şīven baña 

Öyle bir ħàlet Ćinàyet eylediñ kim sen baña 

Kàr-ger düşmez ĥadenk-i ţaĆne-i düşmen baña 

Keśret-i peykànıñ etmiştir demīrden ten baña 

                                                             
435 MK 61b, OE 56 
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MK, 62a 

2 Kim olursa Ćaşķ u sevdànıñ ħaķīķī maħremi 

Her cefànıñ her belànıñdır hemīşe ĥurremi 

Şiddet-i sevdàla duymam medħ u ķadħ-i Ćàlemi 

Eymenem seng-i melàmetten kim alıp çevremi 

Oldu zencīr-i cünūn bir ķalĆa-i àhen baña436 

 

3 ĆAşķ-ı kàmil ķalbi jeng-i mà-sivàdan pàk eder 

Cànı cànànıñ güźer-gàhında ferş-i ĥàk eder 

Bende noķŝàn var ki göñlüm àh-ı àteş-nàk eder 

Andanım rüsvà ki seylàb-ı sirişkim çàk eder 

Zaĥm-ı tīġiñ ķanı giydirdikçe pīràhen baña 

 

4 Şerħalar açdım göñülde derd-i hicrànıñla ben 

Reh-neverd-i ħasretim ŝubħ u mesà ey gül-beden 

Hangi gün bilmem olur ķarşımda vechiñ şuĆle-zen 

Hīç meskende ķaràrım yoķdurur ol źevķten 

Kim ķaçan ĥàk-i ser-i kūyuñ ola mesken baña 

 

5 ĆAşķ teĈśīriyle böyle pàk-cevher olmuşam 

Sırr-ı insàniyyete sàyeñde mažhar olmuşam 

Sīne Sīnà’dır tecellī-gàh-ı envàr olmuşam 

                                                             
436 d Mısra: Eymenem sesg-i melâmetten kim alup çemremi OE 
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Dem-be-dem şemĆ-i cemàliñden münevver olmuşam 

Ey gözüm nūru gerekmez dīde-i rūşen baña 

 

MK, 62b 

6 Màcerà-yı Ćaşķ ile göñlüñ yine ġavġàsı var 

Kūşe-i miħnette vàveylà-yı ġam-peymàsı var 

Meyl-i rüĈyetden cihàna ķarşı istiġnàsı var 

Başda bir serv-i semen-ber vaŝlınıñ sevdàsı var 

Sūd vermez bàġ-bàn nežžàre-i gülşen baña437 

 

7 Nezd-i Ħaķ’da başķadır Mecdī Ćulüvv-i menzilet 

Ħaşmet ü dàràt ile olmaz ħaķīķī mesĆadet 

Maķŝad-ı aķŝà ise Ćàlemde ħüsn-i Ćàķıbet 

Ey Fużūlī odlara yansun bisàţ-ı salţanat 

Yegdir andan Ħaķ bilir bir kūşe-i külĥan baña 

   23 Rebīu’l-àĥir 1336, 5 February 1918, İskenderiye 

 

-12- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Taĥmīs-i Ġazel-i Maħmūd Celàleddīn Pàşà 

1 Dilde nīràn-ı muħabbet dàĈimiyyü’l-iltihàb438 

ĆAşķ-ı ţàķat-sūz ile oldum esīr-i ıżţıràb 

Ben bu derd-i càn-güdàzı kendim ettim intiĥàb 

                                                             
437 d vaŝlınıñ: vuslatın OE 
438 MK 18b, OE 10 



393 
 

Eyledim bir neyyir-i càn-sūz-ı ħüsne intisàb 

Kim ĥıyàm-ı mihre tàb-ı zülfüdür zer-rīn niķàb 

 

2 ĆAks-i envàr-ı cemàli pertev-efşàn şàneden 

Allàh Allàh bir melek taŝvīri tàbàn şàneden 

Çeşm-i Ćāşıķ olmamaķ mümkün mü ħayràn şàneden 

Sàye-sàz olduķça kīsū-yı perīşàn şàneden 

Bedr-i rūyunda temeśśül eyliyor feyż-i seħàb 

 

3 Öyle ġam-peymà-yı ràh-ı pür-ġubàr oldum ki ben 

Öyle bir zehr-àba nūş-ı ıżţıràr oldum ki ben 

Aġlamaķtan öyle meslūbu’l-ķaràr oldum ki ben 

Şöyle ser-mest-i ġam-ı hicràn-ı yàr oldum ki ben 

Görünür ŝaħbà-yı dilde eşk-i gül-gūndan ħabàb 

 

4 Añladım esràrı teşrīħ-i ĥafàya el verir 

Bezm-i vaŝlı yàd ile tezyīd-i sevdà el verir 

Pày-màl oldu vaķàrım etme rüsvà el verir 

Verme artıķ càm-ı lebrīz-i muŝaffà el verir 

Sàķiyà düştüm ayaķlar altına ħàlim ĥaràb 

 

5 ĆAksine devr eyleyip ŝad-çàk-ı yeĈs etti teni 

Çàk çàk eyler idim destimde olsa dàmeni 

Āh kim ser-keşte etti àh ile böyle beni 
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Maħv-ı àmàle uymaz gerdiş-i çarĥ-ı denī 

Döndürülmez vefķ-ı maţlūb üzre hep bu àsiyàb 

 

MK, 19a 

6 Düşmen-i ĥūn-rīzi oldu göñlümüñ źevķ-i mesàr 

Āh her şeb tà-be-ŝubħ olmaktayım encüm-şümàr 

Ràħat-i ķalbiyyemi efkàrım etti tàr u màr 

Etti ħissiyàtım istīlà ĥayàl-i çeşm-i yàr 

Ħàl-i bī-tàbīde dīdem her gece maħrūm-ı ĥàb 

 

7 Rehberimdir bir edīb-i nükte-dàn-ı irticàl 

Ĥàme-i  mućciz439 beyànı màhir-i siħr-i ħelàl 

Pertev-i efkàrı Mecdī Ćàlem-efrūz-i ĥayàl 

Olsa güncàyiş-peźīr ĥàme-i ķudret-i Celàl 

Derd-i dil ħaķķında ben teĈlīf ederdim bir kitàb 

   1310, Girīd-Ħanya 

 

-13- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Amasya’da Medfūn Seyyid Nigārī Ħażretleri’niñ Naćleyn-i Nebevī’yi İstiķbāl 
Münāsebetiyle Söyledigi Ġazeliñ Taĥmīsidir440 

                                                             
439 Mefhar, Osman Ergin, s. 9 
440 Başlık: Amasya’da defīn-i ĥàk-i ġufràn Cenàb-ı Seyyid Ħamza Nigàrī Ķuddise Sırruhu’l-ćàlī 
Ħażretleri’niñ 1286 tàrīĥinde Ĥarput’ta sülàle-i ćAbbàsiyye’den Muħammed Beg nezdinde bulunan 
naćleyn-i Nebevī Dàrü’l-Ĥilàfe’ye naķl edilirken istiķbàl ile Naćleyn-i Saćàdeti başlarına ķoyaraķ 
Amasya’yı teşrīf ederlerken ...... ćaşķ u ceźbe ile söyledikleri ġazeliñ taĥmīsidir  OE3 

Müstensih dipnotta şu bilgiyi paylaşmıştır: “Naćleyn-i saćādet Ħarpūt’ta ćAbbāsī sülālesinden 
Meħmed Beg nezdinde bulunmuştur”.  OE1’de bu bilgi başlıkta verilmiştir.  
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1 Pertev ŝalalı ćaşķıma envār-ı Muħammed441 

Āteş-fekenim sīnededir nār-ı Muħammed 

Oldum olalı ćāşıķ-ı dīdār-ı Muħammed 

Göñlümde gezer laćl-i güher-bār-ı Muħammed 

Tā žāhir ola lüĈlüĈ-i esrār-ı Muħammed 

 

 

2 Gül-zārı eder sīneyi Sīnā gibi gülşen 

Güftārı ķılar ķalb-i siyeh-pāreyi rūşen 

Nefĥinden alır rūħ-ı nevin mürde olan ten 

Ŝıħħat bulur ćuşşāķ-ı maraż-dār lebiñden442 

Peymāne-i cāndır leb-i gül-nār-ı Muħammed443 

 

3 Miftāħ-ı ĥafāyāsı olup Ħażret-i ĶurĈān 

Evŝāfına ķudsiyyet ile olmada burhān 

Maħbūb-ı Ĥüdā olmaġı žann eyleme āsān 

Bir ĥoş düşün ey ţālib-i ser-çeşme-i ħayvān 

Gör kim ne revān-baĥşdır efkār-ı Muħammed 

 

4 Her ħuzmesi biñ sırr ile zer-tār-ı hüdādır 

Nūr-ı siyehi ġıbţa dih-i şems-i semādır 

                                                             
441 MK 72a, OE1 42b, OE3 55b, OE 71 
442 Bu dört mısra MK’da şiirin sonunda yer almaktadır ancak bir okla yerinin burası olduğu işaret 
edilmiştir. 
443 d gün-nàr-ı: gülzârı OE 

Bu kıtanın son mısraıyla ilk kıtanın son mısraı Osman Ergin’de birbirlerinin yerine 
yazılmıştır, s. 86. 
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Mecnūn dilime silsile-i āl-i ćabādır 

Azdır deme gencīne-i esrār-ı Ĥüdā’dır 

Ser-tā-be-ķadem ţurre-i ţarrār-ı Muħammed 

 

5 Eżdādı ezip cemć ile bir maćşere ķoymuş 

ćUşşāķı yaķıp dillerini aĥkere ķoymuş 

Ķudretle ķader sırrını bir deftere ķoymuş 

Ser-rişte-i tedbīr-i cihānı yere ķoymuş 

Ser-beste-i ser-kākül-i serdār-ı Muħammed 

 

MK, 72b 

6 Ŝaħn-ı diliñi eyle ŝafā-zār-ı muħabbet 

Esrār-ı Muħammed ile ol vāķıf-ı ħikmet 

Aŝ sīne-i ŝad-pāreye bir şems-i ħaķīķat 

Baķmaz ruĥ-i gül-zāre degil ţālib-i cennet 

Meyl eylemez aġyāre ţaleb-kār-ı Muħammed 

 

7 Pāyından alıp būyu göñül ćaşķıñla mesttir 

Erse yetişir pāyı daĥi mestine desttir 

Melbūs-ı Nebī nefħa-zen-i bezm-i elesttir 

Hep ćālīden aćlādır ķamu pest-heme-pesttir 

Naćleyn-i ser-efrāz-ı şeref-dār-ı Muħammed 

 

8 Faĥr eyle göñül Faĥr-i Cihān ħubbu ser-ā-pā 
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Farķ-ı ser-i Mecdī’de olup şems-i mücellā 

Baş egdi cihān baĥtıma luţf eyledi Mevlā 

Başımda ķarār eyledi ol serv-i dil-ārā 

Dāmānım öperse yeridir ćarş-ı mućallā444 

   9 Şubaţ 1941, Bāyezīd-İstānbūl445 

 

OE1, 52a 

-14- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Aħmed Remzī Efendi’niñ Ġazeliniñ Taĥmīsi446 

1 O nādānlar ki dānānıñ müfaĥĥam olduġun bilmez447 

Onuñ bir merkez-i feyyāż-ı aćžam olduġun bilmez 

Kemālāt ehliniñ her sırra maħrem olduġun bilmez 

O ādemler ki ādem küll-i ćālem olduġun bilmez 

Muħaķķaķ ādem ü ālemde bir dem olduġun bilmez 

 

2 Ħaķāyıķ ćilmidir sırr-ı hüveydā feyżine gülşen 

Füyūżāta serīr-i iħtişām-ı sīnedir mesken 

Cihānda ķalb-i ādemdir nažīri olmayan maħzen 

Ĥaber-dār olmamışsa ćalleme’l-esmā’ rümūzundan 

Benī ādemse de ādem mükerrem olduġun bilmez 

 
                                                             
444 e Dàmànım: Dâmânın OE 
445 OE’de “Nâleyn-i saadet Harputta Abbasî sülâlesinden Mehmet bey nezdinde bulunmuştur” 
şeklinde bir dipnot bulunmaktadır, s. 87. 
446 Başlık: - OE 
447 OE1 52a, OE 123 
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3 Nedir ŝubħ-ı ezel, nūr-ı ebed gül-zār-ı fıţratta 

Bu cūş-ā-cūşa, nūr-ā-nūra baķ āśār-ı ķudrette 

Bunu ħalleyle evvel pūte-i ġayb u şehādette 

Ŝabāħ-ı Ħaķķı idrāk etmeyen taĥmīr-i ţıynette 

Žuhūr-ı ādemiñ ćālemden aķdem olduġun bilmez448 

 

4 Maćānīsi kemāliñ mevce-zen ñur-ı mücessemde 

O enmūzecdedir cemću’l-cevāmić sırrı der demde 

Ţavāf eyle bulursañ böyle bir ādem bu ćālemde 

Temāşā etmeyen dīdār-ı Ħaķķı vech-i ādemde 

Göñül nāmında bir beyt-i mućažžam olduġun bilmez449 

 

OE1, 52b 

5 Ħaķīķat lafža ŝıġmaķdan mućallā sırr iken mübhem 

Derūnu kāmiliñ elbette olmaz söz ile mülzem 

Bilende nükte vü aćlādır demek bilmem 

Cidāl ü ķàl ile vaħdet-şināsım žanneden ādem 

O sırrıñ ehl-i ħāle feyż-i mülhem olduġun bilmez450 

 

6 İşit miħrāb-ı ćālemden çıķan aŝvātı ey sācid 

Bütün āvāzeler tesbīħ ile taķdīsedir ćāid 

Oķu ĶurĈān-ı źātından lisān-ı Ħaķla ol ħāmid 

                                                             
448 c şehādette: şehādetle OE 
449 b der demde: her demle OE 
450 c Mısra: Bilen de nükte-i irfan alâ dır demek bilmem OE 



399 
 

Kitāb-ı bī-ħurūf-ı ćaşķdan dersi almayan zāhid 

Oķur āyātı elfāžıyla muħkem olduġun bilmez451 

 

7 Ĥurūşāndır faķaţ çıķmaz ŝadā deryā-yı vaħdetden 

Güneşler nūr alır maĥfī olan şems-i ħaķīķatden 

Müşaćşaćdır derūnum cāmiću’l-eżdāda ħayretden 

Bilir bilmez edenler güft ü gū sırr-ı hüviyyetden 

ćAcebdir vāķıf-ı esrārıñ ebkem olduġun bilmez 

 

8 Cihād-ı nefsi mućtād-ı dili ķılmazsa bir kimse 

Ĥüdā şemşīr-i ćaşķiyle dilin dilmezse bir kimse 

 

OE1, 53a 

Nigāhından žılāl-ı ġafleti silmezse bir kimse 

Beşerde kāĈinātı mündemic bilmezse bir kimse 

Şümūsuñ źerrelerde ķaţrede yem olduġun bilmez 

 

9 Ĥıred-fersā-yı diķķat olmayan āfāķ u enfüsde 

Devā-pīrā-yı miħnet olmayan āfāķ u enfüsde 

Ĥarāb-ı ćaşķ u ħayret olmayan āfāķ u enfüsde 

Nažar-endāz-ı ćibret olmayan āfāķ u enfüsde 

Zemīn u āsumān levħ-i mücessem olduġun bilmez452 

 

                                                             
451 d dersi: ders OE 
452 c ćaşķ u ħayret: ćaşķ-ı ħayret OE 
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10 Olur ehl-i kemāliñ sözleri aġyārdan mektūm 

Muŝaffā sīnedir rāvī-i sīnā remzine mefhūm 

Bu vādīlerde rāī ćayn-ı merĈī olduġu maćlūm 

Kelīmi žannedenler rüĈyet-i dīdārdan maħrūm 

Terānī len terānī içre müdġam olduġun bilmez 

 

11 Bulur ĥaşyet ricāli lüţf-ı Ħaķ’la rütbe-i bālā 

Füyūż-ı ćaşķ ile bir ķısmını talţīf eder Mevlā 

Belā-keşlerce zindān-ı belādır Cennetü’l-meĈvā 

MeŝāĈib ćāşıķa ćayn-ı menāŝıb bilmeyen dānā 

Ser-i dār-ı belā bir kürsī-i Cem olduġun bilmez453 

 

OE1, 53b 

12 O āteşdir ki onuñ teĈśīri nā-ķābil-i tavŝīf 

Eder ćāķilleri şiddet ile dehşet ile taĥrīf 

O ćaşķıñ nārıdır güçdür belāyı eylese tekśīf 

Eden ħālāt-ı ćaşķ-ı yāri ķīl u ķāl ile taćrīf 

Meyān-ı dīde vü dil sırr-ı mübhem olduġun bilmez454 

 

13 Bütün āśār-ı Mevlānā ħikem-āmūzu ebrārıñ 

Onuñ āśārıdır ser-nāme-i ćirfānı āśārıñ 

Kitāb-ı Meśnevī eñ şānlısı eñ şānlı güftārıñ 

Cihānda var mıdır şāh u gedādan Mollā Ĥünkār’ıñ 

                                                             
453 e cem: - OE1 
454 a onuñ teĈśīri: teĈśīri onuñ OE 
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Serīr-i ćaşķda sulţān-ı efĥam olduġun bilmez 

 

14 Bulanlar kenz-i lā yenfā ķanāćatden olur memnūn 

ćAlāķātı kesince öyle parlar dürre-i meknūn 

ĤazāĈin ķaŝr-ı ķalbiñ zīr u bālāsındadır medfūn 

Olanlar ķaŝr-ı bī-bünyād-ı cāh u śervete meftūn 

Meger iķlīm-i faķrıñ cāy-ı ĥurrem olduġun bilmez 

 

15 Beşer şerden alınmışdır sever kendi kerem görse 

Faķaţ vermekte titrer dest-i maħrūm-ı nićam görse 

 

OE1, 54a 

Baŝar çigner geçer pīşinde maġlūb-ı elem görse 

O ĥūnīler ki ĥalķa cevreder cüzĈī sitem görse 

ćAdālet-ĥāh olur nefsinde ažlem olduġun bilmez 

 

16 Maķāmātı görüp geçmiş gibi söz söyleyen vāćiž 

Ŝavābı terk edip şekl-i ĥaţāyı belleyen vāćiž 

Ķuru daćvā ile ćuķbāda devlet bekleyen vāćiž 

Beni ebrū-yı yāre secdeden menć eyleyen vāćiž 

Rükūć eyler de miħrābıñ neden ĥum olduġun bilmez 

 

17 Ħaķīķat sırr-ı ćulvīdir yetişmez ħalline ķudret 

Faķaţ sözdür yine idrāk-ı ćulviyyāta bir ālet 



402 
 

Bu taĥmīse bu maķsaddır bu (Mecdī)ye veren cürĈet 

Ġazeller nažm eder, talţīf eder ınţāķ içün (ćİffet) 

Sükūtuñ (Remzī)-i nā-çāre elzem olduġun bilmez 

   18 Mart 1938, Bāyezīd-İstānbūl 
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MÜSEDDESLER 

-1- 

Müftećilün/Müftećilün/Fāćilün 

MedāĈiħ-i Ħażret-i Pādişāhī 

1 Ey velī nićmet-i bī-imtinān455 

Āfitāb-ı şevket ü iclāl-i şān 

Kişveriñde maćrifet pertev-feşān 

Müncelī sāyeñde feyż-i cāvidān 

Çoķ yaşa ey merdüm-i çeşm-i cihān 

Çoķ yaşa ey pādişāh-ı kāmurān 

 

2 Gülşen-i ćaŝrıñ ser-ā-pā lemća-zār 

Mevc urur ezhār her yer nev-bahār 

Feyż-i elţāfıñla millet baĥtiyār 

İftiĥārından vaţandır neşve-bār 

Çoķ yaşa ey merdüm-i çeşm-i cihān 

Çoķ yaşa ey pādişāh-ı kāmurān456 

 

MK, 9a 

3 Sen Ĥüdā’nıñ pertev-i iħsānısıñ 

Taĥtıñıñ şevket-fezā-yı şānısıñ 

Rūzigārıñ muħyī-i ćirfānısıñ 

Şānlılar ćOśmānlılar sulţānısıñ 

                                                             
455 MK 8b 
456 2 ve 3. bentlerde nakarat tekrarlanmamış, yerine “Eyďan” yazılmıştır. 
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Çoķ yaşa ey merdüm-i çeşm-i cihān 

Çoķ yaşa ey pādişāh-ı kāmurān 

   16 Temmūz 1309457, Ħanya 

 

 

-2- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Bir Rütbe458 

1 ĆAksiñ bu ķadar olursa rengīn459 

Aŝlıñ Ćacabà ne rütbe dilber 

 

MK, 35a 

 Sevdim seni ey cemàl-i Ćàlī 

Fikrimde leţàĈifiñ münevver 

Žàhirdeki derdden cüdàyım 

Ben Ćàşıķ-ı ŝanĆat-ı Ĥüdàyım 

 

2 Tedķīķ-i seràĈire heves-nàk 

Dil nāžır-ı manžarü’l-eĆàlī 

Her nažrası başķa sırra maĆţūf 

İlhàm-güzīn-i fikr-i Ćàlī 

ĆAşķıñla beni münevver eyle 

                                                             
457 28 Temmuz 1893. 
458 Başlık: - OE 
459 MK 35a, OE3 12a, OE 31 
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Mişkàt-ı fürūġ-ı enver eyle 

 

3 Ver ceźbeme başķa bir leţàfet 

Rūħuñ gibi màĈil-i ĥıràm ol 

Sevdà vü şaġaf dilimde pinhàn 

Göñlüm gibi càźibü’l-ġıràm ol 

Çehreñdeki lemĆa-i leţàfet 

Gülşenlere vermede ħacàlet 

   17 Temmūz 1324, Ķonya 

 

 

-3- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Mužaffer460 

1 Ħadīd bir nažar àteşīñ bir maćnà461 

Ser-i bozorg źekà şućle-dàr nūr-ı mübīn 

Cebīn-i vàsići envàr-ı feyżedir mücellà 

Sükūtu ķavline ġàlib hemīşe fikri metīn 

Riyàż-ı ţabćına dàĈim eser nesīm-i žafer 

O kim Mužaffer Mecdī olunur dīde-peser 

 

2 Odur ħadīķa-i ćömründe meyve-i źī-şàn 

                                                             
460 “Mužaffer 12 yaşında iken” şeklinde bir not bulunmaktadır.  
  Başlık: Mužaffer Mecdī OE3 
461 MK 42b, OE3 15b 
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Tenevvür etmede ćaķlında feyż-i insànī 

Neşàţ-ı ķalbime bàćiś-i źekàsı pür-ćīrfàn 

Cevàbı ħayreti mūcib kelàmı pīrànī 

 

MK, 43a 

Ŝafà-yı nūr-ı ħayàtım bu şućle-i ümīd 

Bu şućle şućle-i càndır bu şućledir càvidàn 

 

3 Ŝabàħ-ı mesćadetimden doġan bu şems-i münīr 

Bahàr-ı ćömrümü elbet eder ķarīn-i ŝafà 

Eder vefàsını gördükçe çeşm-i pertev-gīr 

Derūn-ı dilde mücellà ħadīķalar peydà 

Bu nūr-ı dīde-i dildir bu ćaķl-ı kàmildir 

Bunuñla devr-i ħayàtım hemīşe muķabbeldir 

 

4 Fürūġ-ı mesćadet olsun saña refīķ-i ħayàt 

Ŝafà-yı bàl ile geçsin hemīşe ezmànıñ 

Edeb o bàriķa olsun saña müzeyyen źàt 

Żiyà-yı feyż ile dolsun źekà vü ćirfànıñ 

Cihàn cenànıñı bilsin cihàn-ı feyż-i ćamīm 

Ferīd-i cümle cihàn ol şehīr-i her iķlīm 

   Ķonya 
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A26a 

-4- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

ŞüĈūn 

Ţorunlarım Selmà ile Selīm’e Şiddet-i Şità ve Ondan Ŝoñraki Ŝafà-yı Hevà 
Münàsebetiyle 

1 Cihàn dàrü’l-bedāyiĆdir bedàyiĆ-ĥàne-i gül-gūn462 

 Feżàsında ne varsa ħüsnüne insàn olur meftūn 

 ŞüĈūn-ı sermediyyette ilàhī neşveler efzūn 

 Serīr-i iħtişàmından güler memnūn ile maħzūn 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn463 

 

2 Keśàfetle olur süknà-yı ħaşmet nàr-ı beyżàdan 

 Cihàn revnaķ bulur eżdàd ile icrà-yı ġavġàdan 

 BedàyiĆ rū-nümūndur dildeki esràr-ı sevdàdan 

 Gelir ħayret temevvüc-gàh-ı aĆŝàrı temàşàdan 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 

3 SaĆàdetten çıķar en ŝoñ ćizy u yeĈs ile feryàd 

 Bahàrıñ cūş-ı ezhàrı ĥazàn-ı ġam eder īcàd 

 Ĥazànında olur ezhàr-ı reng-à-reng saĆd-àbàd 

                                                             
462 A 26a, OE 105 
463 Şiirin diğer kıtalarında son iki mısranın yerinde  “Eyďan” ibaresi yer almaktadır. 
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 Tenàhīden müberràdır şüĈūnda cilve-ger ebĆàd 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 

A27b 

4 Açılmaz ķudretiñ esràr-ı pīç-à-pīçidir pinhàn 

 Seniñ anıñla dàĈimdir ħudūdu olmayan ezmàn 

 Mücellà-yı maĆàlīdir muķaddes şuĆledir insàn 

 Bu şehristàn-ı seyyàrıñ derūnu mecmaĆ-ı ekvàn 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 

5 Bu ĥaşmet-gàh-ı devvàrıñ ĥayır yoķtur medàrından 

 Çıķar àvàze-i tekbīr-i ķudret her kenàrından 

 Aķar ħayret fürūġ-ı neyyiràn-ı bī-ķaràrından 

 Bütün ezmàn ü edvàrı mücerred iĥtiyàrından 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn464 

 

6 Ĥaber aldıñsa ķalbiñde olan sırr-ı hüveydàdan 

 Tekevvün cūş-ı ĥilķat mevcelerdir baħr-ı maĆnàdan 

 Deķart’ıñ rūħuna bir deste gül at semt-i bàlàdan 

 Şemīm-i mefĥaret duysun bu dest-àvīz-i dünyàdan 

                                                             
464 c neyyiràn-ı: neyyirât OE 
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 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 

7 Melūl olma cihànıñ gerdiş-i ŝayf u şitàsından 

 Kemàl-àrà-yı Ćirfàn ol fünūnuñ iĆtilàsından 

 Çalış Ćömrüñ bahàrında ŝafà çıķsın cefàsından 

 Çıķar saĆyiñle cennet feyż-i Ćilmiñ incilàsından 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 

A27a 

8 Bidàyetsiz olan varlıķ seniñ sırrıñla tevĈemdir 

 Evet tevĈem faķaţ žàhirde kevniñ kevn-i aķdemdir 

 Nihàyetsiz teĆànuķla cihàn rūħ-ı mücessemdir 

 Bu esràr-ı vücūduñ ħàmili Ćàlemde àdemdir 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 

9 İşittim ķubbeden Ćaks-i ŝadà Ćayn-ı suĈàlimdir 

 Żiyà-yı Ćaķl u Ćirfàn şuĆlelenmiş perr ü bàlimdir 

 SaĆàdet baĥş eden Mecdī Ĥüdà’ya ibtihàlimdir 

 Benim ĥallàķ-ı feyyàżım ġafūr-ı ķīl u ķàlimdir 

 Kederlerde ŝafà meknūn ŝafàlar ġam ile meşħūn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda mevc urur esràr-ı gūn-à-gūn 
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   Bàyezīd Nūr Soķaġı, 26 Şubàţ 1934 

 

Ćİlàve 

10 Enīs ü hem-demim her dem benim bir yàr-ı şīrīn-ter 

 Ŝafà-güster vefà-perver meràħim-kàr u rūħ-àver 

 Güneşler nūr-ı vechinden bunuñ aĥź-ı şuĆàĆ eyler 

 Bu bir lüţf-ı ilàhīdir budur bir ţàliĆ-i ekber 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda berķ urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 Faķaţ baĥtım benim elţàf-ı pür-envàr ile meşħūn465 

 

A28b 

11 Derūnumda benim gülgül olan maĆnà-yı vaħdettir 

 Bu maĆnà sırr-ı sàrī-i cihàn-ı sermediyyettir 

 Bu maĆnà gülşen-i ħikmette nūr-ı Aħmediyyettir 

 Cihàn göñlümdedir göñlüm cihànda sırr-ı fıţrattır 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda berķ urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 Faķaţ baĥtım benim elţàf-ı pür-envàr ile meşħūn 

 

12 Cihàn-ı Aħmediyyettir fürūġ-ı Ħaķ ile raĥşàn 

 Ħaķīķat sırrı sırrıyla onuñ mestūrdur her àñ 

 Źekà-yı ekmel olmazsa o sırrı keşfe yoķ imkàn 

 ŞuĆàĆıñ farţ-ı teĈśīriyle ħayrette ķalır insàn 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda berķ urur esràr-ı gūn-à-gūn 

                                                             
465 Şiirin diğer kıtalarında son iki mısranın yerinde  “Eyďan” ibaresi yer almaktadır. 
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 Faķaţ baĥtım benim elţàf-ı pür-envàr ile meşħūn 

 

13 Nedir Ādem nedir Ħavvà nedir şeyţàn ile ġavġà 

 Bu Ćayniyyet bu ġayriyyet ile dolmuş bütün dünyà 

 Ŝıfàtı az esàsından ķalır yek-pàre bir sevdà 

 O sevdàdır derūn-ı dilde ħubb-ı Ĥàlıķ-ı yektà 

 ŞüĈūnàt-ı cihànda berķ urur esràr-ı gūn-à-gūn 

 Faķaţ baĥtım benim elţàf-ı pür-envàr ile meşħūn 

 

 

 

-5- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

OE 131, 120 numaralı şiir 

1 Gel ey Leylà gel ey nūr-ı zemīn ü àsumànım466 

Gel ey Leylà gel ey gözden nihànım ķıble-i cànım 

Gel ey Leylà gel ey şems-i münīr-i leyl-i hicrànım 

Gel ey ħasretle àteş-bàr-ı ķalbim şanlı cànànım 

Gel ey Leylà yeter ser-ħaddi aştı àh ü efġànım 

Gel ey Leylà gel ey nūr-ı bedīćim nūr-ı raĥşànım 

 

2 Nedir nàzıñ neden örttün yüzüñ enžàr-ı ħürmetten 

Göñüller dikti meşćaller yolunda àh-ı ħasretten 

                                                             
466 OE 131 
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Gel ey Leylà nedendir imtinàćıñ bezm-i vuŝlattan 

Gel ey Leylà ĥalàŝ olsun derūnum reng-i žulmetten 

Semàdan yüksek olsun derūnum taĥt-ı dıraĥşànım 

Serīr-i iħtişàmıñ işte gel ķalb-i perīşànım 

 

3 Sevàd-ı zülfüñe olsun fedà tàbende sünbüller 

Nigàh-ı lüţfuña ķurbàn seniñ biñ çeşm-i rūşen-ter 

Ĥıràm-ı nàzıñı gözyaşlarım gül-şenle yàd eyler 

Gel ey Leylà benim parlat riyàż-ı sīnemi yer yer 

Gel ey ħüsnüyle ćàlem-sūz olan leylà-yı nàzànım 

Gel ey àhū-nigàhım nàz-ı vaħşetle ĥıràmànım467 

 

4 Sönen ćarż-ı ĥaràbıñda bu bàġıñ ħüsn ü ànlardır 

Ţutan vàdīleri ŝaħràları sisler dumanlardır 

Yanan hicrànla ķarşımda o geçmiş şànlı ànlardır 

Duyan feryàdımı ancaķ bu àteşle yananlardır 

Yetiş imdàda ey Leylà yetiş ey rūħ-ı şàdànım 

Gel ey Leylà-yı rūħum gel benim verd-i gülistànım 

 

5 Cihàn pür-nūr idi yer yer żiyànıñ intişàrından 

Evet pertev ŝaçardı şems-i ruĥsàrıñ medàrından 

Ĥaber-dàr-ı elem yoķtu cihànıñ ıżţıràrından 

Neden ŝormazsıñ ey Leylà derūnuñ iġbiràrından 

                                                             
467 a Sevàd-ı zülfüñe: Sivad-ı zümfüne OE 
    f ĥıràmànım: hırmanım OE 
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Gel ey Leylà gel ey nūr-ı cihànım bedr-i vicdànım 

Gel ey vechi cihànlar parlatan màh-ı fürūzànım 

 

6 Şu ŝaħràlarda gezmiştim seniñle şendi ŝaħràlar 

O ŝaħràlar bugün göñlüm gibi yàdıñ ile aġlar 

Zemīn muġber zamàn muġber semànın vechidir muġber 

Bu muġber yerleri sen gül-şen eyle rūyunu göster 

Gel ey Leylà terennüm eyle gülsün çeşm-i giryànım 

Gel ey Leylà yeter nàz eyleme ey nūr-ı çeşmànım 

 

7 Ġaràmımdan benim àteş yanar sırr-ı hüveydàda 

Ġaràm àśàrı maħŝūl-i dilimdir cümle eşyàda 

Benim maţlūbum ancaķ sīne-i pür-nūr-ı Leylàda 

Rıżàñı beklerim Leylà rıżàñı bàb-ı Mevlà’da 

Seniñ mecnūnunum Leylà seniñ vecdiñle cūşànım 

Gel ey Leylà seniñ bir lüţfuña biñ kerre ķurbànım 

 

8 Seniñle şàd olan yerler gülistàn-ı bedàyićdir 

Bedàyićdir evet zīrà cemàliñ nūr-ı sàţićdir 

O nūru görmeyen her dīde maćrūż-ı fecàyićdir 

Ħaķīķattir sözüm Leylà beyànım ćayn-i vàķīćdir 

ćAźàbımdan ćuźūbet eyle peydà ey kerem-dànım 

Cemàliñle biraz gülsüñ bu solġun yüzlü ezmànım 
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9 Ħayàt-àrà olan bir nažra-i reft-penàhıñdır 

Nigàhıñdır evet maţlūb-ı mecnūn bir nigàhıñdır 

Evet mecnūn eden çeşmiñdeki nūr-ı siyàhıñdır 

Gel ey Leylà-yı cànım kehkeşànlar ferş-i ràhıñdır 

Firàķıñ derdiniñ teĈśīridir sīnemde nīrànım 

Sezà-vàr-ı teraħħüm ćaşķ ile bī-tàb ü ħayrànım 

 

10 Göñül bir rūħ-ı sàkiñdir enīnim tercümànımdır 

Bu sözler ħàme-i şàćirdeki ħüsn-i beyànımdır 

Meserretler içinde ħüznü teźkīr-i lisànımdır 

Benim leylà-yı vicdànım benim sırr-ı cihànımdır 

O Leylà nūr-ı càñımdır o Leylà nūr-ı īmànım 

O Leylà bezm-i ķalbimde çeràġım nūr-ı raĥşànım 

 

11 Ķalem Mecnūn-ı Mecdī’dir mürekkep zülf-i Leylàdır 

Bu mecnūndan bu Leylàdan ġarez bir başķa maćnàdır 

Mućallàdır o maćnà cilve-gàh-ı feyż-i aćlàdır 

Serīr-i dil-pezīr-i dilde bir sırr-ı hüveydàdır 

Ne ħàcet daćvet-i Leylàya Leylà nūr-ı pinhànım 

Tenim cànım cihàñım mevce-i baħr-i ĥurūşànım 

   20 Temmūz 1936, Bàyezīd-Nūr Soķaġı 

 

 

-6- 
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Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Ninnī 

1 Ey màh-ı nevīn-i àsumànım468 

 Ey màye-i źevķ-ı cism ü cànım 

 Ey ġonce-i ħüsn-i gülistànım 

 Ninnī oķumaķla ter-zebànım 

 Baķtıķça ŝafàña dīde-gànım 

 Leb-rīz-i ţarab olur cenànım 

 

OE2 2b 

2 Sen tuĥfe-i ćàlem-i ŝafàsıñ 

 Āyine-i nažra-i Ĥüdà’sıñ 

 Gencīne-i sırra àşinàsıñ 

 Öyle ŝanırım Ĥüdà-nümàsıñ 

 Söyle baña ey semà-nişànım 

 Gördüñ mü ķadīm àşiyànım 

 

3 Geldiñse de ćàlem-i fenàya 

 Bir maħbes-i tende ibtilàya 

 Senden yine yol çıķar semàya 

 Baķ ķalbiñe manžar-ı Ĥüdà’ya 

 Ey màh-ı nevīn-i ħüsn ü ànım 

 Dal uyķuya ey żiyà-feşànım 

                                                             
468 OE2 2a 
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4 Dünyà denilir bu nev-cihàna 

 Miħnet evidir bu ġam-keşàñe 

 Herkes çekilir bir imtiħàna 

 Ver Ħaķını ayrı cism ü càna 

 Ey màh-ı nevīn-i àsumànım 

 Dal uyķuya geçmesin zamànım 

 

5 ćAllàme-i ćàŝır-ı bī-hemàl ol 

 Ĥurşīd-i kemàl-i bī-zevàl ol 

 Aĥlàfıña şànlı bir miśàl ol 

 Ser-defter-i feyż-i ehl-i ħàl ol 

 Biñler yaşa ey fürūġ-ı cànım 

 Ey ġonce-i nūr-ı gülistànım 
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MÜSEBBA’LAR 

-1- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Selmà’ya Ninnī 

1 Ey màh uyu bu ĥoş zamàndır469 

Herkes saña ķarşı mihribàndır470 

Ŝuŝ aġlama aġlamaķ ziyàndır471 

Riķķatle nesīm-i nev vezàndır472 

Ràħat edecek zamàn bu àndır473 

Sen bir gül-i bàġ-ı ħüsn ü ànsıñ 

Ammà bu ķadar niçün yamànsıñ 

 

2 Sen mehd-i ŝafàdasıñ ŝafàda 

Ġam görme cihàn-ı bī-vefàda 

Bilseñ ne belà var Avrupà’da 

Yerde ve deñizde hem havàda 

Ķan aķmada sel gibi veġàda 

Biz ćaŝr-ı emīndeyiz ŝafà-ĥàh 

Ràħatla uyu beşikte ey màh 

 

MK, 48b 

3 Çoķtan beri dīde-dūz-ı ĥàbım 
                                                             
469 MK 48a, OE3 20a 
470 OE3’te dördüncü mısradır. 
471 OE3’te beşinci mısradır. 
472 OE3’te ikinci mısradır. 
473 OE3’te üçüncü mısradır. 
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Tenvīmiñ içün pür-ıżţıràbım 

Bī-fàĈide mi bütün ĥiţàbım474 

Ey màh uyu kesildi tàbım 

Gerçi yine ţatlıdır ćaźàbım 

Lakin uyu ey ŝafà-yı ćömrüm 

Ey meyve-i pür-vefà-yı ćömrüm 

 

4 Kehvàreñi ŝallayansa màder475 

Ninnī oķuyan saña melekler476 

Vechiñde nedir o tàb-ı enver 

Çeşmiñdeki nažra-i münevver 

ćUlviyyetedir delīl-i ažher 

Ey màh uyu ŝafà-güzīn ol 

Nūr-ı dil-i màder-i ħazīn ol 

 

5 Rabbim seni baĥtiyàr etsin 

Ŝıħħat ile kàm-kàr etsin 

Śervet ile nàm-dàr etsin 

İnsàliñi ŝad-hezàr etsin 

Mecdī gibi hūş-yàr etsin 

Mesćūd u ćazīz u kàm-yàb ol 

Ey màh-ı nevīn ķarīn-i ĥàb ol 

                                                             
474 OE3’te bu mısra bulunmamaktadır. 
475 OE3’te ikinci mısradır. 
476 OE3’te birinci mısradır. 
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   17 Màyıs 1331, 20 May 1915, Mıŝır-İskenderiye 
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ŞARKILAR 

MK, 10a 

-1- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Şarķı 

1 Derd-i hicrānıñla her dem eylerim feryād u āh477 

Merħamet ķıl sevdigim bir kerre et ćaţf-ı nigāh 

Iżţırārımdan cihān çeşmimde ser-tā-pā siyāh 

Iżţırārımdan cihān çeşmimde ser-tā-pā siyāh478 

 

MK, 10b 

2 Öyle maħzūnum ki şādī hīç gelmez yādıma 

Ķaţć-ı ümmīd eyledim yoķdur gelen feryādıma 

Merħamet senden yine sen bārī gel imdādıma 

Merħamet senden yine sen bārī gel imdādıma479 

 

 

 

A11a 

-2- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 480Ben şen degilim olsa da gülşen ne ķadar şen481 

                                                             
477 MK 10a 
478 d Mısra tekrarlanmamış, yerine “Eyďan” yazılmıştır. 
479 d Mısra tekrarlanmamış, yerine “Eyďan” yazılmıştır. 
480 OE, 88, s. 102. 
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Nāz eyleme sensiñ beni dil-şād edecek sen 

Lüţfuñ ile ķıl dīde-i müştāķımı rūşen 

Vaŝlıñ ile ķıl ķalb-i perīşānımı gülşen 

 

2 Ey ħüsn-i dil-ārāsı eden göñlümü meftūn 

Leylāsını sevmiş mi ćaceb ben gibi Mecnūn 

Sevdikce seni sev diye sensiñ yine memnūn 

Vaŝlıñ ile ķıl ķalb-i perīşānımı gülşen 

   Caġāloġlu, 2 Eylūl 1929 

 

 

A19a 

-3- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

1 Nigàhıñ àteşīn teĈśīrini càn-gàhıma ŝaldıñ482 

O ŝūrette elimden iĥtiyàr-ı ķalbimi çaldıñ 

Cihàñ-pīrà gözümde bir żiyà Ćàlemde sen ķaldıñ 

Güneş senden mi yoķsa sen güneşlerden mi nūr aldıñ 

 

2 Seniñ yoķ reng-i àliñde eşiñ sen öyle dilbersiñ 

Nezàketle beni meftūn eden bir Ćişve-perversiñ 

Ne yüzdür yüzleriñ her vech-i dilberden münevversiñ 

Güneş senden mi yoķsa sen güneşlerden mi nūr aldıñ 

                                                                                                                                                                             
481 A 11a 
482 A 19a, OE 96 
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TARİHLER 
  



424 
 

-1- 

Mefćūlü/Mefāćīlün/Mefćūlü/Mefāćīlün 

Meclis-i Maćārif Reīsi Merħūm Ħaydar Efendi Ħaķķında Sene-i Tārīĥ-i Velādet 

 

1 Bir nūr-ı pāk-i ćiŝmet bir ġonce-i leţāfet483 

Etmiş yine ġāyet Ĥallāķ-ı źü’l-mekārim 

 

2 Tebşīr-i maķdemiyle farţ-ı meserretimden 

Nūr-ı mücessem oldu āyīne-i ĥayālim 

 

3 Gül-zār-ı ćāfiyetde olsun bahār-āsā 

Āsīb-i derd ü ġamdan āzāde ćömrü dāĈim 

 

4 Mecdī aña bu tārīĥi dāru’l-ķumāţ zīnet 

Pīrāye verdi dehre müjde Ĥadīce Ĥānım 

   1316 ćArabī 

   28 Māyıs 1311, Ķandiye 

 

 

 

-2- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Tàrīĥ-i Velàdet 

                                                             
483 MK 11a 
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1 Fàżıl-ı yektà cenàb-ı Şükrī-i dàniş-veriñ484 

Oldu bir nev-zàd-ı pàki revnaķ-àrà-yı şühūd 

 

2 Kendini evlàdını aħfàdını bà-ćizz u şàn 

Gülşen-i ŝıħħatte ĥandàn eyleye Rabb-i vedūd 

 

3 Yek ķalemde çıķtı Mecdī şevķ ile tàrīĥ-i tàm 

Oldu mebrūke-ĥànım zīb-àver-i mehd-i vücūd 

   13 Ramażàn 1311, Girit 

 

 

-3- 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 

Doķtor Ħüsàmeddīn Efendi’niñ Śüreyyà Nàmındaki Nev-zàdına Tàrīĥ-i Velàdet 

1 Mànend-i bedr-i tàbàn bir ţıfl-i lemća-efşàn485 

Etti şerefle iħsàn Mīr Ħüsàm’a Mevlà 

 

2 Ettikçe màh u ĥurşīd feyż-i cihànı tezyīd 

Olsun bu necm-i ümīd revnaķla ćàlem-àrà 

 

3 Nefćī de olsa Mecdī tàrīĥi böyle derdi 

Mehd-i şühūda verdi bir başķa fer Śüreyyà 

   1314 ćArabī, Girīd 

                                                             
484 MK 11b 
485 MK 17a 
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-4- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

 Tàrīĥ-i Velàdet 

1 Sevdigim Şükrü Beg’iñ bàġ-ı fuàdı yetişip486 

Meyvesi etti emel-gàh-ı laţīfin tezyīn 

 

2 Bu göñül meyvesidir mà-ħaŝal ćömr-i ćazīz 

NeşĈesi bir idi źevķe eder rūħu ķarīn 

 

3 ćÖmrü müzdàd ola envàć-ı ŝafàda dàĈim 

Rehber-i feyż ü kemàli ola bir rūħ-ı emīn 

 

4 Söyledim cevher-i yektà gibi Mecdī tàrīĥ 

Ferr ile revnaķ ile doġdu Celàleddīn 

   1323, Ķonya 

 

-5- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Tàrīĥ-i Vefàt 

1 Nàdire aġlar seniñçün kàĈinàt487 

Bir küçük ķız terk edip ettiñ vefàt 

 

                                                             
486 MK 38b 
487 MK 38a 



427 
 

2 Āh kim kesti verem dermànıñı 

Yirmi yaşıñda aķıttı ķanıñı 

 

3 Mecdiyà cennette olsun ţàĈire 

Sàl-i fevti “Rıħlet etti Nàdire” 

   1323, Ķonya 

 

 

MK, 41a 

-6- 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 

1 Şàhen-şeh-i cihànıñ ćAbdülħamīd Ĥàn’ıñ488 

ćAŝrında işbu càmić tekràr edildi iħyà 

 

2 Yapmış idi muķaddem Mürsel bu yerde càmić 

Ħàcı Ħasan aĥīren tecdīden etti inşà 

 

3 Ħàcı Ĥalīl Aġà kim Gözlülü derler aña 

Bànī-i śàliś oldu yaptı bunu ser-à-pà 

 

4 Mecdī mücevher-àsà tàrīĥi oldu zībà 

Càmić edildi inşà feyż-i nevi dü-bàlà 

   1325, 9 Ħaziràn 1323, Ķonya 

                                                             
488 MK 41a 
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A18b 

-7- 

Mefćūlü/Mefāćīlün/Mefćūlü/Fećūlün 

Hüve’l-Bàķī 

“Merħūmuñ Büyük Vàlidesi Lisànından” 

 

1 Eyvàh gitti elden pek genç iken Celàl’im489 

Firķatle sūz-nàkım ħasretle bī-mecàlim 

 

2 Ey dīde yaşlarıñla sīr-àb ķıl mezàrı 

Zīrà içinde vardır pejmürde gül cemàlim 

 

3 Düşmüştü vàlideñ de pek genç iken türàba 

Şàyestedir ne rütbe artarsa infiĆàlim 

 

4 Aćmàķ-ı càna geçti àlàm-ı çerĥ-ı devvàr 

Biñ türlü derde düştüm bilmem nedir vebàlim 

 

5 Efkàra tercümàndır Mecdī gibi süĥan-sàz 

İćlàn eder cihàna sīnemdeki melàlim 

 

                                                             
489 A 18b 
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6 Eyvàhı dört cihetten duydum yazınca tàrīĥ 

Ĥàk-i siyàha düştü pek genç iken Celàl’im 

   Mart 1331, 9 Cemàziye’l-ūlà 1333 

 

A3b 

-8- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

1 Fürūġ-ı ŝıħħat olsun dàĈimà feyż-i mizàcıñ490 

Tetevvüc eylesin nūr-ı şerefle imtizàcıñ 

 

2 Refīķiñle ŝafà-dàr-ı ħayàt-ı càvidàn ol 

Mübàrek olsun ey Zehrà mübàrek izdivàcıñ 

   Caġaloġlu, 3 Ħaziràn 1929 

 

 

 

OE 152, 142 numaralı şiir 

-9- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

1 Fàżıl-ı devràn cenàb-ı ŜàĈib-i şöhret-şićàr491 

 Keśret-i ćilmiyle olmuştu celīlü’l-ićtibàr 

 

2 Āsiyà vü Avrupa’da nūr-ı fażlı münteşir 

                                                             
490 A 3b 
491 OE 152 
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 Kendini ħürmetle medħ ü yàd ederdi rūz-gàr 

 

3 Canlı bir dàrü’l-kütüptü ķalbi fihrist-i ćulūm 

 Mažhar-ı nūr-ı ilàhī ćàşıķ-ı Perverdigàr 

 

4 Sīnesi ħubb-ı nebīden şućle-dàr-ı feyż idi 

 Kenz-i maĥfīsi melàmet ĥırķasından àşikàr 

 

5 Ŝofrası her źī-ħayàta beźl ederdi nićmeti 

 Kīsesi eylerdi muħtàcı keremle baĥtiyàr 

 

6 ćÖmrü yetmiş yıl mücerred geçti ćaşķ-ı ćilm ile 

 Kendini lüţf ile şàd etsiñ Cenàb-ı Kird-gàr 

 

7 Aġladı çeşm-i maćàrif aġladı aŝħàb-ı dil 

 Aġladı Mecdī vefàtında bunun aġyàr u yàr 

 

8 Noķtasından nükteli ŜàĈibledir tàrīĥ-i fevt 

 Oldu İsmàćīl Efendi ćàžım-ı dàrü’l-ķaràr 

   1359, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-10- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Kitàbe-i Seng-i Mezàr 
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1 Esip bahàr-ı ćömrüne verem dedikleri semūm492 

Ĥazàn-ı maħve uġradı bu nev-ćarūs-ı ħacle-gàh 

 

2 Türàb-ı laħd-ı pàkin meţàf-ı ħūr u ćayn edip 

Maķàmın riyàż-ı ķudsiyànı eylesin ilāh 

 

MK, 11b 

3 Bu mıŝrać-ı ħazīn anıñ vefàtı sàlin añlatır 

Şaràb-ı mevti genç iken Ħamīde-nūş ķıldı àh 

 

-11- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 Nūħ’tur ismi Abuġlu-zàde’dir hem şöhreti493 

On sekiz yaşında bir rūħu’l-maħàsin nev-nihàl 

 

2 Ħüzn ü ekdàr içre terk etti pederle màderin 

Almadan àmàlini ćuķbàya etti irtiħàl 

 

3 Ķabrini gülşen-serà-yı cennetü’l-firdevs edip 

Rūħunu aćlà-yı ćilliyyīnde ķılsın Źü’l-celàl 

 

4 Gevher-i eşkiyle Mecdī yazdı bir tàrīĥ aña 

                                                             
492 MK 11a 
493 MK 17a 
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Nūħ Efendi cennetü’l-mevàya ķıldı intiķàl 

   1323, Ķonya 

 

-12- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 Laħdidir bu bir şecàćat-peykeriñ494 

Bir ħamiyyetli ġažanfer ćaskeriñ 

 

2 Ĥàke düştü ćasker-i heybet-nümūn 

Ġayret-àver biñbaşı buldu sükūn 

 

3 Durmadı saćy etti mà-dàme’l-ħayàt 

İş başında fücĈeten etti vefàt 

 

4 Besmeleyle çıķtı bir tàrīĥ-i sàl 

Etti Muħyiddīn Efendi intiķàl 

   1 Şubàţ 1324, Ķonya 

 

-13- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 Ķonya mektūbīsi Vaħyī Begefendi màderi495 

                                                             
494 MK 37a 
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Etmiştir cismine medfen bu ĥàk-ı ezheri 

 

2 Şehr-i meşhūr-ı Manastır’dan bir ćàlī dūd-mān 

 

MK, 38b 

Nisbetiyle müştehir merħūme-i ćàlī-mekàn 

 

3 Ħubb-ı Mevlànà-yı Rūmī cànınıñ cànànıdır 

Mažhar-ı elţàf-ı Mevlà olmaķ anıñ şànıdır 

 

4 Fikrime tàrīĥ içün Mecdī cevàhir nàz ile 

Bàġ-ı ćAdn’e naķl-ı meĈvà ķıldı rūħ-ı ćĀdile 

   1323 

 

-14- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

Fàim Vàlide’ye Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 Ķadınlar zümresinde müştehirdir ħüsn-i ĥulķuyla496 

Budur tàcü’ş-şeref bir seyyide nisvàn-ı İslàm’a 

 

2 Betūl olmaķ aña bir faĥr-ı dīn olmuştu ćömründe 

Faķīre raħm ederdi ćàţıfet bi’l-cümle eytàma 

 

                                                                                                                                                                             
495 MK 38a 
496 MK 43b 
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3 Ola hem-bezm-i ħūràn-ı ilàhī bezm-i cennette 

Ŝafà-yı uĥrevīden ġarķ ola her türlü inćàma 

 

4 Vefàtı sàlını ismi Źelīĥa añlatır Mecdī 

Bu tàrīĥiñ biñ üç yüz on bir oldu baķma bir làma 

 

-15- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

 MK, 44a 

Doķtor İsmàćīl Efendi’ye Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 Màlik-i ħıźķ u mahàrettir ţabàbetten bu źàt497 

Ħüsn-i aĥlàķıyla vàŝıl oldu evc-i ćizzete 

 

2 Tam otuz yıl etti icrà-yı ţabàbet şevķ ile 

Ŝīt-i ćàlī ŝaldı nàmı şàn-ı insàniyyete 

 

3 Bir çıķar Mecdī mücevher böyle tàrīĥ-i laţīf 

Rūħ-ı İsmàćīl-i ħàźıķ uçtu ŝaħn-ı cennete 

   1325 ćArabī 

 

-16- 

Fećūlün/Fećūlün/Fećūlün/Fećūl 

Kitàbe-i Seng-i Mezàr Balıkesrī’de 

                                                             
497 MK 44a 
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1 Bu ķabriñ içinde yatar bir cevher498 

Ŝadàķatli merdiñ ola ķabri nūr 

 

2 Ġarīb olduġundan denilse şehīd 

Bu ħükm-i ķarībe denilmez baćīd 

 

3 Bu aŝlında bir Silleli iş-güzār 

Dućà eyle zīrà ġarībü’d-diyàr 

 

4 Dedi fevte tàrīĥi bir Ķonyalı 

Behişte ĥıràm Muħammed ćĀlī 

   1313, Kànūn-ı Evvel 1323, Ķonya499 

 

 

  

                                                             
498 MK 44a 
499 Başlıktan anlaşıldığı kadarıyla Mecdî’ye ait değildir. Şairin görüp de kayıt altına aldığı bir mezar 
taşı yazısıdır. 
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MESNEVÎLER 
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-1- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

1 Allàh ki źàt-ı kibriyàdır500 

Müstaġnī-i cümle mà-sivàdır 

 

2 Bir sırr-ı Ćažīmdir muħaķķaķ 

TaĆbīre gelir mi sırr-ı muġlaķ 

 

MK, 36a 

3 Peydà vü nihàn cümle àşinà 

Bir baħr-i Ćažīme mevce gūyà 

 

4 MaĆnàyı bilince nūr-ı Ćīrfàn 

Ħayretle düşer sükūta insàn 

 

5 Bir kenz-i muĆažžam u muţalsam 

Miftàħına dendi sırr-ı aĆžam 

 

6 Yoķ ķudret-i źàtıñ intihàsı 

Taħdīd olunur mu kibriyàsı 

 

7 Ħaķ žàhir olunca cümle eşyà 

Bir gölge gibi olur hüveydà 

                                                             
500 OE1 15a, OE2 19b, OE3 62a, OE 25 
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8 Şiddetle žuhūrunuñ ĥafàsı 

Nūr-ı eħadiyyetiñ żiyàsı 

 

9 İdràk edemez bu sırrı ġàfil 

Erdi o kemàle merd-i Ćàķil 

 

10 Elţàf-ı Ĥüdà’ya müstaħaķdır 

Allàh’ı bilen ne derse ħaķdır 

 

11 Allàh derim hemīşe Allàh 

Hem-naġme benimle ķalb-i àgàh 

 

12 Žannetme ki sırr olunca Mevlà 

Fikr etmemedir o sırrı evlà 

 

13 ĶurĈàn bu ĥuŝūŝa oldu nàzil 

Allàh’ı bilir ĥabīr olan dil 

 

14 Fıţrattaki cümle sırr u ħikmet 

İnsàndaki eñ büyük fażīlet 

 

15 Ĥallàķını bilmedir muħaķķaķ 

Ħalleyle nedir o źàt-ı muţlaķ 
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16 Teşrīħ ederek bu kàĈinàtı 

Bul dürre-i źerretü’l-ħayàtı 

 

17 Miftàħ-ı saĆàdetü’l-fütūħuñ 

Pertev-dih olunca feyż-ı rūħuñ 

 

18 Esràr-ı leţàĈif-i ilàhī 

Mekşūfuñ olur seniñ kemàhī 

 

19 Mefhūm-ı ħaķīķatü’l-ħaķàyıķ 

Ćİrfàna verirse feyż-i làyıķ 

 

20 Bir ţàĈir-i ķuds olur hüveydà 

Menķūş-ı cenàħı feyż-i aĆlà 

 

21 Maķŝūda bu işte ràhberdir 

Ammà bu daĥi şikeste-perdir 

 

22 TeĈyīd-i Ćinàyet-i ilàhī 

Tenvīr ķılarsa feyż-i ràhī 

 

MK, 36b 

23 Pertev ŝaçar anda Ćaķl-ı furķàn 
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Meydàna çıķar ol nūr-ı pinhàn 

 

24 Meydàn deme maĆnevīdir ammà 

Žanneyleme şöyle böyle ħàşà 

 

25 Mekşūf-ı baŝīretiñ olur Ħaķ 

Sırrıñda şühūd olur muħaķķaķ 

 

26 Deryà-yı ŝafà vü źevķ-i Ćirfàn 

Mecrà-yı diliñde olsa cūşàn 

 

27 Ravżañdaki zehretü’l-maĆànī  

Gül-bīz-i viŝàl eder cenànı 

 

28 Ķalbiñ bu fürūġ-ı inşiràħı 

Miŝbàħ-ı münevvirü’l-felàħı  

 

29 Bir sırr-ı şerīf-i càvidàndır 

Ol sırrı gören ŝafà-yı càndır 

 

30 Źevķ ehline keşf olan bu esràr 

Bī-gàneyedir ħicàb u estàr 

 

31 TaĆbīre lisàn ki tercümàndır 
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Ol sırda Ćàciz-ı beyàndır 

 

32 Bir şàĆir-i Ćàciziñ ilàhī 

ĆAşķıñ ile olmada mübàhī 

 

33 Mecdī’ye verir bu iftiĥàrı 

Elţàfıña ķarşı iftiķàrı501 

 

34 Senden erişirse feyż-i kàmil 

Eñ nàķıŝ olan olur mükemmil 

   21 Temmūz 1321, Ķonya 

 

 

A7b 

-2- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

1 ćAşķım beni attı sebze-zāra502 

Erdim güle gülşene bahāra 

 

2 Pür-şaćşaća ŝaħne-i ţabīćat 

Ŝaçmaķda fürūġu feyż-i fıţrat 

 

                                                             
501 Beyit: OE2, OE3 
 Müzdàd olur iftiĥàr-ı Mecdī 
 Zīrà saña iftiķàr-ı Mecdī 
502 OE1 51a, OE 99 
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3 Tābende cemāl ü ħüsn-i gül-gūn 

Gülşende açıldı ġayb-i meknūn 

 

4 Nūr aķmada çeşme-i semādan 

Gözler ķamaşır bu kibriyādan 

 

5 Elţāf-ı Ĥüdā olup firāvān 

Ķalbimde açıldı biñ gülistān 

 

6 Eşyā-yı bedīća vech-i ĥandān 

Envārıñ içinde Ħaķ nümāyān 

 

7 Ey ķalbi siyāh olan ćamādan 

Nūr alsañ a merkez-i żiyādan 

 

8 Baķ rūy-ı zemīn ü āsumāna 

Döndür yüzü ķıble-i cihāna503 

 

9 Sırr olsa da şübhesiz hüveydā 

Ħażır ile ġaybı eyle peydā 

 

10 Bir noķtada cemć eden ħayātı 

Ķalbinde ţutar bu kāĈinātı 

                                                             
503 b döndür: dönder OE 
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11 Emvàc-ı bedīćası vücūduñ 

Hep şućlesi ħayy olan Vedūduñ 

 

A8a 

12 Bī-ħad görünen tecelliyātı 

Biñ renge giren bu ŝādırātı 

 

13 Bil sırr-ı vücūdu maŝdarından 

Bul nūr-ı žuhūru mažharından 

 

14 Saćyiñ ile keşf edip bu rāzı 

Fehmeyle ħaķīķati mecāzı 

 

15 Ħaķ olsa ne rütbe sırr-ı muġlaķ 

Bī-şübhe odur Vücūd-ı Muţlaķ 

 

 

OE2 1b 

-3- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Màcerà-yı Ħayàt 
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1 Hem-bezm-i ŝafà idim ezelde504 

 Bir ravża-i nūr-ı bī-bedelde 

 

2 Bir ravża ki reng reng ezhàr 

 Deryà gibi mevce mevce envàr 

 

3 Bir ravża ki ŝaħnesi semen-ber 

 Çàrūb-ı zemīni zülf-i dilber 

 

4 Revnaķla ŝafà tecessüm etmiş 

 Gülşen olaraķ tebessüm etmiş 

 

5 Elħàn-ı ţuyūru àyetü’n-nūr 

 Sükkàn-ı ħarīmi cümle sürūr 

 

6 Estikçe nesīm-i ćanberīni 

 Gül-bīz-i ţarab eder zemīni 

 

7 Eşcàrı ŝafà-niśàr-ı enhàr 

 Enhàrı feraħ-fezà-yı gül-zàr 

 

8 Ser-menzil-i źevķ-ı ķudsiyàndır 

 ćUşşàķı anıñ kerrūbiyàndır 

                                                             
504 OE2 1b 
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9 Kàşàneler anda ćàrifàne 

 Baķmaķta feżà-yı là-mekàne 

 

10 Ĥūbànı zemīn zemīn-i ĥıràmàn 

 Her köşede başķa bir ĥıyàbàn 

 

11 Yoķ ortada fikr-i būd u nà-būd 

 Āśàr-ı elem içinde mefķūd 

 

12 Şeffàf idi ŝahne ŝaħne-i gülşen 

 Mevlà görünürdü cennetinden 

 

13 Menziller o yere öyle bàlà 

 Her dem duyulur kelàm-ı Mevlà 

 

14 Gezmekte idim Avrupa’da şàdàn 

 Ervàħ ile càn olurdu raķŝàn 

 

OE2 1a 

15 Màderle peder olup bahàne 

 Celb eylediler beni cihàne 

 

16 Ġayb oldu ķadīm àşiyàne 
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 İndim bu sefīl ĥàk-dàne 

 

17 Càn oldu esīr-i ķayd-ı şīven 

 Bir sicn-i žalàmı etti mesken 

 

18 Baştan başa ćàlem-i ćanàŝır 

 Ervàħa bedel ġişàve žàhir 

 

19 Màżī-i laţīfi eyleyip yàd 

 Ettim senelerce àh u feryàd 

 

20 Ħayret-zedelikle ćaķl-ı derràk 

 Ālàma düşüp kesildi ŝad-çàk 

 

21 Temyīzini ġayb edip şućūrum 

 Sönmüştü başımda ŝanki nūrum 

 

22 Feryàdımı gàh ederdi teskīn 

 Bir lüţf-ı ġarīb ü źevķ-i şīrīn 

 

23 Ŝalmıştı benimle ŝanki arża 

 Bir cūy-ı laţīfi eski ravża 

 

24 Màderden aķardı ismidir şīr 
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 Ancaķ ererdi ćaķla teĈśīr 

 

25 Baćżen de gelirdi gūş-ı càna 

 Ātīdeki naġme-i ćàrifàne 

 

26 Ninnīler oķurdu böyle màder 

 Etmiştim anı güzelce ezber 

 

Ninnī 

1 Ey màh-ı nevīn-i àsumànım 

 Ey màye-i źevķ-ı cism ü cànım 

 Ey ġonce-i ħüsn-i gülistànım 

 Ninnī oķumaķla ter-zebànım 

 Baķtıķça ŝafàña dīde-gànım 

 Leb-rīz-i ţarab olur cenànım 

 

OE2 2b 

2 Sen tuĥfe-i ćàlem-i ŝafàsıñ 

 Āyine-i nažra-i Ĥüdà’sıñ 

 Gencīne-i sırra àşinàsıñ 

 Öyle ŝanırım Ĥüdà-nümàsıñ 

 Söyle baña ey semà-nişànım 

 Gördüñ mü ķadīm àşiyànım 
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3 Geldiñse de ćàlem-i fenàya 

 Bir maħbes-i tende ibtilàya 

 Senden yine yol çıķar semàya 

 Baķ ķalbiñe manžar-ı Ĥüdà’ya 

 Ey màh-ı nevīn-i ħüsn ü ànım 

 Dal uyķuya ey żiyà-feşànım 

 

4 Dünyà denilir bu nev-cihàna 

 Miħnet evidir bu ġam-keşàñe 

 Herkes çekilir bir imtiħàna 

 Ver ħaķķını ayrı cism ü càna 

 Ey màh-ı nevīn-i àsumànım 

 Dal uyķuya geçmesin zamànım 

 

5 ćAllàme-i ćàŝır-ı bī-hemàl ol 

 Ĥurşīd-i kemàl-i bī-zevàl ol 

 Aĥlàfıña şànlı bir miśàl ol 

 Ser-defter-i feyż-i ehl-i ħàl ol 

 Biñler yaşa ey fürūġ-ı cànım 

 Ey ġonce-i nūr-ı gülistànım 

 

OE2 2a 

27 Ħayretle baķıp bu nev-cihàne 

 Màderle oķur idim teràne 
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28 Kehvàre-i teng ederdi ifhàm 

 Vardır bu cihànda ĥayli àlàm 

 

29 İĥţàr ediyor idi ķımàţı 

 ćĀlemdeki şekl-i irtibàţı 

 

30 Màdem ki tektir bidàyet 

 Elbette mezàr olur nihàyet 

 

31 Kehvàre eder ŝudàćı tehzīz 

 Ammà yine nàmı mehd-i taćzīz 

 

32 El-ķıŝŝa ħarīrīdir ŝafàsı 

 Eglencelidir yine cefàsı 

 

33 Girmiş idi ĥūb intižàma 

 Kehvàre aŝıldı saķf-ı bàma 

 

34 Artıķ yatıyor idim firàşa 

 Ĥàbımda bulunmuyordu raćşe 

 

35 Gàh oynar idim durup bucaķta 

 Baćżen de gezer idim ķucaķta 
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36 Bildikte sefīd ile siyàhı 

 Farķ etti göñül sürūru àhı 

 

37 Yıldızlara màha meyl ederdim 

 Murġàna baķıp uçar giderdim 

 

38 Meftūn olur idim żiyàya 

 İnsàndaki ħüsn-i dil-rubàya 

 

39 Olduķta ŝabī-i heft-sàle 

 Girmişti rūşen biraz kemàle 

 

40 ćĀlemdeki intižàm-ı merġūb 

 Etmişti beni cihàna mecźūb 

 

41 Artıķ unutup cihàn-ı nūru 

 İş eyledim ćàlem-i žuhūru 

 

42 Aħvàline uydurup ĥayàli 

 Eşyàda görür idim kemàli 

 

43 Envàć-ı cemàd ile nebàtàt 

 Źī-rūħ olan laţīf àyàt 
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44 İkbàr ile gökte nūr-ı ecràm 

 Bir mevcūdu etmesin mi ifhàm 
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45 Bir şöyle baķışta kàĈinàta 

 Beñzer kelimàt-ı beyyinàta 

 

46 Teşkīl-i ħurūfu muntažamdır 

 Maćnàlı kitàb-ı muħteşemdir 

 

47 Her şeyde fürūġ-ı nūr-ı vaħdet 

 Mevlà-yı yegàneye işàret 

 

48 İnsàn ise fihris-i muţalsam 

 ćĀlem aña ķarşı şerħ-i aćžam 

 

49 Bunlar gibi ĥaylī ćàrifàne 

 Sözler atılır ŝımàĥ-ı càna 

 

50 Ķalmaz burada faķaţ ħikàyet 

 Var pīr-i zamànda başķa ćàdet 
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51 Cinlerle perīler ķarnavallar 

 Tehdīd-i ħayàt ise maŝallar 

 

52 Terhīb-i ŝabīde var mı maćnà 

 Làyıķ mı bu nev-ĥayàli iţfà 

 

53 Gördüm nice ćàdet-i źemīme 

 Eñ beteri ŝoħbet-i şetīme 

 

54 Nev-bàvesidir ŝabī ħayàtıñ 

 Bir şàĥ-ı cedīdi kàĈinàtıñ 

 

55 Tehźībine ihtimàm eyle 

 Teźhīb-i dimàġını tàm eyle 

 

56 Ādàb iledir kemàl-i àdem 

 Aĥlàķ iledir cemàl-i àdem 

 

57 Bir lemćasıdır edeb Ĥüdà’nıñ 

 Ser-tàcı edebdir enbiyànıñ 

 

58 Derdi pederim benim dem-à-dem 

 Maćnàda edeb demektir àdem 
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59 Ol pīr-i edīb-i nükte-pīrà 

 Üstàd-ı şehīr-i meclis-àrà 

 

60 Yaćnī peder-i daķīķa-dànım 

 Dànà-yı seràĈir-i zamànım 

 

61 ćĀşıķtı edeb ile kemàle 

 Söylerdi bu yolda biñ maķàle 

 

62 Bilmişti ħavàyic-i zamànı 

 Ġàyetle severdi ćàķilànı 

 

63 Taćlīm idi maķŝadı yegàne 

 Söylerdi sözü mućallimàne 
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64 Nezdinde cihàn idi debistàn 

 Herkes aña ķarşı ŝanki ŝıbyàn 

 

65 Fehm-i süĥana gelince ķudret 

 Tedrīs eylemişti sürćat 

 

66 Dībàce-i ders ćıyàlim oldu 

 Mecdī o cihàna àdem oldu 
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67 Yoķ ortada levħa naķş u imlà 

 Tedrīs ediyordu ćilm-i eşyà 

 

68 Hep źihnimde eyliyordu tersīm 

 Esmàyı bu yolda etti taćlīm 

 

69 Etmişti beni yanında hem-dem 

 Bir gölge idim aña dem-à-dem 

 

70 Càrī idi her zamàn ifàde 

 Her şeyden ederdim istićàźe 

 

71 Görseydi müĈeśśir-i bedīći 

 Söyler idi ħikmet-i ţabīći 

 

72 Eflàka olursa çeşmi nàžır 

 Yıldızları añlatırdı bir bir 

 

73 Bir baħśe ki fetħ-i bàb olurdu 

 Vàlid aña bir kitàb oķurdu 

 

74 Bir cànlı kitàb idi mükemmel 

 Ķàmūs-ı ćulūm idi mufaŝŝal 
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75 Efkàrımı eyleyince tevsīć 

 Bir mertebe ŝınıfı etti terfīć 

 

76 Eşkàl-i ħurūf ile ķıràĈet 

 Taćlīmine etti ŝoñra ġayret 

 

77 Evvelce eyledi esàsı tarŝīn 

 Keyfince ķılar binàyı tezyīn 

 

78 Bir vàlid-i muħteremdir ol pīr 

 Làyıķtır aña kemàl-i tevķīr 

 

79 Miftàħı baña o etti iħsàn 

 Her müşkil öñümde oldu àsàn 

 

80 Yazmaķ oķumaķ ţabīćat oldu 

 Tezyīn-i dimàġa àlet oldu 

 

81 ĶurĈàn’ı ķolayca ezber ettim 

 Vicdànıma misk-i ezfer ettim 

 

82 Maćţūf idi kesb-i ćilme her àn 

 Bī-fàĈide geçmiyordu ezmàn 
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83 Her ŝubħ u mesà dürūsa ġayret 

 Vàlid baña vermiyordu fırŝat 

 

84 Elćabda vardı ĥaylī eşkàl 

 Oynardı soķaķta ķısm-ı eţfàl 

 

85 Aķrànım idi çelik çomaķta 

 Ben evde kitàb ile bucaķta 

 

86 Hīç añlamadım nedir ŝabàvet 

 Derler ki o demdedir saćàdet 

 

87 Feryàd ile girdigim şū ćàlem 

 Hep meşġaledir baña dem-à-dem 

 

88 Màdem ki ismi dàr-ı miħnet 

 Olmaz bu cihànda istiràħat 

 

89 Ĥamsīne erişti sinn ü sàlim 

 Uġraşmaġa ķalmadı mecàlim 

 

90 Ammà yine muķteżà-yı ezmàn 
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 Etmekte beni hemīşe pūyàn 

 

91 Dünyà ne ćažīm kàr-ĥàne 

 Hep işle gelir gelen cihàne 

 

92 Bir velvele-gàh-ı ibtilàdır 

 Dünyà degil ismi bir belàdır 

 

93 Pür-silsiledir levàzımàtı 

 Žannetme ķolay geçer ħayàtı 

 

94 Baķ ćàleme ŝaħne-i ħayàta 

 Bir loķma içün mücàdelàta 

 

95 Maćnà-yı cihàn fenà demekse 

 Yek-dīgeri öldürüp yemekse 

 

96 Maćnàsı nedir taķallübàtıñ 

 Bir ġàyesi yoķ mu kàĈinàtıñ 

 

97 Her şeyde heder demekse ġàyet 

 İster bu uŝūle bir ćadàlet 

 

98 Ġàlib ne içün zebūnu her àn 
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 Ġadr ile eder ħazīn ü giryàn 

 

99 İnsànı ţutup caħīme atmaķ 

 Hem-cinsini ķul yapıp da ŝatmaķ 

 

100 Maħkūm oluyor nisà ricàle 

 Ya ćaksini al bunuñ miśàle 
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101 Aġnàmı źiĈàb eder ġanīmet 

 İnsànda da böyledir ţabīćat 

 

102 Bir şeyde vucūdu etmek ibķa 

 Biñ şeyden eder ħayàtı ifnà 

 

103 Ezhàr-ı ŝafà-niśàr-ı gül-şen 

 Ŝolmaķta bütün ĥazàn gelirken 

 

104 Her köşede türlü inķılàbàt 

 ćĀlem mi bu yoķsa bir ĥaràbàt 

 

105 ćĀķilleri maħv eder belàyà 

 Biñlerce bu yolda var żaħàyà 
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106 Ħayret-res-i ćaķıldır şüĈūnàt 

 Var bir de niķabı “ħikmet-àyàt” 

 

107 İrcàć ederek kelàmı aŝla 

 Zīnet verelim yine o faŝla 

 

108 Beş altı sene peder oķuttu 

 Mensūcu uŝūl ile doķuttu 

 

109 Bedr olmuş idi hilàl-i ćaķlım 

 Rüşdiyeye mūcib oldu naķlim 

 

110 Ondört idi ol zamànda sàlim 

 Taħŝīle müsàćid oldu ħàlim 

 

111 Mektep idi türlü medħe şàyàn 

 Envàr-ı fünūn içinde tàbàn 

 

112 ćĀlimdi bütün mućallimīni 

 Tedrīsi degerdi àferīni 

 

113 Faĥrī denilen o źàt-ı fàżıl 

 Ser-tàc-ı efàżıl ü emàśil 
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114 Ser-çeşme-i àb-ı zinde-gànı 

 Sīràb ediyordu teşne-gànı 

 

115 Taķrīri idi dürerle memlū 

 Şàkird olamaz aña Arisţo 

 

116 ćİlmindeki pertev-i dıraĥşàn 

 Meşhūr Kemàl’i etti ħayràn 

 

117 Dört yıl dersine devàmım 

 Ammà ebedīdir iħtiràmım 
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118 ćÖmrümde birinci nažm-ı eşćàr 

 Fevtinden eder teĈellüm ižhàr 

 

119 Hep mevt ile girdiler zemīne 

 Raħmet ede Ħaķ mućallimīne 

 

120 Oldum ise ķaç sene müdàvim 

 Mektepte ćAzīz olurdu nàmım 

 

121 Tevfīķ-i Ĥüdà olurdu rūşen 

 Gitmezdi birincilik elimden 
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122 Ezhàr-ı ćulūm ile debistàn 

 Olmuş idi maćnevī gülistàn 

 

123 Mektep idi maĥrec-i fażīlet 

 Biñlerce efendi etti neşĈet 

 

124 Mektepten alınca ben şehàdet 

 Derħàl göründü başķa ĥidmet 

 

125 Faĥrī’ye bedel mućallim oldum 

 Tedrīs-i ćulūma ĥàdim oldum 

 

126 Lüţf etti baña Ĥüdà-yı Mennàn 

 Diz çöktü öñümde hep refīķàn 

 

127 Elţàf-ı Ĥüdà’yı eyleyip yàd 

 Ātīdeki şićri ettim inşàd 

 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

 

128 Kim ki elţàf-ı Ĥüdà’dan nàil-i iħsàn olur 

 Mekteb-i ćilmde her müşkil aña àsàn olur 
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129 Źerre düşse ćilm-i Mevlà’dan eger bir kemtere 

 Ķalbiniñ her źerresi bir meşćal-i ćirfàn olur 

 

130 Feyż erince şīr-ĥàr-ı ćilme nevzàd olsa da 

 Ħażret-i ćĪsà gibi kehvàrede gūyàn olur 

 

131 Luţf-ı Ħaķ’tır bàćiś-i teĈyīd olan insàna hep 

 Merd-i ümmī luţf erince ćàlim-i źī-şàn olur 

 

132 Nūr-ı maćnà sözlerinden berķ uran bir şàćiriñ 

 Sözleri maħsūd-ı fikriyyūn-ı ķaħţàn olur 

 

133 Dest-i ķudret ŝaħne ŝaħne gösterip àśàrını 

 Feyż ile pīràye-baĥş-ı ćàlem-i imkàn olur 

 

134 Baķ bahàrıñ tàbiş-i ezhàrına envàrına 

 Şevk ile her źerre bir àràyiş-i bostàn olur 

 

135 Ebr-i Nīsàna fażīlettir maćàrif-perveràn 

 Feyż ile pīràye-baĥş-ı gülşen-i ezmàn olur 
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136 Yoķ hünerden başķa bir sevdà-yı śervet sīnede 

 Gerçi ĥalķıñ àrzūsu śervet ü sàmàn olur 
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137 Nefsine muġriķ olup ħaddi tecàvüz eyleyen 

 Eşķiyà-yı fıţratıñ meksebi ĥusràn olur505 

 

138 Sırr-ı tesbīħ-i cemàdı fehm eden ćàrifleriñ 

 Duyduġu her naġme bir àvàze-i sübħàn olur 

 

139 Merd-i kàmil olmaġa làyıķ olan her ţàlibiñ 

 Cephesinde lemća-i nūr-ı źekà tàbàn olur 

 

140 Salţanat àśàrıdır Ħaķ’dan bütün gördükleriñ 

 Gerçi žàhirde kimi bende kimi sulţàn olur 

 

141 Luţf-ı Ħaķ yàver olursa eñ kemīne àdeme 

 Feyż ile Mecdī gibi ser-defter-i iķràr olur 

 

 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

142 Gelmişti livàmıza saćàdet 

 Terfīć ile oldu bir velàyet 

 

143 Mektepte şereflenip bu yüzden 

 Olmuş idi ġıbţa-baĥş-ı gülşen 

                                                             
505 b Mısraın vezni problemlidir. 
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144 Vàlī-i vilàyet etti irşàd 

 İħyà-yı maćàrif oldu mućtàd 

 

145 Maġbūţ-ı bilàd olup şerefte 

 Mektepler açıldı her ţarafta 

 

146 Teshīl edilip uŝūl-ı imlà 

 Tedrīse verildi ţarz-ı zībà 

 

147 Tedrīs idi bence ĥaţţ-ı evfer 

 Ķalbimdi anıñ ile münevver 

 

148 Sàrī idi leźźeti ħayàta 

 Eźvàķ değerdi kàĈinàta 

 

149 Bilinmez idi bizdeki şebàbet 

 Ràħat ne demek nedir kesàlet 

 

150 Gündüz ve gece bütün meşàġil 

 RüĈyà mı kitàb olurdu şàġil 

 

151 Taħŝīle idim o rütbe ćàşıķ 

 Bīdàr idi benimle ŝubħ-ı ŝàdıķ 
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152 Eglencem idi benim dürūsum 

 Ķoynumda kitàb idi ćarūsum 

 

153 Tedrīs idi gerçi şuġl-ı mekteb 

 Ħàriçte važīfe başķa mekseb 
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154 Nefćī denilen edīb-i fàżıl 

 Ser-defter-i zümre-i efàżıl 

 

155 Üstàdım idi ĥabīr-i taćlīm 

 Her dersi ederdi ħüsn-i tefhīm 

 

156 Tekmīl-i nusaĥ ile icàzet 

 Vermişti baña o mihr-i fıţnat 

 

157 İnsàñdaki eñ büyük meziyyet 

 Tekrīme sebep olan fażīlet 

 

158 Bī-şüphe ki ćilm ü maćrifettir 

 Ħaķ’dan bize nūr-ı mesćadettir 

 

159 Bir ćàlem ise vücūd-ı insàn 
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 Ĥurşīdi içinde nūr-ı ćīrfàn 

 

160 Maćnàda cihàn demekse àdem 

 ćİrfàn o cihànda şàh-ı aćžam 

 

161 Ādemden olunca ćàlemi tàbàn 

 Hep secdeye düştüler sürūşàn 

 

162 Ger olmasa ćàrif-i meşàkil 

 İnsàn ile bir olur heyàkil 

 

163 ćĀlemde ne var ise müĈeśśir 

 Hep ćilm ile fenle oldu žàhir 

 

164 Meydàndaki cümle ićànet 

 Her fendeki ayrı ayrı àlàt 

 

165 Efćàl-i ćacībesi neccàrıñ 

 TeĈśīr-i şedīdi gizli nàrıñ 

 

166 Biñ türlü bedàyić-i temeddün 

 Biñ şekl-i nevīnde biñ televvün 

 

167 Āśàrı bütün teraķķiyàtıñ 
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 Efkàr-ı cedīdesi ħayàtıñ 

 

168 Ţayyàre balon şimendüferler 

 ................... çekerler506 

 

169 Bunlar gibi türlü türlü àśàr 

 Āśàr-ı keràmet-i be-dīdàr 

 

170 Hep feyż-i behīn maćrifettir 

 Hep siħr-i nevīn maćrifettir 
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171 Ammà ne ķadar ġarīb ħàlet 

 Şarķ ehline ħükmeder kesàlet 

 

172 Meydànda görülmez iĥtiràćàt 

 Biñbir gece şuġludur ħikàyàt 

 

173 Maġribde doġan şümūs-ı ćirfàn 

 Žulmet-gehde şarķ-ı fürūzàn 

 

174 Bir kerre dolaş da Avrupa’da 

                                                             

506  



468 
 

 Et ŝoñra seyàħat Asya’da 

 

175 Gör ĥalķı naŝıl enīs-i ġaflet 

 Yoķ medħe değer hüner fażīlet 

 

176 Baştan başa bir ĥaràbe ćàlem 

 Meyyit gibi ortasında àdem 

 

177 Maķber gibi ĥàneler görürsüñ 

 Çoķ yerde de ĥaymede durursuñ 

 

178 Maćdenleri yerde muĥtefīdir 

 Ellerdeki keseler tehīdir 

 

179 Her yerde ćaţàlet ü sefàlet 

 Her belde ĥaràbe-i żarūret 

 

180 Ebvàb-ı teraķķiyàt mesdūd 

 Yollarla muvàŝalàt mefķūd 

 

181 Mevsim ise mevsim-i zemistàn 

 Evden çıķamaz çamurdan insàn 

 

182 Ķar düştü mü sàħa-i zemīne 
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 İster ķarada büyük sefīne 

 

183 Her şeye denir bu şey de fànī 

 Hīç kimse benimsemez cihànı 

 

184 Bir ismi kesàletiñ tevekkül 

 Olmazsa açıķ reh-i teseĈül 

 

185 Yüzlerdeki berķ evràķ-ı źekàlar 

 Olduķça söz àşinàlar 

 

186 Maħkūm-ı ćaţàlet-i zamàndır 

 Ülfet bu zemīnde pek yamàndır 

 

187 Göz açmalıyız cihànda artıķ 

 Hep olmalıyız dilimizde ŝàdıķ 

 

188 ćOśmànlı demek ħarīŝ-i şàndır 

 Tàrīĥ-i beşerde ķahramàndır 

 

189 Ecdàdı düşün naŝıl çalışķan 

 Bayraķları baķ kefenle al ķan 
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190 Fehmeylediler o gün zamànı 

 Titretmediler mi hep cihànı 

 

191 Sermàye bugün ćulūm u fendir 

 Fen yoķ ise ħiŝŝe bir kefendir 

 

192 Basţ etmeyelim uzun ħikàye 

 ćAţf-ı nažar eyle mà-ceràya 

 

193 Yirmiydi yaşım mućallim oldum 

 Evlàd-ı zamàna ĥàdim oldum 

  

194 Müşkil bu cihànda ĥaylī çoķtur 

 Lakiñ ĥocalıķ ķadar da yoķtur 

 

195 Üstàd demek cefàya mućtàd 

 Eyyàmı geçer elīm ü berbàd 

 

196 Darġındır anıñ bütün ħayàtı 

 Degnek ile eyler iltifàtı 

 

197 Taķdīre deger ħayàt-ı taćlīm 

 Her bir sene bence ćaŝr-ı kàmil 
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198 Ġayret ile zaħmete alıştıķ 

 Üç arķadaş el ele çalıştıķ 

 

199 Şīrvànlı idi refīķ-i evvel 

 Şàćir idi şàćir-i mükemmel 

 

200 Ŝadrī diye müştehirdi nàmı 

 Taćmīm-i hünerdi hep meràmı 

 

201 Üstàd-ı be-nàmı ĥàce-gànıñ 

 Ġayrette ferīdidir zamànıñ 

 

202 Bir dīgeridir Emīn Efendi 

 Memdūħ idi ţavr-ı müstemendi 

 

203 Ġàyetle sever idik devàmı 

 Tedrīse ederek ihtimàmı 

 

204 Niyyet idi niyyet-i nažīfe 

 Biz bilmiş idik nedir važīfe 

 

205 Mekteb deme mecmać-ı nihàlàn 

 Üstàd ise bàġçeye nigeh-bàn 

 



472 
 

OE2 7a 

206 Diķķat ile bàġa ĥidmet ister 

 Her meyvesi başķa riķķat ister 

 

207 Tanžīmine el urursa üstàd 

 Pek dilber olur nažarda şimşàd 

 

208 Himmet ile dàġ kopar yerinden 

 Himmettir eden cihànı gülşen 

 

209 Himmet ile baķ şimendüferler 

 ....... seyàħat eyler507 

 

210 Hep himmettir mućallimīniñ 

 Āśàrı temeddün-i nevīniñ 

 

211 Keşf eylediler nice bedàyić 

 Himmet ile oldu hepsi làmić 

 

212 Himmetle yaşar bu nevć-i àdem 

 Himmet iledir beķà-yı ćàlem 
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213 Bir gün şu laţīf olan teràne 

 Girmiş idi rişte-i beyàne 

 

 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

 

214 Doġar ĥurşīd-i ġayret meşriķu’l-envàr-ı himmetten 

 Cihàn pür-nūr olur revnaķ bulur àśàr-ı himmetten 

 

215 Kiyàsetle ħaŝàfet saćy u ġayret miśli biñ ĥaŝlet 

 Dürer-pàş-ı şereftir sàħil-i ebħàr-ı himmetten 

 

216 ćAţàlettir cehàlettir ķuŝūru şarķ-ı ednànıñ 

 Çıķar ćirfàna ġarbıñ şems-i zerrīn tàr-ı himmetten 

 

217 Riyàż-ı ĥulda reşk-endàzdır feyż-i naďàrette 

 O güller kim żiyà-efşàn olur gül-zàr-ı himmetten 

 

218 Siyàset ćàlemi biñ lerze-i ĥaşyet eder peydà 

 Kemàl-àsà metànet gösteren aħràr-ı himmetten 

 

219 Cibàli tīşe-i ġayretle çàk eyler zemīninden 

 Ne beklerseñ cihànda bekle cürĈet-kàr-ı himmetten 
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220 O ćàlem ki fürūġ-ı ćilm ile tenvīr eder dehri 

 Yapar iklīl-i ćizzet nàmına ezhàr-ı himmetten 

 

221 Eger àb-ı ħayàt-ı mevķit-i maţlūb ise Mecdī 

 Anıñ ..... càrī olur enhàr-ı himmetten508 
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Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

222 Dībàcede söyledim ki evvel 

 MebdeĈ idi ćàlim-i mükemmel 

 

223 Dünyà ise ĥàne-i cefà-dır 

 Bir velvele-gàh-ı ibtilàdır 

 

224 Oluncaya añlamaz cihànı 

 Envàć-ı ġavàĈil-i zamànı 

 

225 Her kim ki teĈehhül etmemiştir 

 Dünyàyı teĈemmül etmemiştir 

 

226 Ādem gibidir cinàn içinde 

 Envàć-ı ŝafà-yı càn içinde 

                                                             

508  
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227 Aħbàbı egerçi ĥaylī çoķtur 

 Ħavvàsı faķaţ yanında yoķtur 

 

228 Ekl eylememiş henüz şecerden 

 Ġàfil bu ķadīm olan ĥaberden 

 

229 Seyretmemiş ibtilà-penàhı 

 Taćbīr-i dīgerle ħacle-gàhı 

 

230 Maćnà-yı ĥafīsi ħacle-gàhıñ 

 Zīnet-gehidir enīn ü àhıñ 

 

231 Žàhirde egerçi muħteşemdir 

 Zīnetler içinde mürtesemdir 

 

232 Maćnàda faķaţ güzel ţuzaķtır 

 Žannetme ki açtıġıñ duvaķtır 

 

233 Bir şekl-i cemīlde esàret 

 Yoķtur ġam u źevķine nihàyet 

 

234 Elbette bilirdi ĥayr u şerri 
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 Boş söylememiş sözü Maćarrī509 

 

235 Ben yirmi üçe girince màder 

 Hep işleri risk edip ser-à-ser 

 

236 Evlenme sözü ederdi tekràr 

 Fikrinde eder dururdu ıŝràr 

 

237 Teklīfine ićtiràż ederdim 

 Ben doġruca derse giderdim 

 

238 Üstàd idi màdere biràder 

 İrżàya çalıştılar beràber 
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239 Tàm birisine eyledi temàdī 

 Terk eylemedim yine ćinàdı 

 

240 Gördüm ki beķà-yı nevć-i insàn 

 Bulmuş bu cihetle şekl-i imkàn 

 

241 Eşyàdaki izdivàca baķtım 

 Evvelki ćinàdımı bıraķtım 

                                                             
509 “Ebū’l-ćAlàĈ el-Maćarrī’niñ izdivàcı tecvīz etmedigine dàir olan meşhūr sözlerine işàrettir” şeklinde 
bir dipnot bulunmaktadır. 
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242 Teklik yaķışır Ĥüdà’ya ancaķ 

 Maĥlūķ ise çift olur muħaķķaķ 

 

243 Màder beni eyleyince irżà 

 Hep kendiniñ oldu ŝanki dünyà 

 

244 Īcàbı bütün edildi icrà 

 ćĀdàt-ı zifàf eyledi iħyà 

 

245 Dört beş senede çoġaldı neslim 

 İfràġ edilip fuŝūla aŝlım 

 

246 Baĥş etti baña kerīm Mevlà 

 Bir ķız iki oġlan oldu peydà 

 

247 Şaĥŝiyyetim eyledi taćaddüd 

 Hep ben idim eyledim teceddüd 

 

248 Aŝliyyet-i ferć u aŝlı añla 

 ćAyniyyet-i vaŝl u faŝlı añla 

 

249 MebdeĈ ne ise o müntehàdır 

 Nevćiyyet içinde bir beķàdır 
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250 Her gördügüñde àdem eski àdem 

 Ŝūret degişir faķaţ dem-à-dem 

 

251 Vaħdetteki nūr-ı ķàbiliyyet 

 Eşyàyı eder ķarīn-i keśret 

 

252 Ŝūrette taćaddüd-i meràyà 

 Maćnàda yegànelik hüveydà 

 

253 Bir aŝla varınca böyle ĥilķat 

 İnsàna revà mıdır ćadàvet 

 

254 Esbàbı cihànda seyyiĈàtıñ 

 Evsàĥ-ı şenīćası ħayàtıñ 

 

255 Ķuvvet ile cehl olursa ħàlim 

 Dünyàyı ţutar bütün mežàlim 

 

256 Tenvīr ederse ĥalķı ćirfàn 

 Ràħat bulamaz cihànda ţuġyàn 

 

257 Gelmiş nice biñ nebiyy-i mürsel 

 Geçmiş nice ćàlim-i mükemmel 
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258 Iŝlàħ-ı cihàna meyl edilmiş 

 Şeh-ràh-ı reşàdete gidilmiş 

 

259 Ammà yine cànlıdır şenàćat 

 Gürbüz durur ortada rezàlet 

 

260 Mümkün mü degil ćaceb tekemmül 

 DàĈim mi beşerdeki teseffül 

 

261 Ķànūn cidàli mi ħayàtıñ 

 Sermàyesi hep bu seyyiĈàtıñ 

 

262 Fıţratta mıdır naķīŝa ħàşà 

 Ķàbil olamaz mı fikri ićlà 

 

263 Taćmīķ-i nažar eden beşerde 

 Efćàl-i beşerde ĥayr u şerde 

 

264 Añlar ki esàs terbiyyettir 

 Āśàr uŝūl-i maćrifettir 

 

265 Taćmīm-i edeb ederse ķànūn 
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 ćĀlemler olur ŝafàyla meşħūn 

 

266 Bir öyle ħükūmet eyle īcàd 

 Ķandīl-i saćàdet etsin īķàd 

 

267 Terbiyyet-i idàresi mükemmel 

 İnsàn nažarındadır mübeccel 

 

268 Tenvīr-i ķulūba saćy-i dàĈim 

 İnsànlıġa ĥıdmeti müdàvim 

 

269 Bir böyle ħükūmet olsa mevcūd 

 Eyyàmı olurdu devr-i mesćūd 

 

270 Heyhàt ki şimdiki ħükūmàt 

 Bir yerde ederse rekz-i ràyàt 

 

271 Tehdīd ederek ħuķūķu evvel 

 Her maķŝadı ĥudćadır mükemmel 

 

272 Tevķīf edilir dimàġ-ı insàn 

 Taħdīd olunur fürūġ-ı ćirfàn 

 

273 Càhil ise cümle-i ahàlī 
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 Mektepler olur ħiyelle màlī 

 

274 Ħürriyyet ise o yerde mućtàd 

 Aĥlàķ edilir böyle ifsàd 

 

275 Maħkūmu olup ćalem-küşànıñ 

 Bir ĥoş günü geçmemiş cihànıñ 

 

276 Hep şàn ü şeref meràtibiñdir 

 Her söz bu cihànda ġàlibiñdir 
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277 Ķuvvet denilen belà-yı mübrem 

 Her şeyde muĥallil ü muħarrem 

 

278 Meydànda durur iken ħükūmàt 

 Hàdī ŝayılır yine ħükūmàt 

 

279 Tenvīr edilseydi nevć-i àdem 

 Bī-ceng ü cidàl olurdu ćàlem 

 

280 Olmazsa ħuķūkta müsàvàt 

 Ràħat mı olur cihànda heyhàt 
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281 Menć eyleyerek ħurūbu evvel 

 Bir yol ara silm içün mükemmel 

 

282 Bir başķa idàre eyle teĈsīs 

 Aħkàmı bütün sezà-yı taķdīs 

 

283 Her sīnede berķ urup uĥuvvet 

 Hīç olmasın ortada ćadàvet 

 

284 Fikrim yine başķa ràha gitti 

 Mevżūć-ı beyàn tebàćüd etti 

 

285 Ricćat edelim yine beyàna 

 Teşrīħ-i sevàbıķ-ı zamàna 

 

286 Ben yirmi yedi yaşında muķdim 

 Mektepte duru iken mućallim 

 

287 Birden bire bà-iràde ħayfà 

 Rüşdiyye bizim edildi ilġà 

 

288 Mektep ile maħv olup beràber 

 Yoķ oldu emellerim ser-à-ser 
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289 İstànbūl’a şedd-i riħal ettim 

 Mercić ŝayılan maķàma gittim 

 

290 Aħvàlimi ćarż edip maķàma 

 Ŝoħbetlerim eyledim iķàme 

 

291 Bī-fàĈide çıķtı ćarż-ı ħàlim 

 Gūş eyleyen olmadı maķàlim 

 

292 Ĥıdmetlerim eyledikçe taćdàd 

 Redd ile cevàb edildi īràd 

 

293 Evràķımı ġayb edip devàĈir 

 Efkàrımı ġamla etti dàĈir 
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294 Gerçi adı Meclis-i Maćàrif 

 Yoķ ortada ķadr-i ćilmi ćàrif 

 

295 Cevher daĥi eyleseydim ibràz 

 Bulmazdı o yerde cày-ı ićzàz 

 

296 Çoķ olsa da ćilm u iķtidàrıñ 

 Yoķtur nažarı aña kibàrıñ 
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297 Aŝliyyet ü fażl ile efàżıl 

 Ķaţć eyleyemez bu yerde menzil 

 

298 Aŝliyyete istinàd etme 

 Bī-fàĈidedir ćinàd etme 

 

299 Altundur edeni muràdı teysīr 

 Her ķalbe eder cemàli teĈśīr 

 

300 TeĈśīri faķaţ ĥafàda meknūz 

 Ķànūnda bile cezàsı mermūz 

 

301 Altun ile yoķ ise ħesàbıñ 

 Bir bàba da yoķsa intisàbıñ 

 

302 ćAŝrıñda ŝayılsañ İbn-i Sīnà 

 Ĥayr umma yine zamànda aŝlà 

 

303 El-ķıŝŝa bütün teşebbüśàtım 

 Günlerce olan müràcaćàtım 

 

304 Bir fàĈide etmeyince tevlīd 

 YeĈs eyledi ıżţıràbı teşdīd 
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305 Ħiddetle edip ķaŝīde tanžīm 

 Etmiştim anı Reīs’e taķdīm 

 

306 Şiddet görülürdü her sözümde 

 Bir źerre idi cihàn gözümde 

 

307 Serbest idi cümle-i maķàlàt 

 Taćžīmde etmedim mübàlàt 

 

308 Aħvàli bu etti işte taġyīr 

 İksīr idi ŝanki etti teĈśīr 

 

309 Ħaydar idi meclisiñ reĈīsi 

 ćİrfàn idi bezminiñ enīsi 

 

310 Bir nàdire-i zamàndı Ħaydar 

 Mecliste niśàr ederdi gevher 

 

311 Feryàdımı duydu işte ol źàt 

 Etti beni mažhar-ı ćinàyàt 

 

312 Her ķàćideden çıķarsa bir şàź 

 Ħaydar daĥi çıķtı öyle mümtàź 
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313 Beldemdeki mekteb-i cedīde 

 Yol açtı o yazdıġım neşīde 

 

314 Taćyīn olunup yine mućallim 

 Oldum yine ţàlibàna ĥàdim 

 

315 Mecliste diyordu ŝoñra bir źàt 

 ćİrfànıñı artıķ ettiñ iśbàt 

 

316 Sen maķŝadı etme ġayrı taćķīb 

 Bizlerce važīfe oldu taţyīb 

 

317 TeĈkīd ile ettiler mevàćīd 

 Žanneyledim oldu şàñlı bir ćīd 

 

318 Āśàrı göründü az zamànda 

 Çoķ durmadım olduġum mekànda 

 

319 Taćyīn ile manŝıb-ı cedīde 

 Naķl eylediler beni Girīd’e 

 

320 Gittim o cezīre-i bedàyić 
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 Ràħat idi yoķ idi fecàyić 

 

321 Şehriye egerçi oldu müzdàd 

 Ġamdan yine olmamıştım àzàd 

 

322 Ġurbet veriyordu ĥaylī àlàm 

 Ħasretle geçerdi cümle eyyàm 

 

323 Hep derdim idi benim pederden 

 Bī-tàb oluyor idim kederden 

 

324 Bir gün aña yazdıġım şu mektūb 

 Olmuştu yanında ĥaylī merġūb 

 

325 Ey pīr-i laţīf-i pàk-ţıynet 

Ey şems-i münīr-i mihr ü şefķat510 

 

326 Sermàye-i zīnet-i ħayàtım 

Kevneyde bàćiś- necàtım 

 

327 Sīnemde teĈeśśür-i firàķıñ 

Dīdemde sirişk-i iştiyàķıñ 

 

                                                             
510b  Ey şems-i münīr-i mihr ü şefķat: Ey şems-i münīr mihr-i şefķat MK 14b 
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328 Nīràn-ı elem-i lehīb-efrūz 

Ħasret gibi var mı hīç dil-sūz 

 

329 Geçmekte fiġàn ile leyàlim 

Gündüz de o yolda iştiġàlim 
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330 Hicràn çekilir belà değildir 

Zehr-àb içilir devà değildir 

 

331 İźniñ iledir bu iġtiràbım 

Bilmem niçün artar ıżţıràbım 

 

332 Yàdımda benim faķaţ o pister 

O pister içinde vàlid iñler 

 

333 Vàlid ki elem-keş-i heremdir 

Eñ müşkülü ġamlarıñ bu ġamdır 

 

334 Bir kerre daha o pīri göster 

Olsun baña būse-gàh pister 

 

335 Eyvàh dil-i ħazīnime eyvàh 

Ġurbetler içinde oldu gümràh 
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336 Düştüm bu muďīķ ıżţıràra 

Girdim deme ħayy iken mezàra 

 

337 Sükkànı leĈīm ü şeyţanet-kàr 

Erbàb-ı fiten gürūh-ı esràr 

 

338 İĥlàŝ ile vird-i her seħer-gàh 

Min-şerrihim estaćīźü billàh 

 

339 Gelmez bu meşàķa gerçi ţàķat 

Ammà ki ne çàre var żarūret 

 

340 Bàćiś o degil mi iġtiràba 

Īķàd-ı lehīb ıżţıràba 

 

341 Ħàcet denilen ne bī-emàndır 

Zehr-àb-ı devàhī-i cihàndır 

 

342 Çoķ ĥurremi dil-figàr eyler 

Āvàre-i rūz-gàr eyler 

 

343 Ŝad-çàk yedinde çoķ girībàn 

Destinden anıñ hezàr efġàn 
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344 Ħàlim benim işte böyle vàlid 

Aħvàliñi sen de söyle vàlid 

 

345 Bezl eyle rıżà ile dućàñı 

Şàd eyle ķadīm olan gedàñı511 

 

346 Īn nažm-ı hazīn be-yàft pàyàn 

Ez yàd-ı firàmişem meger dàn512 

   1 Kànūn-ı Evvel 1309, Girīd 
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347 Manţıķla mecelle fenn-i inşà 

 Bunlar gibi baćżı ders-i aćlà 

 

348 Mektepte idi važīfe dàĈim 

 Taćlīm idi cümle iştiġàlim 

 

349 Mektep idi bir büyük debistàn 

 Yüzlerce içinde nev-nihàlàn 

 

350 Tedrīs ile uġraşır dururdum 

 Bir cumća günü cihàn görürdüm 

                                                             
511 Bu beyit MK’da yoktur. 
512 325-346. Beyitler MK’da da bulunmaktadır, MK 14b 
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351 Bir yıl daha olmamıştı ħasret 

 Etti pederim kederle riħlet 

 

352 Mevti ĥaberin alınca nà-gàh 

 Mecnūn gibi eyliyor idim àh 

 

353 Ŝaçlar aġarıp yüzüm ŝarardı 

 Aķ günleri ćömrümüñ ķarardı 

 

354 Seksen beş içinde oldu nà-būd 

 Ben yirmi sekizde girye-àlūd 

 

355 El-àn acırım o pīre el-àn 

 Ħüznü içimdedir ĥurūşàn 

 

356 Tavŝīf edemem naŝıl pederdi 

 Gördükçe elem ü keder giderdi 

 

357 Āmàde olup anıñ derinde 

 Mevtinde bulunmadım serinde 

 

358 Olsaydı firàşı būse-gàhım 

 Olmazdı bu rütbe àh u vàhım 



492 
 

 

359 Ķışlarda olunca pàyı bī-tàb 

 Arķamda gezer idi o nà-yàb 

 

360 Tàbūtu da olsa ħaml-i dūşum 

 Mużţar mı olurdu böyle hūşum 

 

361 Gitti ćademe o pīr nàgàh 

 Bī-fàĈidedir bu yolda eyvàh 

 

362 Ħüznü yaşasın benimle her àn 

 Olsun o cenàn içinde ĥandàn 

   Tàrīĥ-i Vefàtı 23 Nīsàn 1310 Perşembe Günü Sàćat 4 
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363 Mektepte bitince imtiħànlar 

 Taħsīne ķoyuldu hep duyanlar 

 

364 Ammà baña dàr idi cezīre 

 Zīrà yanıyor idim o pīre 

 

365 Vàlī’den alıp bir ay icàzet 

 Ettim sefere hemàn ćazīmet 

 



493 
 

366 Ben Aķdeñiz’i siyàh ettim 

 Yollarda o rütbe àh ettim 

 

367 Geldim pederiñ turàbın öptüm 

 Maćmūre-i pür-ĥaràbın öptüm 

 

368 Bulmuştu icàzetim nihàyet 

 Ettim yine iĥtiyàr-ı ġurbet 

 

369 Oldu yine meskenim cezīre 

 Geldim yine mekteb-i kebīre 

 

370 Tedrīs ediyordu defć-i àlàm 

 Üç yılda bu yolda geçti eyyàm 

 

371 Etmiştim o yerde bezl-i mechūd 

 Āśàrı şerefle oldu meşhūd 

 

372 Evlàd-ı Girīd-i pür-źekàvet 

 İnşàd ile öğrenip kitàbet 

 

373 Āśàr-ı liyàķat etti ibràz 

 ćİrfàn ile mekteb oldu mümtàz 
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374 Ĥalķıñ nažarında oldu gülşen 

 Taħsīn duyulurdu her görenden 

 

375 Taķdīre sezà görüldü ĥıdmet 

 Herkes baña eyliyordu ħürmet 

 

376 Mućtàdım idi ŝafà-yı gülşen 

 Her cumća günü gezer idim ben 

 

377 Ħüsnüyle şehīr olan cezīre 

 Baştan başa dil-küşà mesīre 

 

378 Gülzàr havàsıdır havàsı 

 Sermest eder àdemi ŝafàsı 

 

379 Vaŝfında ķalem olup ŝafà-zàd 

 Bir gün şunu eylemiştim inşàd 
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Ħanya Temàşà-gàhı513 

380 Bir manžara-i bedīĆa-pīrà 

Bir meşcere-i leţàfet-àrà 

                                                             
513 380-413 arası beyitler MK 18 ve OE 6’da da bulunmaktadır. 
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381 Bir öyle laţīf deşt-i nàŝūt 

Gūyà ki bedīĆa-zàr-ı làhūt 

 

382 Her ŝafħada başķa bir ţaràvet 

Her kūşede başķa bir leţàfet 

 

383 Enhàrı ŝafà-niśàr-ı eşcàr 

Eşcàrı ţarab-fezà-yı enhàr 

 

384 Aġŝàn-ı meşàcir muţarrà 

Asīb-i ĥarīfden müberrà 

 

385 Vàdīleri ħüsn ü àn içinde 

Güller açılır ĥazàn içinde 

 

386 Naķķàş-ı bedàyiĆ-i ţabīĆat 

Vermiş bu zemīne başķa zīnet 

 

387 Bir yanda cibàli dūş-ber-dūş 

Sīslerle şevàhiķi ŝafà-pūş 

 

388 Dīger cihetinde revnaķ-àver 

Bir baħr-ı laţīf-i mevce-güster 
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389 Estikçe nesīm-i feyyàż-baĥşà 

Gūyà bürünür behişte ŝaħrà514 

 

390 Gülşenleri başlar ihtizàza 

Neşr-i nefeħàt-ı ġunc u nàza 

 

391 Cevher ŝaçılır suţūħ-ı baħre 

Güller dökülür miyàh-ı nehre 

 

392 Ĥurşīd ise ŝafħa-i515 semàdan 

Elvàħa olur fürūġ-efgen 

 

393 Her manžara pür-neşàţ u pür-cūş 

Envàr ile zühreler hem-àġūş 

 

394 Gördükçe olur bu ħàli diller 

Maħbūbe-i fıţrata müsaĥĥer 

 

395 Pür-naġme bütün zemīn u bàlà 

Āśàr-ı ġaràm olur hüveydà 

 

396 Ķuşlar uçuşur feżà içinde 

                                                             
514 Bu beyit sadece OE2’de bulunmaktadır, OE2 12a 
515a ŝafħa-i: levħa-i MK  
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Cümbüş-geh-i pür-ŝafà içinde 

 

397 Gūyà ki eder gürūh-ı Ćuşşàķ 

Dilberlere ķarşı Ćarż-ı eşvàķ 
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398 Her dem ki gelir ĥayàle cànàn 

Sīnemde yanar lehīb-i hicràn 

 

399 Aġlar çıķarım bu neşve-gàha 

Meydàn veririm fiġàn u àha 

 

400 Gezdikçe feżà içinde tenhà 

Yaķtıķça yaķar derūnı sevdà 

 

401 Pīş-i nigehimde her çemen-zàr 

Eyler ruĥ-ı dil-rubàyı teźkàr 

 

402 Güldükçe o dil-nişīn çemenler 

Ben yaş dökerim zemīne yer yer 

 

403 Eyler dil-i zàrı ihtizàzàt 

Müstaġraķ-ı nūr-ı iħtisàsàt 
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404 Geldikçe temevvücàta ebħàr 

Ŝıġmaz ŝafaħat-ı ķalbe envàr 

 

405 Göñlümdeki şevķ-ı ġam nümūde 

Sīnemdeki àteşīn sürūde 

 

406 Gūyà ki baķar da cūlar aġlar 

ĆAksiyle düşer fiġàna daġlar 

 

407 BaĆżen baķarım ġurūb-gàha 

Bir başķa keder verir nigàha 

 

408 Bir dilber-i ĥastaya mümàśil 

Şemsi görürüm ġurūba màĈil516 

 

409 Gül-gūn bir iki seħab-pàre 

Ol cirm-i münīr-i zer-niśare 

 

410 İcrà-yı vedàĆa eyler àġàz 

Ĥūn-ı dil-i zàrın eyler ibràz 

 

411 Hengàm-ı firàķı eylerim yàd 

Dil ġamla olur ĥaràb-àbàd 

                                                             
516 a mümàśil: mümàil MK 
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412 Parlar yine serde nàr-ı sevdà 

Āteş kesilir gözümde ŝaħrà 

 

413 ĆAvdet ederim ħazīn ü giryàn 

Heyhàt söner mi nàr-ı hicràn 

  3 Mart 1310-17 Ramażan 1312517, Girīd, Mekteb Cerīde-i 
Usbūćiyyesinde maţbūćdur. 
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414 Olsa ne ķadar güzel havàsı 

 Çoķtur bu cezīreniñ belàsı 

 

415 Ràħatla geçer mi rūz-gàrı 

 ćİŝyàn ile vardır iştihàrı 

 

416 Corci oraya olunca vàlī 

 Āsàyişi etmedi tevàlī 

 

417 Aćdàsı ķıyàm edip hilàliñ 

 Āśàrı göründü iĥtilàliñ 

 

418 Baştan başa çıķtı nàr-ı ćiŝyàn 

 Gülzàr-ı zemīni oldu al ķan 
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419 Nerde ele geçse merd-i müslim 

 İcrà olunur idi mežàlim 

 

420 Teşcīć ederek ćuŝàtı Yūnàn 

 İlħàķ ile uġraşırdı her àn 

 

421 Merkezlere ceng edip siràyet 

 Ķopmuş idi Ħanya’da ķıyàmet 

 

422 Pür-velvele şehr içinde düşmen 

 Yanġın daĥi çıķtı bir ţaraftan 

 

423 Tàrīĥe ķoyup bu ħàdiśàtı 

 Sen söyle baķiyye-i ħayàtı 

 

424 Ben hicrete iĥtiyàr ettim 

 Eşràrı ķoyup firàr ettim 

 

425 İstànbūl’a naķl edip ćiyàli 

 Olmuş idi meskenim Cibàli 

   1312-441 Şubàţ 

 

426 İstànbūl’a ben olunca vàŝıl 
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 Fikrimde tebeddül oldu ħàŝıl 

 

427 Müşkil idi ĥıdmet-i ħükūmet 

 Fikrim idi başķa bir maćīşet 

 

428 Ħürriyet-i fikrim muġàyir 

 Meydànda devràn bütün evàmir 

 

429 Laġzīde ķavàćid-i nevàyis 

 Ţutmuştu cihànı hep cevàyis 

 

OE2 14b 

430 Devrànı görünce nà-muvàfıķ 

 Mecdī’ye ticàret oldu làyıķ 

 

431 CàĈiz olamaz mı olsa şàćir 

 Ħürriyet-i fikr içinde tàcir 

 

432 Yoķ fàĈide dilber-i edebde 

 Gör ħüsnü melīke-i źehebde 

 

433 Bir tàcir-i eşher-i zamàne 

 Śervetteki ķudreti yegàne 
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434 Ĥàlid idi ismi ĥayrı meşhūr 

 Her yerde seĥàsı ħilmi meźkūr 

 

435 Etmişti beni bu ràha terġīb 

 Eylerdi yoluyla ķalbi taţyīb 

 

436 Sermàye elimde istiķàmet 

 Biñlerce źeheb baña emànet 

 

437 Arttırdı o źàt ićtibàrım 

 Her yerde duyuldu iştihàrım 

 

438 Cevlàn-gehim oldu ĥaylī belde 

 Gezerdim nice deşt ile cebelde 

 

439 Yozġat’la Toķat ve şehr-i Ķonya 

 Niksàr ve Sivàs ve Ordu Ünye 

 

440 Ŝamsun’la Amasya Ħavża Maćden 

 Bunlar baña oldu ĥaylī mesken 

 

441 Buġday idi bàćiś-i seyàħat 

 Pek fàīde-baĥş idi ticàret 
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442 Benden ķaçamaz idi denànīr 

 Peşinde idim anıñ ćaķıb-gīr 

 

443 Ben dilber-i aŝferiñ dem-à-dem 

 Bezminde idim enīs ü muħarrem 

 

444 Ĥandàn idi rūy-ı baĥt-ı meymūn 

 Göñlümde ŝafà vü neşve efzūn 

 

445 Ettikçe baña o ćarż-ı dīdàr 

 Çeşmànım olurdu ġarķ-ı envàr 

 

446 Altūn ile ćaŝrınıñ saćīdi 

 Telyīn eder işte ħadīdi 

 

447 Zer ķuvveti olsa sende mevcūd 

 Emriñle gelirdi cümle mefķūd 

 

448 Ben ķudretini ćažīm gördüm 

 Fuķdànını pek elīm gördüm 
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449 Cemć eylemek altunu hünerdir 

 Tedvīr eden ćàlemi bu zerdir 
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450 Ħasret-keşiyim bugün o yàriñ 

 Maħzūnu leyàl ile nehàrıñ 

 

451 Vardır yine iltifàtı gàhī 

 Eyler onu dàĈimī ilàhī 

 

452 Ettim idi beş sene ticàret 

 Cemć etmiş idim epeyce śervet 

 

453 Vaķtim idi günleriñ saćīdi 

 Sinnim o sene otuz yediydi 

 

454 Sevdà-yı Ĥüdà derūna düştü 

 Efkàr-ı ćamīķa ķalbe uşdu 

 

455 Ķoptu başıma benim ķıyàmet 

 Eţvàrıma geldi başķa ħàlet 

 

456 Her laħžada biñ memàt-ı zinde 

 Her mevtte càn yine bedende 

 

457 Yezdàn ile iltimàć-ı envàr 

 Envàr-ı süràdiķàt-ı dīdàr 
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458 Müdhiş idi gird-bàdı ćaşķıñ 

 Muħriķdi tecelliyàtı Ħaķ’ıñ 

 

459 Aġlardı beni bütün görenler 

 Memnūn idi Ħaķķ’a hep erenler 

 

460 Tavŝīfine yoķ lisànda ķudret 

 Taćbīre ŝıġar mı öyle ħàlet 

 

461 İştiġàl-i ticàreti bıraķtım 

 ćUmmàn-ı Ħüdà’ya doġru aķtım 

 

462 Evlàd ü ćiyàl ü màl ü işġàl 

 Dünyàdaki türlü türlü àmàl 

 

463 Bàķī ne ki varsa ben de dàĥil 

 Oldu nažarımda žıll-ı denàil 

 

464 Her şeyĈi görünce böyle fànī 

 Ķalmış idi tek Ĥüdà-yı Bàķī 

 

465 Evhàm bütün bütün silindi 

 Vaħdet ne imiş o gün bilindi 
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466 Yoķ başķası var olan Ĥüdà’dır 

 Bàķīsi žılàl-ı Kibriyàdır 

 

467 Tam bir sene böyle geçti eyyàm 

 Kàfī burada bu rütbe īhàm 

 

OE2 15b 

468 Cemćiyyetim olsa da firàvàn 

 Cemć ettiğim oldu hep perīşàn 

 

469 Feryàd idi ol zamànda mućtàd 

 Ettim saña çoķ miśàl īràd 

 

OE2 22a 

470 Kàfī bu ķadar miśàli ćaşķıñ 

 Āśàrı tecelliyàt-ı Ħaķķ’ıñ 

 

471 El-ķıŝŝa bu ħàle ülfet ettim 

 Eţvàr-ı ķadīme ricćat ettim 

  

472 Bir ħalķada noķţa-i bidàyet 

 Derdiyle bulur yine nihàyet 
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473 Beldemde eder iken iķàmet 

 Ettim yine Ķonya’ya ćazīmet 

 

OE2 23b 

474 İştiġàl-i ticàrete ķoyuldum 

 Aħvàlime àşinà da buldum 

 

475 Durduķça o şehr-i dil-güşàda 

 Ettim iki yolda istifàde 

 

476 Hem maħrem-i ràzı ćàrifànıñ 

 Hem tàcir-i ĥıţţası evànıñ 

 

477 Pek çillelidir faķaţ bu belde 

 Maćcūn-ı turàbı ġam ezelde 

 

478 Bàlàdaki źàt-ı feyż-perver 

 Elţàfını gördüğüm tüvàn-ger 

 

479 Yaćnī kerem ü seĥà-yı ĥàlid 

 Ĥàlid denilen o źàt-ı ćàbid 
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480 Ben .... baķıp dururken518 

 Maćrūż-ı felàket oldu birden 

 

481 İķbàline àfet oldu ćàrıż 

 Çıķtı aña ķarşı biñ mućàrıż 

 

482 Maţlūbunu verdi ħükūmet 

 Maħv oldu o maćden-i mürüvvet 

 

483 Etti baña da żarar iŝàbet 

 Ālàmı çekildi ĥaylī müddet 

 

484 İşte birisi budur cefànıñ 

 Bir dīgeri de şudur belànıñ 

 

485 Ŝurette benimle yàr-ı ŝàdıķ 

 Maćnàda faķaţ leĈīm ü fàsıķ 

 

486 Bir merd-i cehūl-ı bed-ţabīćat 

 Maġrūr-ı cedīd-i naķd u śervet 

 

487 Evvelce olup źelīl ü münķàd 
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 Taķdīr-i Ĥüdà ile oldu dàmàd 

 

488 Dàmàdım olunca miśl-i şeyţàn 

 Taćźīb ķılıp ederdi her àn 

 

489 Ol rütbe ......... ….519 

 Eñ ĥoş sözü ŝanki ćayn-ı àzàr 

 

490 Taćźīb ile cümle ĥànedànı 

 İmràr ediyor idi zamànı 

 

491 Birķaç sene böyle geçti ezmàn 

 Serħadde varınca baġy u ţuġyàn 

 

492 Defć-i żarara ķıyàm ettik 

 Teźlīline ihtimàm ettik 
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493 Ķahretti Ĥüdà o nà-bekàrı 

 Kàr etmedi ħīleli bàzàrı 

 

494 Tam altı yıl eyledim iķàmet 
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 Ben Ķonya’da görmedim saćàdet 

 

495 Gelen yine başķa cihàndır 

 Ser-menzil-i feyż-i ćirfàndır 

 

496 Altıncı sene değişti aħvàl 

 Doġmuş idi àķtàb-ı iclàl 

 

497 Bir velvele ķoptu nàgehànī 

 Her yerde görüldü şàdumànī 

 

498 Ħiddetle ĥurūşa geldi millet 

 Düştü yere müstebid ħükūmet 

 

499 Her çehre idi beşūş u ĥandàn 

 Ħürriyeti millet etti ićlàn 

 

500 NàĈil olaraķ bu inķılàba 

 Her yerde ķoyuldu intiĥàba 

 

501 Merġūb idi ehl-i istiķàmet 

 Mebćūś arıyordu her vilàyet 

 

502 Beldemde benim bütün ahàlī 
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 Ħaķķımda çıķardı ŝavt-ı ćàlī 

 

503 Yàr eylediler nemekle nànı 

 Ĥıdmet diye ettiler fiġànı 

 

504 Mebćūś ederek beni ġıyàbī 

 Tà Ķonya’ya yazdılar cevàbı 

 

505 Ben de arıyor idim bu ànı 

 Gelmiş idi ĥıdmetiñ zamànı 

 

506 İşġàlim olup umūr-ı millet 

 MeĈvà yine oldu Der-saćàdet 

 

OE2 24b 

507 Ŝamīmiyyet idi millette càrī 

 Uĥuvvetle ćadàlet feyżi sàrī 

 

508 Memàlik-i ġıbţa-baĥş bàġ-ı rıďvàn 

 ćAdem-àbàda gitmiş ŝanki ćudvàn 

 

509 Bütün millette yerleşmişti ġàyet 

 Müsàvàt ü ćadàletle uĥuvvet 
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510 Ħükūmet girdi devr-i intižàma 

 Nihàyet verdi revnaķla žalàma 

 

511 Açıldı bezm-i mebćūśàn-ı millet 

 Çıķardı meşveret àśàr-ı raħmet 

 

OE2 26b 

1  
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Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün/Mefāćīlün 

OE1, ilave 1a 

Ĥastalıġından dolayı şićr söyleyemeyen büyük şāćir ćĀkif Beg’in ĥaberi olmaķsızın 
lisān-ı istimdādından520: 

1 Serilmiş baķ şu ţāķatsiz yatan cism-i ĥarābımdır521 

Meded-ĥāhım enīnimle nigāh-ı ıżţırābımdır 

 

2 Çevirme ĥāĈib ü ĥasır çıķan feryād-ı ġamnākı 

Benim söndürme Allāhım içimden nūr-ı idrākı. 

 

3 O idrākim ki lüţfuñdan doġan bir lemćadır tābān 

O idrākim ki eyler secde bābıñda seniñ her ān 

 

4 O idrākim ki āfāķımda ţatlı bir enīnimdir 

                                                             
520 Başlık Ĥastalıġından dolayı şićr söyleyemeyen büyük şāćir Meħmed ćĀkif’iñ ĥaberi 
olmaķsızın lisān-ı istimdādından OE 
521 OE1 1a, OE2 26b, OE 117, OE 117. 
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O idrākim ki sendendir o bir nūr-ı mübīnimdir 

 

5 Cihānlar źerre-i lüţfuñ ile olmaķda ĥandānıñ 

Beni iħyā içün kāfī degil mi lüţf u iħsānıñ 

 

6 Çevir dönsün cefāsından bu ŝolġun yüzlü eyyāmım 

Çevir gülsün ħayāt-ı śāniyemle ćömr-i gül-fāmım 

 

7 ćAvālim şućle-i ķudsiyyeniñdir müncemid nūru 

Baŝīret gözleriyle gördü ķalbim nūr-ı mestūru522 

 

8 Güneşler, kehkeşānlar şućledir emvāc-ı ķudretten 

 

OE1, ilave 1b 

Taħayyür etmemek ķābil mi Allāhım bu ħaşmetden 

 

9 Bu maŝnūć-ı bedīćiñdir ćuķūlü eyleyen ħayrān 

Bu ħayretten döner raķŝ u semāć eyler bütün devrān 

 

10 Faķaţ bilmem nedendir ŝoñra cürĈet Ħaķķ’a ćiŝyāna 

Neden düşmektedir biñlerce cebhe çāh-ı ĥüsrāna523 

 

11 Zemīn-i ĥaşyetiñ vecdinde ĥāşić girye-i ĥūn-āb 

                                                             
522 b gözleriyle: gözlerimle OE 
523 b çàh-ı: ćumķ-ı OE 
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Feżā-yı vaħşetiñ zīrinde ĥūnīn žulmet-i gird-āb 

 

12 Cemāliñden celāliñden müşaćşać ŝaħnedir ekvān 

Bu ķudret-gāha ħayrānım ilāhī dāĈima ħayrān 

 

13 Ŝabūr-ı derd-i devrānım, mućallā nūr-ı īmānım 

Evet nūr-ı mućallā nūr-ı īmān nūr-ı raĥşānım 

 

14 Seniñ ķahrıñla bī-tābım seniñ lüţfuñla ķudret-yāb 

Seniñ ķandīliniñ miħrābıdır sīnemdeki miħrāb 

 

15 Seniñ mecźūbuñum, mecnūnuñum ķalbimde Leylā’sın 

Cihānlar hep seniñdir hep seniñ sen öyle Mevlā’sın 

 

16 Yanar ćaşķıñla āteşler içinde şućleler efzūn524 

Demem ammā yine derdimle olsun sīneler maħzūn 

 

OE1, ilave 2a 

17 Seniñ sevdāñı rehber eyledim sevdāñla dil-şādım 

Seniñ nūr-ı nigāhıñla ezeldendir bu mućtādım525 

 

18 Doġar elbette maţlūbum benim de ufķ-ı sevdādan 

                                                             
524 Önceki mısrayla yer değiştirilmiştir, OE’de bu haliyle yazılmıştır. 
525 a sevdàñla: sevdàla OE 
     b ezeldendir bu: ezelden böyle OE 



515 
 

Doġar derler güneşler şućleler hep leyl-i yeldādan 

 

19 Ħayāta meyl-i ķalbimdir derūnī āşinālardan 

Bu gird-āb-ı müşevveşden uŝandım yoķsa çoķdan ben 

 

20 Ħayātıñ imtidādından yegāne bir emel maķŝūd 

O maķŝūd-ı celīli bendeñiñ sensiñ sen ey Maćbūd526 

 

21 Göñüller nāme-i nāmımla dīvānıñda giryāndır 

Bu giryān dīdeler ćaşķ-ı ħayātımla dućā-ĥāndır527 

 

22 Benim  kesme ŝadā-yı ĥāmemi medħ-i cemāliñden 

Çıķan sesler seniñdir hep seniñ ķudsī kemāliñden 

 

23 Yarat ćaczinde ķudretler cihān-ı sermediyyette 

Ţanīnim dalġalar ŝalsın semāvāt-ı ħaķīķatte528 

 

24 Yaşat öldürme şükrānım medīd olsun cenābıñda 

Keremler lüţf u iħsānlar ne varsa hepsi bābıñda 

 

OE1, ilave 2b 

25 Bu istimdād u feryādım enīn-i ıżţırābımdır 

                                                             
526 b sensiñ sen ey: sensiñ ey OE 
527 a nàmımla: nàmıñla OE 
528 a ćacziñde: ćaczimde OE 
 sermediyyette:sermediyetten OE 
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Bu feryādım śenā-yı sīne-i riķķat meĈābımdır 

 

26 Yaşat müştāķ-ı temcīdim yaşat tevħīde ćaţşānım 

Yaşat mevķūf-ı ħamdetmek içün evķāt ü ezmānım529 

 

27 Taħammül eylemem iĥvānımı aġlatma Allāhım 

Saña tehlīlim olsun ćömrüm olduķca bütün āhım 

 

28 Yaşat tebcīl-i evŝāfıñla ĥāmem iftiĥār etsin 

Yaşat gönlümde ćiŝyān-kār olan āśār-ı ġam bitsin 

 

29 İlāhī! Ķudretiñ pīşinde feryād eylerim feryād 

Perīşānım żaćīfim eyle ŝıħħatle beni dil-şād 

 

30 Bu ćālemde seniñ vaŝlıñla şādān olmadan gitmem 

Tecellī-yāb-ı feyż-ā-feyż-i ćirfān olmadan gitmem 

   5 Temmūz 1936530, Bāyezīd-Nūr Soķaġı 

    ćAbdü’l-ćazīz Mecdī 

 

 

OE 153, 143 numaralı şiir 
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Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 
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Sünbül Sinàn Ħażretleri 

1 Sünbül müdür Sinàn mı bir bàġ-ı gül-feşàn mı531 

 Cism-i cihàn mı yoķsa ĥurşīd-i cism ü càn mı 

 

2 ćUlviyyetiñden aldı envàr dàr-ı nàŝūt 

 Faĥreylemekte her àn rūħ ile bàġ-ı làhūt 

 

3 Sünbül deyip de geçme žannetme ferd-i ćàdī 

 ćAlnıñda ĥàk yediyle menķūş ism-i Hàdī 

 

4 Ħaķ ķudretiyle ķàdir bàţında ilmi žàhir 

 ćİlm-i ledünde màhir bir mefĥar-i ekàbir 

 

5 Dīvàn-ı evliyàda kürsī-i ķudse ŝàħib 

 Medħinde vaŝf ķàŝır der-aħsen-i menàķıb 

 

6 Nefĥiyle lemća-efken ŝoħbette ŝaħn-ı gül-şen 

Biñ merkeziñ füyūżu feyżiyle oldu rūşen 

 

7 Ey seyyidü’l-ećàžım ey maćden-i mekàrim 

Ey ķutb-ı feyż-i dàĈim ey zübde-i ćavàlim 

 

8 Ey nefĥa-i peyember ey sırrı şanlı rehber 

                                                             
531 OE 143 
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 Ey gül-şen-i münevver ey sünbül-i mućamber 

 

9 Ey şàĥıŝ-ı hüviyyet ey nūr-ı sırr-ı vaħdet 

 Ey ćàlim-i şerīćat ey ķıble-i ħaķīķat 

 

10 Gūşumda aŝlı ħàlà senden gelen ĥitàbıñ 

 Gūyà semàdan indi ķalbe seniñ kitàbıñ 

 

11 “Farķ u tefàżül olmaz nisbetle sırr-ı źàta 

 Yaćni bütün tefàżül ràcić olur ŝıfàta” 

 

12 Ol cümle-i vecīze beytimde münderiçtir 

 Esràr-ı feyż-i ćirfàn zīrinde mündemiçtir 

 

13 Mıŝrać-ı evvelimde ćaynı süĥan seniñdir 

 Şerħ-i ikinci mıŝrać altında bendeniñdir 

 

14 Teşrīħ edip bu sırrı baĥş eylediñ maćàlī 

 Vaħdet-şinàs-ı ćaşķı sermest eder meĈàl i 

 

15 Āb-ı reşàd-ı feyżiñ tesnīm-i ćàşıķàndır 

 Ĥulķ-ı kerīm-i źàtıñ memdūħ-ı kàmilàndır 

 

16 Merkez Efendi olmuş àyine-i cemàliñ 
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 Rekz eylemiş livàyı tà reĈsine kemàliñ 

 

17 ćAŝrıñda bezm-i ünsü olmuştu sülbül-istàn 

 Ħàlà civàr-ı ķabri olmaķta bir gül-istàn 

 

18 Müştàķ-ı lüţf u himmet Mecdī diler ćinàyet 

 Ķalbiñde ķıble-gàhı maħbūb-ı Ħaķ Muħammed 
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Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Nuţķ-ı Manžūm 

1 Allāh muķaddes-i ćavālim532 

Ĥallāķ-ı bedāyić-i ćalāim 

 

2 Sulţān-ı ćažīm-i bī-hemālī 

Matbūć-ı mübeccelü’l-ĥiŝālī 

 

3 Durduķca cihān mućammer etsin 

Evrengine revnaķ-āver etsin 

 

                                                             
532 MK 8a 
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4 Zīrā o ħaķāyıķ-iktināhıñ 

Şāhenşeh-i maćrifet-penāhıñ 

 

5 Āmāli teraķķiyātı maŝrūf 

Her nažrası iltifāta maćţūf 

 

6 ćAŝrında taćammüm etti ćirfān 

Her kūşede yoķ mu bir debistān 

 

7 Ol ćaŝr-ı celīlde dem-ā-dem 

Biz olmadayız saćīd ü ĥurrem 

 

8 Kim her dem aķdes-i yegāne 

Bī-şübhe deger bütün cihāne 

 

9 Ey zümre-i eźkiyā-yı ţullāb 

Ŝaf-beste-i iħtirām u ādāb 

 

10 Mekteb size ĥàce-i edebdir 

Taħŝīl-i maŝàrife sebebdir 

 

11 Eyyām-ı saćīde-i civānī 

ćÖmrüñ odur eñ güzel zamānı 
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MK, 8b 

12 Fevt eylemeyiñ o vaķti zinhār 

Tekrār ederim bu nuŝħu tekrār 

 

13 Kesb eyleyiñiz edeb-i kitābet 

Ārāyiş-i cümle-i meziyyet 

 

14 Zīrā ki füyūżuñ eñ celīli 

ćUlviyyetiñ eñ büyük delīli 

 

15 Feyż-āver ićtilā-yı insān 

Zīb-āver intižām-ı devrān 

 

16 Meşşāţa-i kākül-i maćānī 

Pīrāye-i şāhıdır mebānī 

 

17 Hep ĥāme-i dil-nişīn-i beyāndır 

Naķķāş-ı bedāyić-i cihāndır 

 

18 Evŝāf-ı ķalem beyāna ŝıġmaz 

Āśārı anıñ cihāna ŝıġmaz 

 

19 Mecdī size gönderildi ĥādim 

Ol fende kemīne bir mućallim 
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-7- 

Müstefćilātün/Müstefćilātün 

Merħūm Celāleddīn Paşa’ya Nişāne İçin Teşekkür-nāme 

2 Kānūn-ı Evvel 1309 

 

1 Ey ser-firāz-ı erbāb-ı ćirfān533 

Ey nükte-dān-ı ferĥunde-ćunvān 

 

2 Ey āşinā-yı esrār-ı ħikmet 

Müşkil-küşā-yı emr-i ħükūmet 

 

3 Sensiñ ĥıdīv-i yektà-yı dàhī 

Źātıñla devlet millet mübāhī 

 

4 ćAķl-ı metīn ü fikr-i münīriñ 

ReĈy-i zer-rīn rūşen-żamīriñ 

 

5 İntāc eyler dāĈim ħaķīķat 

Her işde eyler Ħaķķ’a iŝābet 

 

                                                             
533 MK 10b 
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6 ReĈyiñle meĈmen oldu cezīre 

Bir ĥàr-zàrı etdiñ mesīre 

 

7 Tedbīriñ etti dünyāyı ħayrān 

Engüşt ber-leb ķaldı vezīrān 

 

8 El-ħāŝıl öyle bir kār-dānsıñ 

Kim ćaŝrımızda faĥr-ı zamānsıñ 

 

9 Ķābil degildir vaŝfıñ beyānı 

Deryāyı almaz zīrā āvānı 

 

MK, 11a 

10 Müzdād etsin iķbāliñ Allāh 

Hep ħāŝıl etsin āmāliñ Allāh 

 

11 Leb-rīz-i faĥrım lüţfuñla üstād 

Ķalb-i ĥarābı sen ettiñ ābād 

 

12 Ābād olsun hep dūd-mānıñ 

Perdet-dih olsun ĥurşīd-i şānıñ 

 

13 Ehliyyetimden bālā bu iħsān 

Nāķıŝdır etsem biñ yola şükrān 
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14 Mecdī dem-ā-dem böyle dućā-ĥān 

Olsun mućīniñ tevfīķ-i Mennān 

   16 Kānūn-ı Śānī 1309, Girīd 

 

 

MK, 14b 

-8- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Merħūm Pederime Yazılmıştır 

1 Ey pīr-i laţīf-i pàk-ţıynet534 

Ey şems-i münīr mihr-i şefķat535 

 

2 Sermàye-i zīnet-i ħayàtım 

Kevneynde bàćiś-i necàtım 

 

3 Sīnemde teĈeśśür-i firàķıñ 

Dīdemde sirişk-i iştiyàķıñ 

 

4 Nīràn-ı elem-i lehīb-efrūz 

Ħasret gibi var mı hīç dil-sūz 

 

5 Geçmekte fiġàn ile leyàlim 

                                                             
534 MK 14b, OE2 10a 
535 b Ey şems-i münīr mihr-i şefķat: Ey şems-i münīr-i mihr ü şefķat OE2 
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Gündüz de o yolda iştiġàlim 

 

6 Hicràn çekilir belà degildir 

Zehr-àb içilir devà degildir 

 

7 İźniñ iledir bu iġtiràbım 

Bilmem niçün artar ıżţıràbım 

 

8 Yàdımda benim faķaţ o pister 

Ol pister içinde vàlid iñler 

 

9 Vàlid ki elem-keş-i heremdir 

Eñ müşkülü ġamlarıñ bu ġamdır 

 

10 Ey çarĥ-ı sitem-güzīn vefà ķıl 

Bir cerħa-i mühlike devà ķıl 

 

11 Bir kerre daha o pīri göster 

Olsun baña būse-gàh pister 

 

12 Eyvàh dil-i ħazīne eyvàh 

Ġurbetler içinde oldu gümràh 

 

13 Düştüm bu muďīķ ıżţıràra 
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Girdim deme ħayy iken mezàra 

 

14 Sükkànı leĈīm ü şeyţanet-kàr 

Erbàb-ı fiten gürūh-ı esràr 

 

15 İĥlàŝ ile vird-i her seħer-gàh 

Min şerrihim estaćīźü billàh 

 

16 Gelmez bu meşàķa gerçi ţàķat 

Ammà ki ne çàre var żarūret 

 

17 Bàćiś o degil mi iġtiràba 

Īķàd-ı lehīb ıżţıràba 

 

18 Ħàcet denilen ne bī-emàndır 

Zehr-àb-ı devàhī-i cihàndır 

 

MK, 16a 

19 Çoķ ĥurremi dil-figàr eyler 

Āvàre-i rūz-gàr eyler 

 

20 Ŝad-çàk yedinde çoķ girībàn 

Destinden anıñ hezàr efġàn 

 



527 
 

21 Ħàlim benim işte böyle vàlid 

Aħvàliñi sen de söyle vàlid 

 

22 Bezl eyle rıżà ile dućàñı 

Şàd eyle ķadīm olan gedàñı536 

 

23 Īn nažm-ı hazīn be-yàft pàyàn 

Ez yàd-ı firàmişem meger dàn 

   1 Kànūn-ı Evvel 1309, Girīd 

 

 

 

MK, 15b 

-9- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Meclis-i Maćàrif ReĈīsi Ħaydar Efendi Merħūma Tebrīk-i ćĪd 

1 Ey źàt-ı celīl-i nükte-perver537 

Taħrīr-i yegàne-i süĥan-ver 

 

2 Revnaķta rütbe-i riyàset 

Ĥurşīd-i semàħat u fażīlet 

 

3 Mecmūća-i zübdetü’l-mekàrim 

                                                             
536 Bu beyit MK’da yoktur. 
537 MK 15b 
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Ser-levħa-i defterü’l-ećàzim 

 

4 Āràyiş-i bezm-i ćilm u ćirfàn 

Ser-tàc-ı maćàrif-i àşinàyàn 

 

5 ćAllàme-i źū-fünūn-ı ekber 

Pàkīze-şiyem semiyy-i ħaydār 

 

6 Ħaķ eyleye ćömrüñü firàvàn 

Necm-i şerefiñ cihànda tàbàn 

 

7 Fażlıñ gibi ol hemīşe mümtàz 

İķbàl ile şàn ile ser-efràz 

 

8 Bir ţuġra daha edip de pàyeñ 

Pertev ŝala àfitàba sàyeñ 

 

9 Her rūzuñ ola şerefle bir ćīd 

Her ćīd daĥi sezà-yı tesćīd 

 

10 Maħŝūl-i kelàm ey hüner-ver 

Mesćūd ola iş bu ćīd-i ekber 

   ćĪd-i Eďħà 1311 
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MK, 16a 

-10- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Mūŝıla-i Süleymàniye RüĈūsuna Nàiliyyetinde Maķàm-ı Meşīĥat-i ćUlyàya Yazılan 
Bir Mektūb-ı ćArabī Źeylindeki Teşekkür-i Manžūm 

1 Ey pertev-i ćirfàn ile zīb-àver-i devràn538 

Ey fażl u kemàlàt ile iftàya veren şàn 

 

2 Ey ķudve-i ćàlīsi nehàrīr-i zamànıñ 

Ser-nàme-i sàmīsi meşàhīr-i cihànıñ 

 

3 Bir başķa şeref buldu vücūduñla meşīĥat 

Sàyeñde ŝafà görmede erbàb-ı fażīlet 

 

4 Aćlàm-ı zamàn minnet ile lüţfuña şàkir 

Erbàb-ı dehàĈ ħayret ile vaŝfıñı źàkir 

 

5 Ķàbil değil evŝàfıñı taćdàd kemà-hī 

Zīrà şeref ü şànıña yoķ ħadd-i tenàhī 

 

6 Ħaķ eyleye iķbàliñi iclàliñi müzdàd 

Gül-zàr-ı cenànıñ ola dàĈim ţarab-àbàd 

 

7 Tedrīs ile olduķça ketb-i encümen-àrà 

                                                             
538 MK 16a 
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Ol cày-ı meşīĥatta devvàr şeref-efzà 

 

8 Ol dem ki göñül lüţf ile àbàd oldu 

Ālàm ile vīràn iken àzàd oldu 

 

 

 

MK, 17b 

-11- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Ħanya Temàşà-gàhı 

1 Bir manžara-i bedīĆa-pīrà539 

Bir meşcere-i leţàfet-àrà 

 

2 Bir öyle laţīf deşt-i nàŝūt 

Gūyà ki bedīĆa-zàr-ı làhūt 

 

3 Her ŝafħada başķa bir ţaràvet 

Her kūşede başķa bir leţàfet 

 

4 Enhàrı ŝafà-niśàr-ı eşcàr 

Eşcàrı ţarab-fezà-yı enhàr 

 

                                                             
539 MK 17b, OE2 12a, OE 9 
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5 Aġŝàn-ı meşàcir muţarrà 

Āsīb-i ĥarīfden müberrà 

 

6 Vàdīleri ħüsn ü àn içinde 

Güller açılır ĥazàn içinde 

 

7 Naķķàş-ı bedàyiĆ-i ţabīĆat 

Vermiş bu zemīne başķa zīnet 

 

8 Bir yanda cibàli dūş-ber-dūş 

Sīslerle şevàhiķi ŝafà-pūş 

 

9 Dīger cihetinde revnaķ-àver 

Bir baħr-ı laţīf-i mevce-güster 

 

10 Estikçe nesīm-i feyż-baĥşà 

Gūyà bürünür behişte ŝaħrà540 

 

11 Gülşenleri başlar ihtizàza 

Neşr-i nefeħàt-ı ġunc u nàza 

 

12 Cevher ŝaçılır suţūħ-ı baħre 

Güller dökülür miyàh-ı nehre 

                                                             
540 Bu beyit OE2’de bulunmamaktadır, OE2 12a 
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MK, 18a 

13 Ĥurşīd ise levħa-i semàdan 

Elvàħa olur fürūġ-efgen541 

 

14 Her manžara pür-neşàţ u pür-cūş 

Envàr ile zühreler hem-àġūş 

 

15 Gördükçe olur bu ħàli diller 

Maħbūbe-i fıţrata müsaĥĥar 

 

16 Pür-naġme bütün zemīn ü bàlà 

Āśàr-ı ġaràm olur hüveydà 

 

17 Ķuşlar uçuşur feżà içinde 

Cümbüş-geh-i pür-ŝafà içinde 

 

18 Gūyà ki eder gürūh-ı Ćuşşàķ 

Dilberlere ķarşı Ćarż-ı eşvàķ 

 

19 Her dem ki gelir ĥayàle cànàn 

Sīnemde yanar lehīb-i hicràn 

 

                                                             
541 a levħa-i: ŝafħa-i OE2 
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20 Aġlar çıķarım bu neşve-gàha 

Meydàn veririm fiġàn u àha 

 

21 Gezdikçe feżà içinde tenhà 

Yaķtıķça yaķar derūnı sevdà 

 

22 Pīş-i nigehimde her çemen-zàr 

Eyler ruĥ-ı dil-rubàyı teźkàr 

 

23 Güldükçe o dil-nişīn çemenler 

Ben yaş dökerim zemīne yer yer 

 

24 Eyler dil-i zàrı ihtizàzàt 

Müstaġraķ-ı nūr-ı iħtisàsàt 

 

25 Geldikçe temevvücàta ebħàr 

Ŝıġmaz ŝafaħat-ı ķalbe envàr 

 

26 Göñlümdeki şevķ-ı ġam nümūde 

Sīnemdeki àteşīn sürūde 

 

27 Gūyà ki baķar da cūlar aġlar 

ĆAksiyle düşer fiġàna daġlar 
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28 BaĆżen baķarım ġurūb-gàha 

Bir başķa keder verir nigàha 

 

29 Bir dilber-i ĥasteye mümàśil 

Şemsi görürüm ġurūba màĈil 

 

30 Gül-gūn bir iki seħab-pàre 

Ol cirm-i münīr-i zer-niśare 

 

31 İcrà-yı vedàĆa eyler àġàz 

Ĥūn-ı dil-i zàrın eyler ibràz 

 

MK, 18b 

32 Hengàm-ı firàķı eylerim yàd 

Dil ġamla olur ĥaràb-àbàd 

 

33 Parlar yine serde nàr-ı sevdà 

Āteş kesilir gözümde ŝaħrà 

 

34 ĆAvdet ederim ħazīn ü giryàn 

Heyhàt söner mi nàr-ı hicràn 

   3 Mart 1310-17 Ramażan 1312542, Girīd, Mekteb 
MecmūĆasında 

 

                                                             
542 1312: 1512 OE 



535 
 

 

 

-12- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Çumra’da543 

1 Ey müzehher dil-firīb-i gül-şen544 

Baķtıķça gözüm size olur şen 

 

2 Mevc urmada üstünüzde revnaķ 

Var sizde Ćaceb leţàfetü’l-Ħaķ545 

 

3 Yàriñ size var mı bir nigàhı 

Parlattı göñülde intibàhı 

 

4 Her bergde berķ uran şaţàret 

Her rengde parlayan ŝabàħet 

 

MK, 32a 

5 Bir feyż-i bedīĆa reh-nümūndur 

Bir lemĆa-i ħayy-i kàf u nūndur 

 

6 Beyhūde midir bu berg-i ŝad reng 

                                                             
543 OE3’te “Çumra Ķonya’ya yaķın bir ķaryedir” notu bulunmaktadır. 
544 MK 31b, OE1 12b, OE3 8b, OE 27 
545 b leţàfetü’l-Ħaķķ: letafet elhak OE 
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Bī-fàĈide mi bu canlı ferheng 

 

7 ĆĀrif nažarında ħikmet-àrà 

Manžūmeye baķ ne rütbe ġarrà 

 

8 Āśàr-ı Ĥüdà-yı lem-yezeldir 

Bir levħa-i reng-i bī-bedeldir 

 

9 Her manžarası cihàn-ı ħalķıñ 

Bir lemĆasıdır füyūż-ı Ħaķķ’ıñ 

 

10 Bir Ćīlm-i ledün kitàbı Ćàlem 

Her àyeti bir ţıràz-ı muĆlem 

 

11 Āyàt- celīl-i Rabb-ı muţlaķ 

Baştan başa bir kitàb-ı muġlaķ 

 

12 Bir lafžını ħall içün cihànıñ 

Ħayrette beyànı Ćàrifànıñ 

 

13 Ey gül-şen-i reng-i Ćàrifàne 

Ey sàĈiķ olan beni beyàne 

 

14 Ķalbimde açıldı feyż-i gül-gūn 
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Ŝaħràda fürūġ-ı neşve meşħūn 

 

15 Ey Çumra feżàsınıñ zemīni 

Bàġıñdaki ţarz-ı dil-nişīni 

 

16 Bir vaķt-i rabiĆ-i dil-küşàda 

Gördükde göñül olup küşàde 

 

17 Cànàn iliniñ ŝafàsı geldi 

Būy-i ħarem-i vefàsı geldi 

 

18 Ħaķķ’ıñ keremi bu bàġa ermiş 

Esràr-ı bedīĆa şekle girmiş 

 

19 Gül-şen mi bu bir kitàb-ı manžūm 

Her ħarfi nişàn-ı sırr-ı maĆlūm 

 

20 MeĈlūf ise Ćaşķa çeşm-i nàžır 

Bir nūr-ı laţīf olur münàžır 

 

21 RüĈyetteki nūr-ı intibàhı 

Tedķīķe heves eden kemà-hi 

 

22 Eşyàyı görür žılàl-i zàĈil 
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MaĆnàya olur mu lafžı ħàĈil 

 

23 Ey Rabb-i Kerīm ü Ħaķķ-ı muţlaķ 

Feyżiñle bilindi sırr-ı muġlaķ 

   23 Màyıs 1321546, Ķonya 

 

 

 

 

 

-13- 

Fećilātün/Fećilātün/Fećilün 

Meśnevī547 

1 Bir şeb olmuş idi fikrim rūşen548 

MevķiĆim ĥurrem idi göñlüm şen 

 

2 ĆĀlem ñur idi manžūr-ı baŝar 

Pembe bir lemĆa ĥurūşàn yer yer 

 

3 Nüzhet-àrà-yı cihàn-ı ezhàr 

Her ţarafdan yaġıyordu envàr 

 

                                                             
546 23 Màyıs 1321: 27 Mayıs 1321 OE 
547 Başlık: - OE 
548 MK 39b, OE 35 
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4 ĆAks-i envàr-ı feżà-yı melekūt 

Sàħa-pirà-yı cihàn-ı nàsūt 

 

MK, 40a 

5 Sū-be-sū reng-i çemen revnaķ-dàr 

Cevher-i nūr aķıtırdı enhàr 

 

6 Meşcer ü mezheridir dīger-gūn 

Her cihet nūr-ı safà-yı gül-gūn 

 

7 Sūre-i Nūr’u oķurdu bülbül 

Dönmüş elmasa o yerde sünbül 

 

8 Ufķ-ı Ćàlīde mülevven aķmàr 

Serv-i sīmīn-i zemīn pertev-bàr 

 

9 Görmedi dīde henūz böyle cihàn 

Yaraşır nūruna reşk etse cinàn 

 

10 Yoķ idi mūnis-i càn bir cànàn 

Var ise ben idim anda insàn 

 

11 Dīde pür-nūr-ı ŝafà dil şàdàn 

Fikr-i càn-bīnīm olurdu raķŝàn 
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12 Oldu bir rūħ-ı mücerred peydà 

Kisve-i şekle bürünmüş maĆnà 

 

13 Dedi aħvàlini tedķīķ eyle 

Beşeriñ sırrını taħķīķ eyle 

 

14 Žàhir ü bàţınını tefrīķ et 

Şerħ-i maĆnàda sözü taĆmīķ et 

 

15 Dedim ey Ćàlim-i esràr-ı beşer 

Muĥtelif bundaki efkàr-ı beşer 

 

16 Bence làkin görünür ki žàhir 

Bàţına žıll-i keśīf-i bàhir 

 

17 Şems-i bàţındaki envàr-ı ġuyūb 

Perde-i ten ile olmuş maħcūb 

 

18 Rūħdur mecmaĆ-ı esràr-ı ŝafà 

Kisve-i tendir ana Ćayn-ı Ćaţà 

 

19 Perdeyi yırtan olur sırra ĥabīr 

Nūr-ı Ćirfàn ile bir şems-i münīr 
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20 Dedi ħaķdır bu sözüñ ŝàdıķdır 

ĆUrefà cümle bunu nàţıķdır 

 

21 Fehm ile vehmi olanlar zàĈil 

Türlü Ćirfànı olurlar ħàmil 

 

22 Künh-i aħvàle olurlar vàķıf 

Cümle esràrı olurlar Ćàrif 

 

23 Olsa bir dilde ĥabīràne ĥaber 

Nüh ţıbàķı ţıbķı ħall eyler 

 

24 Ħàŝıl olmuş ise Ćaķl-ı furķàn 

Bilinir sırr-ı laţīf-i ĶurĈàn 

 

25 ĆAķl u Ćirfàna olanlar màlik 

Ħüsn-i aĥlàķa olurlar sàlik 

 

MK, 40b 

26 Cümle Ćulviyyeti càmiĆ aĥlàķ 

Zübde-i cümle şeràyiĆ aĥlàķ 

 

27 Zīveri maĆrifetiñ ĥulķ-ı kerīm 
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Enbiyà şànına ķıldı taĆžīm 

 

28 Söyleyince bunu ol rūħ-ı fütūħ 

Eyledi ĥàţırıma şöyle sünūħ 

 

29 Medħini vàlī-i vàlà-şànıñ 

Zīver ü nàdire-i Ćirfànıñ 

 

30 Zīb u àràyiş-i teźkàr edeyim 

Şeref-i nažm ile işĆàr edeyim 

 

31 Öyle vàlī ki maĆàlī yek-ser 

Ħüsn-i aĥlàķına olmuş zīver 

 

32 ŢabĆıdır celb-i ķulūba meyyàl 

Aħsen-i menķabeti ħüsn-i ĥiŝàl 

 

33 Ķalb-i Ćàlīde mekàrim màlī 

Fikri Ćàlī daĥi vicdàn Ćàlī 

 

34 Cūd u iħsànı cevàdü’l-himemiñ 

Ekmel-i ŝūreti ħüsn-i keremiñ 

 

35 Cümleniñ vird-i lisànü’l-ħàli 
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Gelmedi Ķonya’ya böyle vàlī 

 

36 Vàķıf-ı cümle mezàyà-yı ħikem 

ĦàĈiz-i cümle maĆànī-i himem 

 

37 Bende-i aŝdaķ-ı sulţàn-ı cihàn 

Ĥàdim-i ŝadıķ-ı şàh-ı devràn 

 

38 Ţaraf-ı salţanat-ı Ćužmàya 

Celb-i daĆvet ile bulmuş pàye 

 

39 Yaşasın biñ yaşasın şàh-ı cihàn 

Sàyesinde dili ĥalķıñ ĥandàn 

 

40 Ķonya’ya vermek içün nev iķbàl 

Etti bir vàlī-i Ćàlī irsàl 

 

41 Kàrı tenfīź-i maĆàlī-i umūr 

SaĆy-ı vàlī ola dàĈim meşkūr 

 

42 ĆArż-ı ħürmetle sözümdür meşħūn 

Başķa bir ķaŝda degildir maķrūn 

 

43 Mà-ħaŝal Ħażret-i Rabb-i bī-çūn 
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ĆÖmr ü iķbàliñi ķılsın efzūn 

 

44 ŞiĆr-i Mecdī’ye neşàţıñ eśeri 

Verdi àràyiş ile zīb ü feri 

   25 Nisàn 1323, Ķonya 

 

-14- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Fećūlün 

Ĥoş-àmedī 

Kàm-kàr Anķara Yolunda ve Anķara’da 

1 Gel ey ferzend-i pàkim kàm-kàrım549 

Gel ey nūrum gel ey pertev-niśàrım 

 

2 Gel ey ćirfàn kitàbı nükte-dànı 

Gel ey esràr-ı “ġaybī” tercemànı 

 

3 Gel ey oġlum benim nūru’l-fuàdım 

Żamīri pàk olan vàlà-nejàdım 

 

4 Eriştirdim seni bàbü’l-kemàle 

Yaķındır vuŝlatın nūru’l-cemàle 

 

5 Enīsiñdir seniñ rūħ-ı mücerred 

                                                             
549 MK 70b, OE1 40a 
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Fürūġuñ nūr-ı Ħaķ’dandır müĈeyyed 

 

6 Maķàmıñ ćaķl-ı küllüñ cilve-gàhı 

Bulurlar hep bu yoldan Ħaķķ’a ràhı 

 

7 Budur ćàrifleriñ ħadd-i kemàli 

Muķarrebler görür źàt-ı cemàli 

 

8 Onu taŝvīre yoķtur şekl-i imkàn 

Bu sırrı derk eder mi ćàciz insàn 

 

9 Bunu ifşàya yoķtur iźn-i Mevlà 

O sırdır çünkü źàt-ı pàk-i aćlà 

 

10 O sırdır işte sırrı kàĈinàtıñ 

O sırdır mūcidi mevc-i ħayàtıñ 

 

11 Ĥüdà keşf etmedikçe añlaşılmaz 

O sırrıñ pertevi ķalbe ŝaçılmaz 

 

12 Bu baħśi eyleyip àtīye taćlīķ 

Bugünkü ħàli eyle ćayn-ı taħķīķ 

 

13 Ŝafà geldi benim nūru’l-kemàlim 
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Viŝàliñle münevver źevķ-i bàlim 

 

14 Ŝafà geldiñ ŝafàdan olma ĥàlī 

Saña baĥş eylesin Mevlà kemàli 

 

MK, 71a 

15 Ŝafà geldiñ bu bezmi gülşen ettin 

Ŝafà geldiñ de çeşmi rūşen ettin 

 

16 Ŝafà geldiñ derūnumdur münevver 

Ŝafà geldiñ ilàhī gözlü dilber 

 

17 Ŝafà geldiñ seniñle kàm-kàrım 

Ŝafà geldiñ benim ćàlī-tebàrım 

 

18 Reşàdet zīnet-i güftàrın olsun 

Keràmet zīver-i efkàrıñ olsun 

 

19 Şeref sevmek seni Mecdī her àn 

Ĥüdà ķılsın seni bir kàmil insàn 

 

-15- 

Mefāćīlün/Mefāćīlün/Fećūlün 

Hū Ĥoş-àmedī  Süheyl Anķara Yolunda ve Anķara’da İken 
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1 Gel ey ferzend-i rūħum nūr-ı cànım550 

Ħaķīķat gülşeninde ràz-dànım 

 

2 Gel ey àyīne-i vaħdet cilàsı 

Gel ey ĥurşīd-i ćirfànıñ żiyàsı 

 

3 Gel ey rūħ-ı laţīf-i pàk-idràk 

Gel ey oġlum gel ey sır-dàn-ı “levlàk” 

 

4 Yetiştirdim seni bàġ-ı ŝafàda 

Gülümsüñ gül-bün-i vaħdet-nümàda 

 

5 Bıraķtıñ arķada ġamlı ĥudūdu 

Nedir fehmeylediñ Ħayy u Vedūdu 

 

6 Çeràġıñ şućlesi nūr-ı ezelden 

Bu bir sırdır ne sendendir ne benden 

 

7 Mežàhirden ĥurūşàndır bedàyić 

Bedàyićdir fürūġ-ı nūr-ı làmić 

 

8 Göñül sàkit o sırrıñ ràhı memdūd 

Fürūġuñ şiddetinden bàbı mefķūd 

                                                             
550 MK 71a, OE1 41b 
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9 Muħabbet ķaynayıp tà ķaŝr-ı dilden 

Rıżà-yı Ħaķ urursa berķ-i rūşen 

 

10 Olur sırrıñ vücūdu revnaķ-efzà 

Zamànı gelmedikçe etmem ifşà 

 

11 Faķaţ ifşàya yoķtur şekl-i imkàn 

Olur olsa o sır dilden nümàyàn 

 

12 Saña tebyīn içün ħiss-i raķīķi 

Bıraķtım şimdilik baħś-i daķīķi 

 

13 Ŝafà geldiñ ŝafàdan sīne gül-bīz 

Dilim pür-neşvedir şevķiñle leb-rīz 

 

MK, 71b 

14 Süheylimsiñ benim ey ķalbi rūşen 

Gelip ettiñ bu bezmi bezm-i gülşen 

 

15 Muràdım çeşm-i ţàhirden nažardır 

Bu vuŝlat altı aydır muntažardır 

 

16 Nažar iksīr-i càn-ı càvidàndır 
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Nažar tevfīķ-i baĥş-i sulţàndır 

 

17 Muħabbet nūru olsun şućle-efken 

Diliñ pertev alıp nūr-ı Ĥudà’dan 

 

18 Ŝafà geldiñ sürūrum oldu müzdàd 

Ŝafà geldiñ göñül vaŝlıñla àbàd 

 

19 Fürūġ-ı ķalb-i Mecdīdir meserret 

Meserrettir żiyà-yı şevķ-i rüĈyet 

   1 Rebīću’l-Āĥir 1342, 9 Teşrīn-i Śànī 1339, Anķara 

 

 

 

-16- 

Müstefćilün/Fāćilün/Fećūlün 

Meśnevī 

1 Bilmem nedendir bu genc yaşımda551 

Ŝaçlar aġardı böyle yaşımda 

 

2 Kühsāre indi berf-i muŝībet 

Feyż-i bahārı maħv etdi ġurbet 

 

                                                             
551 MK 8b 
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-17- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

1 Eyvàh ki ŝad-hezàr eyvàh552 

Gitti ćademe o pīr nàgàh 

 

2 Ŝaçlar aġarıp yüzüm ŝarardı 

Aķ günleri ćömrümüñ ķarardı 

  Tàrīĥ-i vefàt, 23 Nisàñ 1310, Sàćat 4, Yevm-i Penç-şembe 

 

-18- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Bir Maćŝūmeniñ Kitābe-i Seng-i Mezārı 

1 Ey gülbünü gülşen-i ħayātıñ553 

Ey şićr-i nevīni kāĈinātıñ554 

 

2 Bir bād-ı Semūm ki – eceldir 

Revnaķ-şiken-i gül-i emeldir 

 

MK, 8a 

3 Nā-gāh esip cemāliñ üzre 

Maħvetti seni bu ħāliñ üzre 

                                                             
552 MK 16b 
553 MK 7b 
554 a gülşen-i cànıñ: gülşen-i ħayàtıñ OE3 
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4 Eźvāķ-ı dilim seniñle medfūn 

ćÖmrüm geçecek cihānda maħzūn 

 

-19- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

Beyşehir’de Bir Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 Maķberdeki merĈe-i saćīde555 

Burdurlu Alay Beg’e ħafīde 

 

2 Zehrà denilen bu Zehrà-nūr 

Ser-kàtib-i şerća oldu hem-ser 

 

3 On altı yaşında etti rıħlet 

Muħtàc-ı dućà şehīd-i ġurbet 

 

4 Yek-sàle ćarūs idi bu dilber 

Ħàmil idi oldu ĥàke zīver 

 

MK, 39b 

5 Pejmürde olan gül-i ħayàtı 

Màtem-zede ķıldı kàĈinàtı 

 

                                                             
555 MK 39a 
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6 Ġufràn-ı Ĥüdà olup penàhı 

Cennàte çekildi ħacle-gàhı 

   Mecdī, Ķonya 
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GAZELLER 
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HARFÜ’L-ELİF 

-1- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 

1 Göñülden laħža laħža öyle bir feryàd olur peydà556 

Tecessüm etse her feryàddan Ferhàd olur peydà557 

 

2 İlàhī ceźbelerdir sīnemiñ şevķ-ı nihànīsi 

Düşünce Ćaşķ-ı Mevlà dilde feyż-àbàd olur peydà 

 

3 ĆAceb mi şevķ ile Ćàşıķ ser-à-pà nūr-ı maħż olsa 

Erince luţf-ı Ħaķ bir başķa istiĆdàd olur peydà 

 

4 Muħammed Muŝţafà kim mažhar-ı sırr-ı ilàhīdir 

Anıñla Ćàlem-i esràra istişhàd olur peydà 

 

5 O nūru’n-nūr-ı Mevlà kim anıñ mirĈāt-ı sırrında 

Ufaķ bir noķţadan biñ Ćàlem-i īcàd olur peydà 

 

6 Tecellī eyledikçe çeşm-i dilde Ćaşķ-ı pür-nūrum 

Baña her źerreden bir nažra-i irşàd olur peydà 

 

7 Yapış bàbü’l-füyūż-ı Aħmed-i muĥtàre kim Mecdī 

                                                             
556 MK 22b, OE1 3a, OE2 15a, OE3 5b, OE 14 
557 b Tecessüm: tebessüm OE 
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Anıñ feyżiyle dàĈim Ćàrif-i dil-şàd olur peydà 

   1318, Balıkesir 

-2- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Ķaranlıķlardaki gül-şende gül-gūn bir żiyà peydà558 

 Ufuķlarda ümīdiñ sīnesinden incilà peydà 

 

2 Güneş iķbàle nàžırdır nigàh-ı iħtižàžıyla 

 Bu bir necm-i saćàdettir żiyàsından ŝafà peydà 

 

3 Taŝavvur eyledikçe ŝubħuñu necmiñ ħayàlimde 

 Şerefli bir zamàn bir nev-zemīn bir nev-semà peydà 

 

4 O ŝubħuñ gül-şeninde berķ urunca pertev-i ĥurşīd 

 Fażīletle olur ćaķl-ı beşerde ićtilà peydà 

 

5 ćAdàvet žulmeti maķhūr olup nūr-ı ćadàletle 

 Meveddetten olur her sīnede lüţf-i Ĥüdà peydà 

 

6 Muħabbettir cihànıñ bàĈiś-i tanžīm-i aħvàli 

 ćAdàvet žulm ü ġadriñden olur her dem belà peydà 

 

7 Cünūnuñ infilàķıñdan çıķar nīrànı ćudvànıñ 

                                                             
558 OE 146 
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 Cünūnuñ iştidàdıñdan olur ħarb ü veġà peydà 

 

8 Aķar ĥūn-ı beşer feryàd eder àh-ı telehhüfle 

 Olur her zinde çeşmiñde dümūć-ı iştikà peydà 

 

9 Füyūżàt-ı cihàn ŝulħ u ŝalàħıñ perteviñdendir 

 O pertevden göñüllerde olur türlü żiyà peydà 

 

10 Düşündüm ŝulħa ćàid devri ben beyt-i ħayàlimde 

 Ķalemden oldu Mecdī ţarž-ı şićr-i dil-güşà peydà 

   15 Teşrīn-i Śànī 1940, Bàyezīď 

 

-3- 

Müstefćilün/Müstefćilün/Müstefćilün/Müstefćilün 

Şeyĥ Ħàcī ĆAbdullàh Efendī Merħūma 

1 Ey maħrem-i sırr-ı Ĥüdà ey şeyĥ-i nūrànī liķà559 

Feyżiñ devàm üzre olur erbàb-ı Ćaşķa muķtedà 

 

2 Hem-pàye-i pīràn olup tenvīr-i Ćirfàn eylediñ 

Olsa revàdır merķadiñ ruĥ-sūde-i ehl-i ŝafà 

 

3 Nakş-ı cihànı seyr eder Naķşīligi derk eyleyen 

Senden o feyż-i aķdese yol buldu ĥayl-i etķiyà 

                                                             
559 MK 39b, OE 34 
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4 El ķaldırıp Mecdī gibi Ħaķ’dan ţaleb ķıl maķŝadıñ 

Oldu ħuŝūl-i maķsada bàĆiś ķubūr-ı evliyà 

   15 Temmūz 1322, Seydişehri 

 

-4- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

ĆAli Ćİffet Beg’e Nažīre 

1 Tebessüm etmese de rūy-ı rūz-gàr baña560 

 Güler kerem ile her àn cemàl-i yàr baña 

 

2 Derūn-ı dilde müşaĆşaĆ durur gülistànım 

 Yeter bu źevķ-i gülistàn bu nev-bahàr baña 

 

3 Sürūr-ı ķalbi ķanàĆatle eyledim tezyīn 

 Bu lüţf-ı aĆžam-ı śervet ŝafà-niśar baña 

 

4 ĆAţà-yı Ħaķ’la ħaķīķī muħàţ-ı elţàfım 

 Ĥazīnedir kerem ü lüţf-ı Kird-gàr baña 

 

5 Gezerdi àh ile ŝayyàd olup o yàre göñül 

 Nihàyet oldu o àhū gelip şikàr baña 

 

                                                             
560 A 25b, OE 103 
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6 Vefà vefà diye aġladı ķalb-i nàlànım 

 Vefàlı çıķtı sözünde o gül-Ćiźàr baña 

 

7 Niyàzı nàz ile mezc eyleyip keremler eder 

 ĆAlàķa-dàrım olan yàr-ı Ćişve-kàr baña 

 

8 Ŝaçınca ķalbe meserret o nàzenīn dilber 

 Riyàż-ı ĥuld-ı saĆàdet olur mesàr baña 

 

9 Dilimde nūr-ı meserret elimde bàde-i nūr 

 Bulursa yol yine gelsin o ıżţıràr baña 

 

10 Çekildi gitti göñülden elem denen menfūr 

 Erişti baĥt ile elţàf-ı bī-şümàr baña 

 

11 Cihàn dönerse de dönmem cihàn-ı maĆnàdan 

 Bu bī-ķaràr cihàn merkez-i ķaràr baña 

 

A25a 

12 Cihàn cihàn bu ŝafà-zàr-ı kevni seyr ettim 

 Göründü devr-i devàĈirle nūr-ı dàr baña 

 

13 Muħīţ u merkezi yoķ bī-nihàye bir Ćàlem 

 Veleh verir bu maĆàlī-i şuĆle-dàr baña 



559 
 

 

14 ŞuĆūr-ı kàmili buldum ĥulàŝà-i ekvàñ 

 Odur meĆàlim-i ekvànda feyż-vàr baña 

 

15 Bu nūr-ı revnaķ-ı gül-gūn bu şuĆle-gàh-ı şüĈūn 

 Olur bedīĆa-i meknūn bu neşve-zàr baña 

 

16 Çıķan bu cümle fünūn çıķtı Ćaķl-ı kàmilden 

 Göründü maţlaĆ-ı aĆžam bu çeşme-sàr baña 

 

17 Ŝıġar mı sırr-ı ħaķīķat lisànla īżàħa 

 O olsa olsa olur dilde àşikàr baña 

 

18 Küçük ķarınca da olsam yine küçük Ćaķlım 

 Olur cihàn-ı ŝaġīrimde şehr-yàr baña 

 

19 Kemàl-i Ćaķla güzel şiĆre ħüsne meftūnum 

 Neşàţ-ı ķalb ile güftàrdır şiĆàr baña 

 

20 Göñül diler ki cihàn ĥalķı lüţfa ġarķ olsun 

 Olur meźelleti görmek elīm Ćàr baña 

 

21 Beşerde sırra tevàżuĆ devà-yı kàfildir 

 Devàyı söyledi bir merd-i hūş-yàr baña 
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22 Sever tevàżuĆu àdàbı ħüsn-i ĥulķu göñül 

 Umūr-ı Ćàlemi tedvīredir medàr baña 

 

23 Sebep bu nažmıma Mecdī kelàm-ı “Ćİffet”tir 

 Odur eden bu güzel fikri yàd-gàr baña 

   9 Şubàţ 1934 

-5- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Luţf u iħsàn eyleyip cànàn-ı Ćàlī-şàn baña561 

Eyledi dīdàr-ı pertev-bàrını eržàn baña 

 

2 Ŝaħn-ı ekvàn ser-te-ser müstaġraķ-ı feyż-i sürūr 

Baķtıġım her noķţadan bir nūr olur ĥandàn baña 

 

3 Dilde bir màh-ı şeb-àrànıñ viŝàli źevķı var 

Oldu nevrūz-ı saĆàdet leyle-i hicràn baña 

 

4 Bir cihàn-ı maĆnevī envàrını göstermede 

Feyż-i làhūtī fürūġ-ı neşe-i īķàn baña562 

 

5 Feyż-ı càrī nūr-ı sàrī berķ urur her ŝafħada 

                                                             
561 MK 23b, OE1 4a, OE3 5a, OE 16 
562 b īķàn: ikam OE 
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ĆĀķıbet bir gülşen oldu àteş-i sūzàn baña 

 

MK, 24a 

6 Āh ile efġàn ile càñànı meftūn eyledim 

Raħm edip olmaķtadır maħrem bugün cànàn baña 

 

7 Çoķ mudur Mecdī olursam vecd ile mest-i müdàm 

Luţf u iħsàn eyledi cànàn-ı Ćàlī-şàn baña 

   1319, Ķonya 

 

-6- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Ràh-ı Ćaşķıñda fedà olsa revàdır càn saña563 

Ćİşve-kàrım çoķ mu benden böyle bir ķurbàn saña 

 

2 Görmedim ħüsnüñ gibi Ćömrümde ħüsn-i ceźbe-dàr 

Başķa bir iħsàn-ı Mevlà’dır bu ħüsn ü àn saña 

 

3 Bir baķışta göñlümü ettiñ esīr-i ibtilà 

Der isem ŝàdıķ degil mi fitne-i devràn saña 

 

4 Āhımı duydukça vehme düşme ey àhū-nigàh 

                                                             
563 MK 13b, OE3 3a, OE 8 
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Bir żarar etmez emīn ol Ćàşıķ-ı nàlàn saña 

 

5 Oldu meftūnuñ seniñ Mecdī-i Ćulviyyet-güzīn 

Faĥr içün kàfī bu ey cànàn-ı Ćàlī-şàn saña 

   1310, Girīd 

 

-7- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Ďarbe-i dil şevķiñi tecdīd içün kàfī saña564 

Kendi sàzıñ sūzuñu teşdīd içün kàfī saña 

 

2 Her kemànıñ naġmesi bir başķa ħàlet gösterir 

Kendi naġmeñ źevķiñi tezyīd içün kàfī saña 

 

3 Ravża ravża Ćàlemi geşt ü güźàr etmek nedir 

Ravża-i ķalbiñ nevà-yı Ćīyd içün kàfī saña 

 

4 Āĥarıñ kàşàne-i maĆmūru olmaz meskeniñ 

Himmetiñ kàşàneler teşyīd içün kàfī saña 

 

5 Lüţf-ı Ħaķ her ferde ayrı bildirir esràrını 

ĆAķl u fikriñ sırrıñı tefrīd içün kàfī saña 

                                                             
564 MK 34b, OE3 12b, OE 30 
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6 Bir muĆàrıż yoķ cihàn ķànūnunu taġyīr içün 

İş bu ħüccet ĥàlıķ-ı tevħid içün kàfī saña 

 

7 ĆĀlem-i imkàna Mecdī źerre meyliñ olmasın 

Źevķ-i maĥfī ķalbiñi tecrīd içün kàfī saña 

   3 Temmūz 1321, Ķonya 

 

-8- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 

1 Ŝımàĥ-ı càn içün ràz-ı nihàndır này-ı Mevlànà565 

Füyūż-i Ćaşķa rehber bir zebàndır này-ı Mevlànà 

 

2 Firàķ-ı yàr ile dillerdeki feryàdı söyler hep 

ĆAceb bir ŝàmit-i Ćàlī-beyàndır này-ı Mevlànà 

 

3 Fürūġ-ı fikr ile bir dil ki zīnet-sàz-ı Ćirfàndır 

Aña bir hem-dem-i muħriķ-nişàndır này-ı Mevlànà 

 

4 Nevànıñ perde-i pinhànına esràrı gizlenmiş 

O ràzı añla kim mànend-i càndır này-ı Mevlànà 

 

                                                             
565 MK 31b, OE1 11a, OE 26 
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5 Ġıdà-yı rūħ olan maĆnà gibi bir rūħu ħàvīdir 

Ŝaķın žannetme bī-maĆnà fiġàndır này-ı Mevlànà 

 

6 Olur ser-mest-i ħayret naġme-i ħüsnü’l-meĈàl inden 

Ĥıred-fersà-yı cümle kàmilàndır này-ı Mevlànà 

 

7 Fürūġ-ı feyż ile efkàrımı tenvīr eder Mecdī 

Ħikem-àmūz-i esràr-ı nihàndır này-ı Mevlànà 

   1 Màyıs 1321, Ķonya 

 

HARFÜ’L-BĀĈ 

 

-9- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Reng reng oldı cemàl-i tàb-dàrıñdan niķàb566 

İmtizàc etti şafaķla Ćaks-i nūr-ı màhtàb 

 

2 Parladı şebnem içinde parlayan güller gibi 

Ruĥlarıñ oldu ser-à-pà ġarķa-i nūr-ı ħicàb 

 

3 Nàzdan mı ràz-ı dīgerden midir bilmem nedir 

Yoķsa ràhıñda ķıyàmımdan mıdır bu ıżţıràb 

                                                             
566 MK 9a, OE3 2a, OE 6 
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4 Çoķ zamàndır bir nigàh-ı luţfuñuñ maħrūmuyum 

Merħamet ķıl sevdigim etme bu rütbe ictinàb 

 

5 Cismimiñ her cüzĈü meftūn-ı cemàliñdir seniñ 

Źerrelerdir eyliyor ĥurşīde Ćarż-ı incizàb 

 

6 İltihàb-ı àteş-i Ćaşķım tezàyüd etmede 

Ķorkarım bu iltihàb eyler beni maħv u ĥaràb 

 

7 İħtiràzım mevtden şundan ki ķalb-i nàzikiñ 

İncinir belki görüp Mecdī’yi pà-màl-i turàb 

   30 Teşrīn-i Śànī 1310, Girīd 

 

-10- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Her ne söylense yazılsa biñ maķàle biñ kitàb567 

Āh kim nūr-ı ħaķīķat etmiyor keşf-i niķàb 

 

2 Diñledik gördük ü diķķatle tefekkür eyledik 

Her ĥiţàbı her kitàbı her rümūzu bàb bàb 

 

3 Nūr-ı hestīden bu pestīde lisàn bīgànedir 

                                                             
567 MK 53a, OE1 27a, OE 46 
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Vàdi-i Eymen’de söz var yoķ faķaţ faŝlu’l-ĥiţàb 

 

4 Ķalb onu idràk eder ammà beyàna çàre yoķ 

Hep bu merkezde durur her kim ki olmuş ķàm-yàb 

 

5 Fehm eden rüĈyet eden idràk eden ebkem ķalır 

Her ne rütbe verse taĆbīràta ŝoñra ferr ü tàb 

 

6 Źàt-ı aķdes muħtecipdir kibriyàdır perdesi 

Olsa da rüĈyet temeśśüldür aña Mecdī ħicàb 

   İskenderiye 

 

-11- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Toķàt Yolunda 

Ġazel 

1 Semend-i himmetim herhangi semte sevķ eylersem568 

Çıķar ràhımda türlü ıżţıràb u ibtilà Yà Rab 

 

2 Miħen-peymà-yı deşt-i ġurbet olmaķ càna geçmiştir 

Bu müzćic ibtilàya yoķ mu ħadd-i intihà Yà Rab 

 

3 Toķàd şehrinde bir dilber beni böyle ĥaràb etti 

                                                             
568 MK 20a 
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O şehri ħüsn ile àbàd eyle dàĈimà Yà Rab569 

 

HARFÜ’T-TĀĈ 

 

-12- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Bu reng-à-reng olan nūr-ı vücūduñ mevcidir ŝūret570 

O ŝurettir tenezzülden hüveydà şekl-i hüviyyet 

 

2 Žuhūru cūş-ı evŝàfı buţūnu mevce-i zàtı 

Görünmez źàt-ı Ħaķ merĈī olan emvàc-ı Ćulviyyet 

 

3 Ŝıfàtıyla bütün àśàra Ćayn-ı źàt-ı Ħaķ derler 

Bu söz evŝàfa ràciĆdir degildir sırr-ı ķudsiyyet 

 

4 O sırr-ı aķdese vàŝıl olan aŝħàb-ı eźvàķıñ 

Fürūġ-ı keşfi ŝıġmaz lafža ķalbīdir bu keyfiyyet 

 

5 Bu keyfiyyet demek de bence bir taĆbīr-i nàķıŝtır 

Bu sırr-ı aŝfiyàdır źevķ-ı źàtīdir bu ķurbiyyet 

 

6 Bu bir sırr-ı hüveydàdır Ćavàlim žıll-ı peydàdır 

O žıll eşyà-yı maĆnàdır budur maĆnà-yı Ćayniyyet571 

                                                             
569 Şiirin yanında “Dört beyti żàyićdir” şeklinde bir not bulunmaktadır. 
570 A 15b, OE 94 
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7 Odur Bàţın odur Žàhir odur Evvel odur Āĥir 

Bunuñ maĆnàsı pek bàhir faķaţ fehmindedir devlet 

 

8 Tenàhī là-tenàhī cümleden olmaz ise fànī 

Beķà esràrını ħaķķıyla bilmez Ćàrif-i ħikmet 

 

9 Ħarem-gàh-ı Ĥüdà’dan bir ŝadàdır Aħmed-i Muĥtàr 

Odur herbir cihànı çınlatan bir ġulġul-i vaħdet572 

 

A16a 

10 O ŝavt-ı dil-firībiñ mesti de hüş-yàrı da sensiñ 

Ķolay mı söyle ey Mecdī bir olmaķ ŝūret u sīret 

   28 Temmūz 1933 

 

-13- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Ġazel 

1 Sīnà’da degil sīnededir nūr-ı ħaķīķat573 

 Mūsà deme bir vàķıf-ı esràra işàret574 

 

2 ĆAķlıñda ara her ne ararsañ bulacaķsıñ 
                                                                                                                                                                             
571 a peydàdır: peydardır OE 
572 b cihànı: cihan OE 
573 A 39b, OE 114 
574 b vàķıf-ı esràra: ârif-i billâha OE. Ćàrif-i billàha işàret ibâresi A nüshasında sayfanın kenarına 
yazılmıştır. 
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 Màhiyyeti idràka odur ŝàħib-i ķudret 

 

3 Ŝor rūħuña rūħuñda mı cismiñde mi ķuvvet 

 Söyler saña esràrı bütün ĥàce-i fıţrat 

 

4 Maķhūr-ı Ĥüdà’dır görünen cümle-i eşyà 

 Eşyà görünür şekle girip pertev-i vaħdet 

 

A39a 

5 ŞeyĈiyyete maĆnà-yı laţīf etmede teĈśīr 

 TeĈśīr-i bedīĆi göremez dīde-i ġaflet 

 

6 Mà-fevķ-i ţabīĆattaki feyyàż dehàyı 

 Tevlīd edemez feyż-i ħaķīķatle keśàfet 

 

7 Ĥàlıķ mı ŝanırsıñ görünen kevn-i keśīfi 

 Ħaķ cilvesidir dalġalanan feyż-i ţabīĆat 

 

8 Aŝliyyeti inkàr ile ferĆiyyete ţapma 

 FerĆiyyet olur aŝlına bir vaŝf-ı meziyyet 

 

9 Bir sırr-ı hüveydà denilir źàt ile vaŝfa 

 Birdir şu ķadar var ki ħaķīķatle hüviyyet 
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10 Eşyà ezelī mevcesidir sırr-ı Ĥüdà’nıñ 

 ĆAyniyyet ile şuĆle-nümà nūr-ı feĥàmet 

 

11 Mecdī söz ile ħall-i ħaķàyıķ edemezsiñ 

 Ħaķ lüţfuna vàbeste olur keşf-i ħaķīķat 

   12 Màyıs 1935575 

 

-14- 

Müftećilün/Fāćilün/Müftećilün/Fāćilün 

1 ćAli ćİffet denilen źàt-ı sütūde-ĥaŝlet576 

 Şàćir-i màhir-i dànà-yı bedīću’l-ķudret 

 

2 Āteş-i ćaşķ ile Mecnūna verir derd-i elīm 

 Firķat-i yàri ile buldu kemàl-i şöhret 

 

3 Cismiñiñ źerreleri olsa da bir nàr-ı caħīm 

 Ķalbiñe ġıbţa eder nūr-ı riyàż-ı cennet 

 

4 Söz bilir güfteleri şićri münàkahtır hep 

 Ķudreti źàtına sermàye füyūżu fitret 

 

5 ćAli ćİffet deme bir şàćir-i yektà demedir 
                                                             
57512 Mayıs 1935: Bayazıt-Nur sokağı-12 Mayıs 1935 OE 
576 Mecdî’nin dostu Ali İffet’e yazdığı bu şiir, Ali İffet tarafından neşredilen Gazellerim isimli kitapta 
“Şi’r ü edebin büyük üstatlarından Reisü’l-ârifîn pek muhterem hocamız Bay Mecdî Abdülaziz 
hazretlerinin kıymetli tohfeleridir” ibaresiyle birlikte yer almaktadır. Ali İffet, Gazellerim, Nümûne 
Matbaası, İstanbul, 1937, s. 6. 
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 ćAli ćİffet deme baştan başa bir ćulviyyet 

 

6 DàĈimà ţarž-ı teġazzülde terennüm eyler 

 Şićri vàdī-i taćaşşuķta nidà-yı ħasret 

 

7 İbtilà kendisine bàćiś-i feyż olmuştur 

 ćĀşıķa feyż-i tecellī de belàdır devlet 

 

8 Neşr-i àśàrı ile kendini tebrīk ederim 

 Yaşasıñ biñ yaşasıñ ćiffeti ćulvī ĥilķat 

 

9 Ţarž-ı güftàrıñı Mecdī gibi herkes begenir 

 Oķuyanlar elemi ćaşķına eyler ħayret 

 

HARFÜ’R-RĀ 

-15- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Ġazel577 

1 Devà elinde o dilber cerīħa-dàrı arar578 

Viŝàle meyli düşüp gül hezàr-ı zàrı arar 

 

2 Ķoyup ħaķīķati zàhid mecàza doġru ķoşar 

Tebàħ Ćaķlı seràbında çeşme-sàrı arar579 

                                                             
577 Başlık:  Doķtor Süheyl’e OE1 
578 MK 65b, OE1 35a, OE 61 
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3 Vücūh-ı Ćàlem-i eşyàyı seyr edip Ćuşşàķ 

Riyàż-ı ĥuld-i cihàndan cemàl-i yàri arar 

 

4 Olan ĥabīr-i füyūżàtı “ķàbe ķavseyn”iñ 

Ħarīm-i ķuds-i tecellīde şuĆle-zàrı arar 

 

5 Muràd-ı ĥàŝŝ-ı mürīdànı baĥş içün merdàn 

Derūn-ı dildeki eşvàķı nūru nàrı arar580 

 

-16- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Kàm-kàr Uluġ Lisànından581 

1 Ħüsnüñ etmiştir beni bir ćàşıķ-ı şöhret-şićàr 

Kàm-kàrım ben seniñ ćaşķıñla her dem kàm-kàr 

 

2 Bī-cihet herhangi semte eylesem ćaţf-ı nigàh 

Nūr-ı vechiñ dīdeme olmaķtadır pertev-niśàr 

 

3 Sīne Sīnà şeklini aĥźeyledi feyżiñ ile 

Nàrımı nūr eylediñ ey dilber-i ćàlī-vaķàr 

 

                                                                                                                                                                             
579 MK’da beytin yanına şu not yazılmıştır: yàĥūd- “tebàh-ı Ćaķılla ŝoñra yine nigàrı arar” 
580 b nūru: nusuru OE 
581 MK 69b 
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4 Yoķ benim göñlümde senden başķa türlü bir vücūd 

Her nigàrıñ nūru senden ru-nümàdır ey nigàr 

 

5 Sırr-ı eşyà müncelīdir źerre źerre dīdeme 

Başķa bir ħàlet dilimde oldu şimdi ber-ķaràr 

 

6 Bir velīniñ bàdesinden nūş edip bir kàse ćaşķ 

Vecd ile oldum ser-i bàbında mest-i hūşyàr 

 

7 Cūş eder deryà gibi göñlümde źevķ-i intibàh 

Kàm-kàrım ben anıñ feyżiyle her dem kàm-kàr 

   25 Ħaziràn 1339, Anķara 

 

-17- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Öyle bir ćàlem nigàh-ı źevķime pertev-niśàr582 

 Görmemiştir böyle bir ćàlem ćuyūn-ı ibtiŝàr 

 

2 Ŝaħne ŝaħne màħ-rūlardan münevver gülşeni 

 Lemća lemća berķ urur her laħža başķa bir bahàr 

 

3 Mest-i dīdàr-ı Ĥüdà biñ ćàşıķ-ı hüş-yàrı var 

 Lüţfuñu ibźàl ķılmıştır o yerde Kird-gàr 

                                                             
582 OE 119 
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4 Keşfedip esràrıñı keşşàf-ı çeşm-i intibàh 

 Ķoymamıştır südde-i iclàl-i nūra perde-dàr 

 

5 Ħuzme ħuzme şućle-zen envàr-ı şems-i maćnevī 

 Şućle şućle nūrunu ŝaçmaķtadır Perverdigàr 

 

6 Ħalķa-zen vaħdetle biñ ķuţb-ı ćažīm-i iştihàr 

Bezm-i ünse ünste biñlerce ġavś-ı pür-vaķàr 

 

7 Yek-cihettir yek-lisàndır yek-dil olmuş dilleri 

 Dilleriñde ķalmamış àġır ü jeng-i iġbiràr 

 

8 Ţard edilmiştir iżàfàt ü niseb yoķ cemć u farķ 

 Nūr u žulmettir fezànda vaħīdü’l-ićtibàr 

 

9 Yoķ mekàn ü kevni yàd etmek muķaddestir o yer 

 Žarf u mažrūfu teemmülden müberrà dàr-ı yàr 

 

10 Bir cihàn kim mesti de hüş-yàrı da hüş-yàrdır 

 Bir cihàn kim anda yek-sàndır nihàn ü àşikàr 

 

11 Rūħ-ı muţlaķ nefs-i muţlaķ nūr-ı muţlaķ mevcedir 

 Baħr-ı maćnà pür-sükūn emvàcı dàĈim bī-ķaràr 
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12 Ŝanma hīçidir vücūduñ gül-şen-i feyyàżıñı 

 Vaħdet-i eżdàd ile parlar menàr-ı nūr u nàr 

 

13 Yoķ bu gül-şende celīlü’l-ćaķla da bir mültecà 

 Keşf-i bàlàdan dü-bàlà da olan sükkànı var 

 

14 Maŝdar-ı nūr-ı ħaķīķat mecmać-ı bī-reng-i ĥalķ 

 Varlıġıñ sermàye-i esràrı ondan vàye-dàr 

 

15 Yoķ lisànıñ ćaķl ü fikriñ ķudreti tebyīn içün 

 Olsa olsa sàniħàtıñdır delīl-i çeşme sàr 

 

16 Müstevà-yı ćarş ü ferşe gizlenen nūr-ı ćažīm 

 İncilà-gàh-ı cihàna şućleler eyler niśàr 

 

17 Evveliyyet ićtibàrī vaŝf-ı laġvi mebdeĈiñ 

 Āĥiriyyet vaŝfı da bī-şübhe vaŝf-ı ıżţıràr 

 

18 Kàm-kàràn-ı ħaķīķat ebkem-i ćirfàn olur 

 Feyż-i aķdes źevķini iżàħa yoķtur iķtidàr 

 

19 Çünki Mecdī yoķ beyànıñ çàresi eyle sükūt 

 Görmemiştir böyle bir ćàlem nigàh-ı ibtisàr 
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   16 Nisàn 1936, Bàyezīď-Nūr Soķaġı 

 

-18- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

1 Ħaclede yàr ile her şeb gülerim tà-be-seħer583 

 Gündüzüm de benim eyler bu meserretle güzer 

 

2 Ne ġaràbet ki bir olduķ ikimiz sevdàda 

 Şimdi bir rūħ olaraķ bende fürūzàn dilber 

 

3 Şirk idi başķa nedir şekl-i maħàbette viŝàl 

 Eyledim ben oradan ćarş-ı maćàlīye sefer 

 

4 Ne emel var ne elem var ne de sevdà-yı dīger 

 Ŝaħne-i kevn ü mekàn dīdeme ĥandàn yer yer 

 

5 Geçti buħrànlı demim bitti o feryàd-ı medīd 

 Nàr-ı nūrum yaķaraķ ķalmadı àteşten eśer 

 

6 Cümle źerràtımı bir öyle ţaràb ķapladı kim 

 Ķudretim yoķ onu teşrīħe benim źerre ķadar 

 

7 Baćżı àh eylerim ammà bu ŝadà-yı dilber 

                                                             
583 OE 126 
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 Keśret-i neşve ile cūş-ı meserretle çıķar 

 

8 SàĈiķ-i ķàhir-i feyyàż-ı ezeldir àmil 

 Ĥilķati türlü tecellīsiñe etmiş mažhar 

 

9 Fıţratıñ sırrıñı tetķīķ edemez ćaķl-ı ķaŝīr 

 Ħayretiñ mevceleri cūşiş-i efkàrı baŝar 

 

10 ćĀkif’iñ kilkiñi taħsīn ederim şàćirdir 

 Sözü az söylese de her sözü rengīn söyler 

 

11 Rūħ-ı Vàŝıf beni alķışladı Mecdī ben de 

 Beyt-i àtīsini güftàrıma ettim zīver 

 

12 “Ħaķķ’a tefvīz-i umūr et ne elem çek ne keder 

 Ġam u şàdī-i felek böyle gelir böyle geçer” 

   7 Nisàn 1938, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-19- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Nažīre 

ĆAlī Ħaydar Beg’in Ġazeline 

1 Baķanlar ķaddiñe reşk-àver-i ķadd-i ŝanev-ber der584 

                                                             
584 MK 3a, OE 1 
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Ĥıràmıñ seyr edenler nev-nihàl-i nàz-perver der 

 

2 Görenler vech-i zībà-yı cihan-pīràñı ey cànàn 

Şaşup yà màh-ı Ćàlem-tàb yà miħr-i münevver der 

 

3 Senin vaŝf-ı müjeñde muĥtelif  Ćuşşàķıñ aķvàli 

Kimi bir nīze-i ĥūnīn kimi ĥūn-rīz-i ĥançer der 

 

4 O zülf-i tàr u màrıñ müşke benzetmez idim amma 

Ne çare fenn-i nažmıñ kàmilànı zülfe Ćanber der 

 

5 Kime baķsañ alırsın cànını andan içün Mecdī 

Gönül ràžı değil amma yine şūĥ-ı sitem-ker der 

 

-20- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

1 Bedīća-i ezelī ćaşķ içün hüveydàdır585 

 Ħayàta źevķ-i ħayàtı veren bu sevdàdır 

 

2 Budur tekevvüne bàdī budur medàr-ı vücūd 

 Cihàn bu ćaşķ ile ŝubħ-ı ezelde peydàdır 

 

3 Ne maddeye ţàbić ne ķuvvetiñ eśeri 

                                                             
585 OE 137 
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 Žuhūru ćaşķ-ı ķadīmiñ bütün bu eşyàdır 

 

4 Bu sırrı senden alıp söyledim saña ben 

 Bu söz cemàliñe ràcić kemàl-i maćnàdır 

 

5 Ķapıñda emre müheyyà cemàl-i tàbànım 

 Bedàyićim saña ķarşı ķapıñda leylàdır 

 

6 Seniñle bende tecellī-i rūħ-ı vàhidden 

 Sözüm cihànı tefekkürde ŝàvt-ı aćlàdır 

 

7 Bu sırrı keşf ile bildim ki cümle cihàn 

 Vücūd-ı vàħid olup rūħ aşķa meĈvàdır 

 

8 Ne rütbe yazsa ķalem ćaşķ içün śenà-yı ţavīl 

 O rütbe vaŝf-ı celīl ü bedīća aħràdır 

 

9 Cemàl-i nūr-ı güher nūr-ı pàk-i ćismettir 

 Bedīćadır bu güher şàñ-ı ħüsn-i sīmàdır 

 

10 Nigàh-ı ķudretiñin ćaşķı dīde-i dilde 

 Ŝafà-yı ćaşķ ile ķalbim benim muŝaffàdır 

 

11 Kelàm-ı mućceze remziñ ŝaràħatiñ yoludur 
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 Dilim benim o kelàm-ı belīġa mecràdır 

 

12 Kemàl-i ħüsnümü tavŝīf edince kilk-i belīġ 

 Benim degil o süĥanlar seniñle peydàdır 

 

13 Yanaķlarımdaki gül-gūn cemàl-i raĥşànım 

 Cihàñ-ı ħüsn-i bedīća bedīća-pīràdır 

 

14 Dudaķ degil iki gül-pembedir benim dehenim 

 Sözüm çıķınca bu gülden düşüñ ne zībàdır 

 

15 Benim nigàh-ı mestimi her kim görürse bir kerre 

 Bütün ħayàtı onuñ nàr u nūr-ı sevdàdır 

 

16 Görülmemiş kerem-i Ħaķķ’a mažhariyetten 

 Bedīćalarla cemàlim benim mücellàdır 

 

17 Öperse var yeri zülfüm seniñ ayaķlarıñı 

 Bu ĥàk-i rūye bu būse ne lüţf-i yektàdır 

 

18 Muħabbetiñdir eden ķalbi cilve-gàh-ı sürūr 

 Muħabbetiñle göñül bàġı neşve-efzàdır 

 

19 Vücūdumuñ bütün eczàsı rūħunuñ şereri 
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 Seniñle vaħdete ràcić olan bu maćnàdır 

 

20 Fürūġ-ı şems-i muħabbet bu vaħdetiñ eśeri 

 Bunuñ delīli derūnumda nàr-ı beyżàdır 

 

21 Bu màh-ı ķalb ile Mecdī’ye peyk-i sevdàyım 

 Cihàñda źevķ-i ħayàtım benim bu sevdàdır 

   9 Teşrīn-i Śànī 1939, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-21- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 ĆĀdetim bezm-i ezelden ħàlet-i mestànedir586 

Ser-ĥoşem meĈvà-yı ĥàŝım kūşe-i meyĥànedir 

 

2 Dil temàşà-yı ħikemle baġlayıp ţavr-ı Ćacīb 

ĆĀķili bī-dàr eden sīrette bir dīvànedir 

 

3 MünţabıĆ her źerresinde naķş-ı zer-rīn-i kemàl 

ĆĀlem-i imkàn eger-çi ŝūretà vīrànedir 

 

4 MeşĆal-i ķudret żiyàsı çevresinde devr eder 

Màh u ĥurşīd ü kevàkib ŝanki bir pervànedir 

                                                             
586 MK 23a, OE1 4b, OE3 5b, OE 15 
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5 Źevķ-i dàĈim isteyip nīràn-ı Ćaşķa durma yan 

Bir denī dünyà içün bu ettigiñ pervà nedir 

 

MK, 23b 

6 Nàr-ı hicràn ser-te-ser yaķdı vücūd iķlīmini 

Mest-i nàzım ġàlibà ķaŝdıñ fedà-yı cànedir 

 

7 Vaŝlıña cànlar fedà olsun a sulţànım seniñ 

Taĥt-gàh et göñlümü göñlüm güzel kàşànedir 

 

8 Mest-i Ćaşķ olmuş göñül Mecdī dem-à-dem àh eder 

ĆĀşıķ-ı bezm-i elestim Ćàdetim mestànedir 

   1319, Ķonya 

 

-22- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Gözüm sevdà-fezà bir dīde-i sevdàda ķalmıştır587 

 Ĥayàlim reng-i ruĥ-sàr-ı cemàl-àràda ķalmıştır 

 

2 Bizim cànàn ile peymànımız leyl-i muħabbette 

 Ser-à-pà sırr olan baħś-i vefà-pīràda ķalmıştır 

 

                                                             
587 OE 130 
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3 Benim her cüzĈ-i ferdimde onuñ her cüzĈ-i ferdiñde 

 Yanan àteşle cismim àteşīn deryàda ķalmıştır 

 

4 Bilir her kim görürse rū-yı àliñden gece cànàn 

 Benim ravżamdaki cünbüş-geh-i ŝaħbàda ķalmıştır 

 

5 Cihàn bàġında yoķtur rūħu càźib başķa bir revnaķ 

 O ancaķ rū-yı dilberle gül-i raćnàda ķalmıştır 

 

6 Mekàn tutmaz gezer baķ şimdi de ķalb-i hevà-ĥàhım 

 Diyàr-ı gülde bezm-i bülbül-i şeydàda ķalmıştır 

 

7 Cihàn ħarbi olur žannetme zīrà her kesin aķīr 

 Güzeller ćaşķ u sevdàsıñdaki ġavġàda ķalmıştır 

 

8 Eśer yoķ lafž u maćnàda feŝàħatten belàġatten 

 Bugün ħüsn-i beyàn elfàž-ı bī-maćnàda ķalmıştır 

 

9 Doġunca şems-i ħaķ burc-ı dilde eski ĥulyàlar 

 Taŝavvurlar tefekkürler ķuru daćvàda ķalmıştır588 

 

10 Ħaķàyıķtan dem urmaķ herkese àsàn deġil Mecdī 

 O ķudret şimdi birķaç muħterem sīmàda ķalmıştır 

                                                             
588 a Mısraın vezninde problem bulunmaktadır. 
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   27 Ħazīràn 1939, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-23- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Sivàs’ta Nūr ćAlī Baba Evlàdıñdan Fażlullàh’ın Bir Ġazeliñe Leylà Lisànıñdan 
Nažīre 

1 Cemàlimden żiyà-efşàn olan ĥurşīd-i enverdir589 

 Bu ĥurşīd-i ezeldir her ebedde şućle-güsterdir 

 

2 Tecellī eyledi vechiñde ħaķķıñ pertev-i ķudsu 

 Gören ruĥsàrımı maćdūm olan mevcūd-ı kemterdir 

 

3 Bu bir nūr-ı ħaķīķattir ħicàb-ı nūr ile mestūr 

 O nūru görse ķalbiñ nūru der Allàhu ekberdir 

 

4 Benim leylàlıġım bir ism-i şaĥŝī-i mecàzīdir 

 Taćayyünden geçince rūħ-ı leylà ćayn-ı gevherdir 

 

5 Benim zülfümdedir “Ve’l-leyl”i sırrı şućle-i evŝàf 

 Benim vechimdeki nūr àyeti remz-i muħarrerdir 

 

6 Bıraķ şaĥŝiyyeti vazgeç tekevvünden taćayyünden 

 ćAdem evciñdeki varlıķ kemàle feyż-i ďīgerdir 

 

                                                             
589 OE 135 
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7 O varlıķta taćaddüdler tenevvünler olur yek-sàn 

 Ķoyup elfàž ü maćnàyı ara bàlàsı ber-terdir 

 

8 Ħaķīķat sırrı bir sırr-ı hüveydà-yı mućažžamdır 

 O sır kàmilleriñ ķalbindedir sırr-ı münevverdir 

 

9 Görüp erbàb-ı fażlı bī-süĥan söz söyle ey Mecdī 

 Bu vàdīde sükūt-ı ćàrifàn nuţķ-ı müzehherdir 

   12 Teşrīn-i Evvel 1939, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-24- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Bezm-i vuŝlat neşvesiyle elde ŝaħbà nūrdur590 

Źevķ-i cūş-à-cūş ile göñlüm ser-à-pà nūrdur 

 

2 Feyż alır rūħum revàn olduķca ràh-ı Ćaşķına 

Ķıble-gàh-ı şuĆle-dàrım bir muĆallà nūrdur 

 

MK, 28a 

3 Ħüsnünü tavŝīfe yàriñ yoķdur imkàn-ı beyàn 

Ķàlıb-ı elfàža ŝıġmaķdan müberrà nūrdur 

 

                                                             
590 MK 27b, OE1 7a, OE3 7b, OE 21 
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4 Sīnemi Sīnà gibi hem-reng-i làhūt eyleyen 

Nàr-ı ħayret-sūz-ı Ćaşķımdan hüveydà nūrdur 

 

5 Zīb-i gül-şen ţaĆme-i ġàret olur ŝarŝarlara 

Bàġ-ı ķalbiñ revnaķı her dem muţarrà nūrdur 

 

6 Şeb-çeràġ-ı feyż-i Ćaşķıñ perteviyle baķ ki hep 

İncilà-sàz-ı baŝīrettir ser-à-pà nūrdur 

 

7 Ţavr-ı Ćàlem jeng-dàr-ı miħnet etmez sīnemi 

Źevķ-i dàĈimle göñül Mecdī muŝaffà nūrdur 

   19 Şevvàl 1322, Ķonya 

 

-25- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Ķavīler ŝanma ŝahn-ı Ćàleme bī-dàda gelmiştir591 

Neler vardır cihàn ĥayràtını bünyàda gelmiştir 

 

2 Beşer şerden değil ĥàlī deyip beyhūde ţaĆn etme 

Kerem-kàrànı vardır ĥalķ içün imdàda gelmiştir 

 

3 Güler gül-zàr-ı ķalbinde meserret ĥaylī insànıñ 

Cihàna her gelen žanneyleme feryàda gelmiştir 

                                                             
591 A 14a 
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4 Ne Ćàlī ţàliĆ-i mesĆūda maķrūnum ki cànànım 

Viŝàl-i càvidànıyla mübàret bàda gelmiştir 

 

A14b 

5 Cemàl-i vech-i dil-dàrıñ tenezzüh-gàhı ķalbimdir 

O nüzhet-gàhına tenvīr-i SaĆd-àbàd’a gelmiştir 

 

6 Źekà meftūnuyum cànàn odur vicdàna Ćirfàna 

Lisànımla benim àśàrını inşàda gelmiştir 

 

7 Źekà bir nūr-ı ķudsīdir müvellittir füyūżàtı 

Źekà erbàbı ĥalķ-ı Ćàlemi irşàda gelmiştir 

 

8 Źekàdandır bu Ćumràn-ı bedīĆi fenn ü Ćirfànıñ 

Źekà feyż-i refàhı ràħatı īcàda gelmiştir 

 

9 Źekà her ķudret-i fıţriyyeniñ fevķında ħàkimdir 

O ħükm-i sàţıĆ-ı feyyàżını īràda gelmiştir 

 

10 Źekà źàtındaki envàrı neşre iştiyàķından 

Fürūġuyla cihàn fànūsunu īķàda gelmiştir 

 

11 Mekàn-ı Ćizzeti bulmaķ içün gerdūnu devretmiş 
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Nihàyet Ćizz ü devlet nūr-ı istiĆdàda gelmiştir 

 

12 SaĆàdet feyż ü devlet ŝanki bir şàkird-i iħsàndır 

Tehàlükle źekà nàmındaki üstàda gelmiştir 

 

13 Źekàvetten naŝībi olmayan àvàre her ġàfil 

Bu ħayret-ĥàneye ħayret ile üftàda gelmiştir 

 

14 Temeddün Ćàleminde her ne varsa gördügün àśàr 

Źekà onlarla ķadr ü şànını işhàda gelmiştir 

 

15 Bu yıllarda faķaţ nūr-ı źekà sönmüş müdür bilmem 

Bütün àśàr-ı żacret her dil-i àzàda gelmiştir 

 

A15a 

16 Tasalluţ nevbeti rūy-ı zemīne farţ-ı şiddetle 

O buħràn nàmı altında çıķan cellàda gelmiştir 

 

17 Düşündüm müflisīni çoķ o rütbe baħr-ı buħrànda 

Ne ķayd-ı żabţ u taħrīre ne de taĆdàda gelmiştir 

 

18 Cihàn tàrīĥine baķtım Ćumūmī böyle bir àfet 

Ne devr-i dūr-ı màżīye ne de ecdàda gelmiştir 
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19 Bu ķahţ-ı iķtiŝàdī altı yıldır Ćàleme sàrī 

Mażarràtı bunuñ hem şàda hem nà-şàda gelmiştir 

 

20 Źekàvet çàre-cū olmaķta faķra bī-nevàlıķla 

Şaşırmış Ćàciz olmuş dehr-i dūndan dàda gelmiştir 

 

21 Faķaţ fikrimce bitmiştir bu buħràn zàĈil olmuştur 

Ĥüdà’nıñ lüţf u iħsànı bize imdàda gelmiştir 

 

22 Muvaķķattır cihànıñ cümle ħàli ber-devàm olmaz 

Bu söz ilhàm u iĆlàm-ı Ĥüdà’la yàda gelmiştir592 

 

23 Yine gül-zàr olur herbir faķīriñ ķalbi niĆmetle 

Denir devràn yine burc-ı ŝafà-muĆtàda gelmiştir 

 

24 Olup ser-şàr-ı elţàf-ı ilàhī ĥàme ey Mecdī 

Riyàż-ı ĥuld-i Ćirfàna mübàret bàda gelmiştir 

   7 Temmūz 1933 

 

-26- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 

1 Eden Ćaşķı füzūn-ter nàr-ı cevlàn-gīrim olmuştur593 

                                                             
592 b Ĥüdà’la: Hudada OE 
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Çoġaldıkça muħabbet bàĆiś-i tenvīrim olmuştur 

 

2 Bu nūr-ı Ćaşķı sīnem ŝaħnesinde eyleyen işĆàl 

Ħabīb-i ĥàŝŝ-ı Mevlà’ya olan tevķīrim olmuştur 

 

MK, 31a 

3 Benim her laħža Ćaşķımdan ĥurūş u cūş eden feryàd 

Ĥüdà’ya ķarşı bir àvàze-i tekbīrim olmuştur 

 

4 Sirişk-i àle müstaġraķ olan ħàl-i perīşàna 

Sebep Ćaşķımla feryàdımdaki teĈśīrim olmuştur 

 

5 Fiġàn-ı ĥalķ-ı Ćàlem hep benimdir çünkü efġànım 

Cihàna ķuvve-i berķiyye-i teźkīrim olmuştur 

 

6 Cihànı ţutsa feyżim çoķ mudur müzdàd olup bir gün 

Cenàb-ı Bàz-ı Eşheb dest-gīrim pīrim olmuştur594 

 

7 Ĥüdà’dan ħüsn-i tevfīķ isterim ràhımda ey Mecdī 

Ĥüdà’nıñ źikri nūr-ı ķalb-i cevlàn-gīrim olmuştur 

   23 Màrt 1321, Ķonya 

 

-27- 

                                                                                                                                                                             
593 MK 30b, OE1 11b, OE2 18a, OE3 62b, OE 24 
594 b dest-gīrim: dest-gîhim OE 
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Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 MaĆàlī zīver-i àśàr-ı revnaķ-dàrıñ olmuşdur595 

Maħàsin berķ urup her yüzdeki envàrıñ olmuşdur 

 

2 Çıķan her źerreden àvàze-i Allàhu ekberdir 

Cihànlar pür-ĥurūş-ı sübħatü’l-eźkàrıñ olmuşdur596 

 

3 Füyūżàt-ı dü kevni Ćàleme ifhàm eden mürşid 

Ĥurūşàn-ı ĥafàya Aħmed-i Muĥtàrıñ olmuşdur597 

 

MK, 68a 

4 Ħabīb-i aķdesiñ bir öyle şems-i maĆrifettir kim 

Anıñ her źerresi bir meşĆal-i esràrıñ olmuşdur598 

 

5 Taħammül eylemem bir laħža dūr olsam cemàliñden 

Benim her cüzĈ-i ferdim Ćàşıķ-ı dīdàrıñ olmuşdur599 

 

6 Seniñ baħr-ı muħīţ-i ķudretiñ her dem ĥurūşàndır 

Anıñ emvàcı nà-maħdūd olan àśàrıñ olmuşdur600 

 

7 Muħabbetdir dil-i Mecdī’yi tenvīr eyleyen ĥurşīd 

                                                             
595 MK 67b, OE1 37a, OE2 24a, OE 65 
596 b sübħatü’l-eźkàrıñ: sephatül’ezkârın OE 
597 b Ĥurūşàn-ı: Fürūzàn-ı OE2 
     OE1 ve OE2’de 4. beyittir. 
598 OE1 ve OE2’de 5. beyittir. 
599 OE1 ve OE2’de 6. beyittir. 
600 OE1 ve OE2’de 3. beyittir. 
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Büyük devlet o luţfu bendeñe īśàrıñ olmuşdur 

   1 Nisàn 1338601 

 

-28- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 

1 Maħàsin berķ urup her àteşīn ruĥ-sàre düşmüşdür602 

Fürūġ-ı nūr-ı ķudsīdir tecellī-zàre düşmüşdür 

 

2 Yanar elbette ŝaħn-ı sīnesinde àteş-i sevdà 

Nigàhımdan çıķan bir şuĆle ķalb-i yàre düşmüşdür 

 

3 Sezàdır olsa feryàdında śàbit bülbül-i ġam-ĥàr 

Tecellī-gàh-ı ħikmetden naŝībi nàre düşmüşdür 

 

4 Cemàl ü ħüsnünüñ mevcūd iken biñlerce müştàķı 

Gül-i raĆnà gidip bezm-i ĥaràb-ı ĥàre düşmüşdür603 

 

5 Beyànàtım olur elbette böyle reng reng ezhàr 

Ĥayàl-i vech-i dilber gül-şen-i efkàre düşmüşdür 

 

6 Temevvüc-gàh-ı vaħdet mevce-ħīz olduķca tekvīne 

                                                             
601 1 Nisàn 1338: 1 Nisan 1338-İstanbul-Beyazıt OE 
602 MK 66a, OE1 36b, OE 62 
603 a Cemàl ü ħüsnünüñ: Cemal-i hüsnünün OE 
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Telàţumdan ĥurūşàn ġulġule àśàre düşmüşdür604 

 

7 BedàyiĆ-ĥàne-i ķudretde nūruñ inficàrından 

Şu Ćulvī kehkeşànlar künbed-i devvàre dönmüşdür605 

 

8 Ezel bezminde taķsīm-i ilàhī muķteżàsınca 

Ĥüdà Ćaşķıyla yanmaķ zümre-i aĥyàre düşmüşdür 

 

MK, 66b 

9 Derūnumda tecellī eyleyen elvànı envàrıñ 

Tecessüm eyleyip ķarşımdaki ezhàre düşmüşdür606 

 

10 İlàhīdir göñülde berķ uran nūr-ı ħaķīķatdir 

Bunu žannetme Mecdī şīve-i güftàre düşmüşdür 

   28 Kànūn-ı Evvel 1337, Bàyezīd-İstànbūl 

 

-29- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ħazàn 

1 ĆAdem-àbàda gitmiş gülleri gül-zàr-ı ħüzn-àver607 

Leţàfet-baĥş olan yerler kesilmiş dàr-ı ħüzn-àver 

 

                                                             
604 Bu beyit OE1’de bulunmamaktadır. 
605 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
606 Bu beyit OE’de bulunmamaktadır. 
607 MK 6a, OE3 2b, OE 5 
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2 Cihànı bir Ćumūmī yeĈs ü màtem etmiş istīlà 

Nümàyàn cümle-i mevcūdda àśàr-ı ħüzn-àver 

 

3 Cebīn bir ĥàk-i źillet bergler pà-màl-i ber-bàdī 

Temàşà eyledikçe Ćarż eder efkàr-ı ħüzn-àver 

 

4 Semàyı ebr-i ġam Ćarżı sükūnet ķaplamış ammà 

 Sükūnet içre var bir àh-ı àteş-bàr-ı ħüzn-àver608 

 

5 Perīşàn ĥàţırım gerdūn-ı dūnuñ inķılàbından 

Dehànımdan çıķan elbet olur güftàr-ı ħüzn-àver 

   14 Kànūn-ı Evvel 1305609, Balıkesir 

 

-30- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 

1 Bahàrı gör ĥazàna baķ düşün ne inķılàbdır610 

Cihàn fenà cihànıdır netīcesi ĥaràbdır 

 

2 “Bu kàrbàn-serày-ı kàĈinàta her gelen gider” 

MeĈàl -i źī-ħayàt hep şu gördügüñ turàbdır 

 

                                                             
608 b Sükūnet içre var bir àh-ı àteş-bàr-ı ĥüzn-àver: Sükūnette nümàyàn bir àħ-ı àteş-bàr-ı ĥüzn-
àver MK 
609 14 Kànūn-ı Evvel 1305: 1305 OE 
610 MK 20b, OE3 4a, OE 11 
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3 Tekellüfàt-ı sīm u źer, mezàħim-i benī beşer 

Bütün ŝafà bütün keder Ćaźàb u ıżţıràbdır 

 

4 Netīce-bīn-i Ćömr olup düşün ŝaħàĈif-i ħayàt 

Nigàh-ı ibtiŝàr içün Ćažīm bir kitàbdır 

 

5 Bu màsivàyı hīçe ŝay ġumūma dalma Mecdiyà 

Cihàn fenà cihànıdır netīcesi ĥaràbdır 

   19 Nisàn 1318, Ŝamsūn 

 

-31- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Ĥüdà nūr-ı melàħetle seni bir àfet etmiştir611 

 Beni Ćaşķ-ı ilàhī şuĆle-dàr-ı ħayret etmiştir 

 

2 İżàfat u nesepten irtibàţı ķaţĆ eden rūħum 

 Fürūġ-ı ķalbimi sırr-ı belīġ-i vuŝlat etmiştir 

 

3 Ne vuŝlattır bu vuŝlat kim cihànı cànı cànànı 

 Ser-à-pà Ćayn-ı nūr u nūr-ı Ćayn-ı vaħdet etmiştir 

 

4 Zamàn rabţeylemiştir ķuvveti bàzū-yı Ćirfàna 

 Cihàn her devleti merhūn-ı saĆy ü ġayret etmiştir 

                                                             
611 A 30a, OE 106 
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5 Cefàyı Ćişveyi cànàn-ı nàzàn sevdigindendir 

 Viŝàliñ źevķini maħŝūl-i eşk-i firķat etmiştir 

 

6 Ĥüdà eżdàdı hem-àheng edip feyż-i nev-à-nevle 

 Ser-à-ser kàĈinàtı cilve-gàh-ı ķudret etmiştir 

 

7 Degişmiştir zamàn şàkirdini tanžīr eder üstàd 

 Bu destūr-ı nevīn Mecdī’yi peyk-i Ćīffet etmiştir 

 

8 BedīĆī bir nigàrıñ ħüsnüdür pīràye şiĆrinde 

 O ħüsnüñ şuĆlesi Mecdī’ye baĥş-ı şöhret etmiştir 

   1 Aġustos 1934612 

 

-32- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Ħarīm-i yàrdan dūr olmamaķ Ćulvī ķaràrımdır613 

Bu làhūtī ķaràrım màye-i rifĆat-medàrımdır 

 

2 Dilimde bülbül-àsà meyl-i gül-şen derdini ţutmam 

Tecellà neşvesi her dem benim feyż-i bahàrımdır 

 

3 Fürūġ-ı yàrdan her źerrede meşhūd olur bir nūr 

                                                             
612 1 Aġustos 1934: Bayazıt-Nur sokağı-1 Ağustos 1934 
613 MK 45b, OE1 20a, OE3 14b, OE 39 
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Tecellī-zàr-ı Ćàlem şuĆle-gàh-ı gül-Ćiźàrımdır 

 

4 Gözüm pür-nūrdur bir sürme çekdi çeşmime mürşid 

Bu ħayret ràhınıñ àśàrıdır zerrīn ġubàrımdır 

 

5 Ħabīb-i Kibriyà’nıñ nūr-ı Ćaşķı şeb-çeràġımdır 

Cihàn-ı dil benim Mecdī cihàn-ı şuĆle-dàrımdır 

   Ķonya 

 

-33- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Dilberim taĥt-ı cemàliñ ĥüsrev-i źī-şànıdır614 

Her gören envàr-ı ħüsn ü ànınıñ ħayrànıdır 

 

2 Secde eyler nurunu gördükçe màh-ı àsumàn 

Her güneş pervàne-i ruĥsàr-ı nūr-efşànıdır 

 

3 Perde-dàr-ı bàbıdır seyyàresiyle her felek 

Kehkeşànlar ferş-i rūy-i südde-i eyvànıdır 

 

4 Ser-geràn-ı ţılĆat-ı ķudsiyyesi kerrūbiyàn 

Tàbiş-i dīdàrınıñ làhūtiyàn sekrànıdır 

                                                             
614 MK 59b, OE1 20b, OE3 29b, OE 52 
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5 Ħaķlıyım her laħžada biñ kerre feryàd eylesem 

Cismimiñ her źerresi bir Ćàşıķ-ı cūşànıdır 

 

6 Dil tecellī-ĥàne-i envàr-ı reng-à-rengdir 

ĆAşķıdır tenvīr eden ķalbim anıñ tàbànıdır 

 

7 Başķa bir fikr ü emel yoķ Ćàşıķ-ı ŝàdıķ içün 

Maķŝad-ı aķŝàsı ancaķ Ćàşıķıñ cànànıdır 

 

8 (Là) demek cànànına càĈiz degil bir càn içün 

Cism anıñdır càn anıñ fermàn anıñ fermànıdır 

 

9 ĆĀşıķ-ı envàr-ı Ħaķķ’ım ben mecàzī söylemem 

Taĥt-gàh-ı ķalbimiñ Mecdī Ĥüdà sulţànıdır 

   10 Ŝafer 1336, 24 November 1917, İskenderiye 

 

-34- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Ġazel 

1 Biñ lüĈlüĈ-i şeh-vāre degen eşk-i terimdir615 

Sīnemdeki sevdā-yı Ĥüdā şāh-eśerimdir616 

 

                                                             
615 MK 71b, OE1 41a, OE3 53b, OE 70 
616 a degen: bedel OE 
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2 Gel nezdime ey yār-ı şeġaf-dār-ı Ĥüdā cū 

Miŝbāħı yaķan sīnede ātī şererimdir617 

 

3 Ben şems-i vücūdum doġarım ĥāver-i dilde 

Dilden dile her şućle benim şućlelerimdir 

 

4 Dāmānını öpmüşdü dilim bir dil-i nūruñ 

Ārāyiş-i baĥşāyişi feyż-i nažarımdır 

 

5 Meknūn duruyor sırrı anıñ künc-i dilimde 

Gencīne-i dil mecmać-ı dürr ü güherimdir 

 

6 Her dem öperim ĥāk-i der-i āl-i ćabāyı 

Ħubb-ı Nebevī nūr-ı dilim tāc-ı serimdir 

 

MK, 72a 

7 Ķandīl-i ilāhī gibi miħrāb-ı cihāna 

Mecdī aŝılan şems-i cihān-ı digerimdir618 

   9 Subaţ 1341, İsţānbūl-Bāyezīd 

 

-35- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Fenā tevĈem gelir feyż-i beķāya bir tenāhīdir619 

                                                             
617 b àtī: ah-ı OE 
618 a cihàna: cihànda OE3 
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Tenāhī lā-tenāhī her birer şeĈn-i ilāhīdir 

 

2 Taćayyün lā-taćayyün sırr-ı ķudsī cevf-i vaħdette 

Celāl-āsā cemāl-i muţlaķıñ bir cilve-gāhīdir 

 

3 Bürūz-ı Ħaķ mućallādır ŝıfātıñ şućle-gāhından 

Mücellā eyleyen meclāyı nūrun bir nigāhīdır 

 

4 Tećālīden tenezzülden tenezzühden teşebbühten 

Dem urmaķ ćārifiñ ćaķlınca gūyā intibāhīdir620 

 

5 Nebāhet intibāhıñ semt-i reĈsinden dü-bālādır 

Muŝaddir maŝdarıñ elbet muķaddes bir penāhīdir 

 

6 Ne mümkün sırrı ifşā ehl-i vaħdet yazsa biñ dürlü 

Bunu yazmaķ bu ķavmiñ bence ķudsī bir günāhīdır 

 

MK, 76b 

7 Olanlar nūr u žulmet ŝaħnesinde ćālimü’l-evŝāf 

Ne rütbe olsa aķ yüzlü bu sırrıñ rū-siyāhīdır 

 

8 Źekānıñ, ćaķl u ćirfānıñ fürūġ-ı ićtilāsından 

Tefevvuķ-yāb olan źevķ-i şühūdu źevķ-i şāhīdir 

                                                                                                                                                                             
619 MK 76a, OE1 46a (Bu şiir OE1 48a’da da yazılmıştır.), OE 77 
620 a teşebbühten: teşebbüsten OE 
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9 Bu sırr-ı müfred-i efrād-ı Ħaķ ŝıġmaz beyānāta 

Faķaţ ehl-i melāmet źevķ ile Mecdī mübāhīdir 

   27 Mayıs 1932, Bāyezīd-İstānbūl621 

 

-36- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

 

Cānāna622 

1 Neşve-i ķalb ile her yer baña bir gülşendir623 

Dīde şen manžara şen hem-dem-i rūħum şendir 

 

2 Yaşa ey ķalbi olan menşeĈi lüţf u keremiñ 

Yaşa ey nūr-ı muķaddes bu żiyā sendendir 

 

3 Eylediñ sīnemi bir gülşen-i nevvār-ı ŝafā 

Nūr-ı ćaşķıñ ile rūħum ne ķadar rūşendir 

 

4 Çeşm-i seħħār ile her ķalbi edersiñ tesĥīr 

Fenn-i teĈśīr-i nigāhıñ ne muķaddes fendir 

 

5 Naŝıl olmaz saña pervāne dil-i müştāķım 

                                                             
621 27 Mayıs 1932, Bāyezīd-İstānbūl: 27 Mayıs 1932, Nur Sokağı-Bayezid-İstanbul OE 
622 Başlık: - OE 
623 A 7a, OE1 50b, OE 83 
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Şems-i vechiñ baña her laħža żiyā-efkendir 

 

6 Āteş-i ćaşķıña yansın dilerim Mevlā’dan 

Ħüsn-i ruĥsārıña her kim ki seniñ düşmendir 

 

7 Ehl-i dil feyż-i kemālātı ħaķīķatte arar 

Ķalb-i Mecdī o żiyā ćālemine rev-zendir624 

   Bāyezīd-Ŝoġanaġa Maħallesi, 19 Māyıs 1933625 

 

-37- 

Müftećilün/Fāćilün/Müftećilün/Fāćilün 

1 Ser-nüvişt-i ezelī Ćàķili ħayràn eyler626 

Birine neşve verip dīgeri giryàn eyler 

 

2 Gülü àràyiş eder gülşeni pür-nūr-ı ŝafà 

Āteş-i derd ile her bülbülü nàlàn eyler 

 

3 Ebedī nūr-ı nübüvvetle şeref vermek içün 

Yūsuf’uñ mekteb-i Ćàlīsini zindàn eyler 

 

4 Kimine giydirerek köhne Ćabà-yı faķrı 

Kimini śervet ile ġarķa-i iħsàn eyler 

                                                             
624 a ħaķīķatte: hakikat OE 
625 Osman Ergin, Bayazıt-Nur sokağı-29 Mayıs 1933, s. 98. 
626 MK 49b, OE1 24a, OE 44 
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5 Birini rind-i cihàn vàķıf-ı Ćirfàn ederek 

Dīgerin ġılžet ile zàhidi de nàdàn eyler627 

 

6 Kimisi farţ-ı źekàvet ile Āŝaf ŝayılır 

Kimini cümle cihàn-ı ĥalķa sulţàn eyler 

 

7 Kederiñ Ćàķıbeti neşve-i bī-ġàyet olur 

Girye-rīz-i elemi şevķ ile ĥandàn eyler 

 

8 Lüţfunuñ ġàyeti yoķ ķahrına yoķdur pàyàn 

Bu olan işleri hep Ĥàlıķ-ı devràn eyler 

 

9 Kim bilir perde-i esràrını istiķbàliñ 

Ħàdiśàtıyla o esràrı nümàyàn eyler 

 

10 İĥtiràĆàt ile maġribde ţoġar şems-i Ćulūm 

Avrupa Ćàlemini meşriķ-i Ćīrfàn eyler628 

 

MK, 50a 

11 Maşrıķ-ı Ćaķl u hüner olmuş iken şarķ-ı ķadīm 

Şimdi ol ķıţĆayı bir kūşe-i vīràn eyler 

 

                                                             
627 b źāhidi de nādān: źāhid-i nādān OE, OE1 
628 OE1 de bu beyit bulunmamaktadır. 
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12 ĆĠıbţa-baĥşà-yı İrem eyleyerek bir ciheti 

Nice maĆmūreyi de ĥàk ile yeksàn eyler 

 

13 Cà-nişīn-i şeref-i Ćizz ü refàh olmuş iken 

Rūmelī ĥalķını eñ ŝoñra perīşàn eyler 

 

14 Üç buçuķ düşmen-i bed-ĥūyu mužaffer ederek 

Ķoca bir sulţānıñ taĥtını lerzàn eyler 

 

15 Saţvet ü ķahr ile meşhūr-ı cihàn ordumuzu 

Bir iki gülle-i düşmenle hiràsàn eyler 

 

16 Viyàna burcuna fer vermiş iken bayraġımız 

Şimdi ol bayraġı àmàde-i ħüsràn eyler 

 

17 Orduyu böyle Selànīk’de silàħ atmayaraķ 

Hedef-i ĥande eder suĥre-i Yūnàn eyler 

 

18 Nažar-ı merħametiñ düşmeyecek mi yà Rab 

Ĥàk-i źilletteki eytàma ki efġàn eyler 

 

19 ĆArşı pür-lerziş eder àh-ı ħazīn-i Ćiŝmet 

Öyle bir àh ki nàmūsuna nisvàn eyler629 

                                                             
629 a ćArşı pür-lerziş: ćArş-ı pür-lerziş OE1 
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20 ĆAŝr-ı àśàr-ı temeddün denilirdi Ćaŝra 

Ne içün sözlerini Avrupà nisyàn eyler 

 

21 Medeniyyet denilen dilber-i fettàn bir gün 

Bütün ĆOśmànlıları keyfine ķurbàn eyler 

 

MK, 50b 

 

22 Müntebih olmadı ħàlà yine millet acırım 

Her ne eylerse bize bizdeki Ćudvàn eyler 

 

23 Dàĥili böyle Ćadàvet olacaķ mı dàĈim 

Ħàlimiz dostu degil düşmeni giryàn eyler 

 

24 Acı Allàhım acı ħàline ĆOśmànlıların 

Bu gidiş yoķsa bizi ĥàk ile yeksàn eyler 

   2 Màrt 1329, İskenderiye 

 

-38- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Semàvī ħüsnüñü nūrum zemīnde gül-sitàn söyler630 

 Güzer-gàhıñdaki nūru semàda kehkeşàn söyler 

                                                             
630 OE 138 



606 
 

 

2 Cemàliñ öyle tezyīn eylemiştir dest-i ķudret kim 

 Nažīriñ yoķ diye her yerde ĥūbàn-ı zamàn söyler 

 

3 Gülüñ eţvàrına ħayret gelir rūyuñ göründükçe 

 Bu parlaķ müddećàyı her çiçekten zebàn söyler631 

 

4 Maħàsinde vefà yoķtur sözü bühtàn-ı fàħiştir 

 Bunu cànım degil cànàn yüzünden ħüsn ü àn söyler 

 

5 Gülüñ esràrıñı her bülbüle fàş eylemek olmaz 

 Bu sırrı bàġ-bàn erbàb-ı ćaşķa pek nihàn söyler 

 

6 Ĥüdà bàbıñda ħayrànım ne cànım ben ne cànànım 

 Cihànıñ źevķini göñlümdeki nūr-ı cihàn söyler 

 

7 Ne medħe iħtiyàcım var ne zemden müctenib ţabćım 

 Faķat müşkül budur bī-ĥūde-gūlar çoķ yalan söyler 

 

8 Beşer şer gördü fenlerden maćàlī munţafī oldu 

 Yoķ olsun iĥtiràćàtıñ lisàn-ı keşfi ķan söyler 

 

9 Ķabàħat şer içün mebdeĈ olan eşràra ćàiddir 

                                                             
631 b Mısraın vezninde problem bulunmaktadır. 
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 Bunu telćīn eder tàrīĥ-i ćàlem àn-be-àn söyler 

 

10 Düşüñ diķķat ile her yazdıġım güftàrımı Mecdī 

 Ĥüdà tevfīķidir ĥàmem benim rūħu’l-beyàn söyler 

   14 Şubàţ 1940, Bàyezīd 

 

-39- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Kim ki elţàf-ı Ĥüdà’dan nàĈil-i iħsàn olur632 

 Mekteb-i ćilimde her müşkil aña àsàn olur 

 

2 Źerre düşse ćilm-i Mevlà’dan eger bir kemtere 

 Ķalbiniñ her źerresi bir meşćal-i ćirfàn olur 

 

3 Feyż erince şīr-ĥàr-ı ćilme nevzàd olsa da 

 Ħażret-i ćĪsà gibi kehvàrede gūyàn olur 

 

4 Luţf-ı Ħaķ’dır bàćiś-i teĈyīd olan insàna hep 

 Merd-i ümmī luţf erince ćàlim-i źī-şàn olur 

 

5 Nūr-ı maćnà sözlerinden berķ uran bir şàćiriñ 

 Sözleri maħsūd-ı fikriyyūn-ı ķaħţàn olur 

 

                                                             
632 OE2 5b 
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6 Dest-i ķudret ŝaħne ŝaħne gösterip àśàrını 

 Feyż ile pīràye-baĥş-ı ćàlem-i imkàn olur 

 

7 Baķ bahàrıñ tàbiş-i ezhàrına envàrına 

 Şevk ile her źerre bir àràyiş-i bostàn olur 

 

8 Ebr-i Nīsàna fażīlettir maćàrif-perveràn 

 Feyż ile pīràye-baĥş-ı gülşen-i ezmàn olur 

 

OE2 5a 

9 Yoķ hünerden başķa bir sevdà-yı śervet sīnede 

 Gerçi ĥalķıñ àrzūsu śervet ü sàmàn olur 

 

10 Nefsine muġriķ olup ħaddi tecàvüz eyleyen 

 Eşķiyà-yı fıţratıñ meksebi ĥusràn olur633 

 

11 Sırr-ı tesbīħ-i cemàdı fehm eden ćàrifleriñ 

 Duyduġu her naġme bir àvàze-i sübħàn olur 

 

12 Merd-i kàmil olmaġa làyıķ olan her ţàlibiñ 

 Cebhesinde lemća-i nūr-ı źekà tàbàn olur 

 

13 Salţanat àśàrıdır Ħaķ’dan bütün gördükleriñ 

                                                             
633 b Mısraın vezninde problem bulunmaktadır. 
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 Gerçi žàhirde kimi bende kimi sulţàn olur 

 

14 Luţf-ı Ħaķ yàver olursa eñ kemīne àdeme 

 Feyż ile Mecdī gibi ser-defter-i iķràr olur 

 

-40- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

Ġazel 

1 Ķaţreler dalġalanır dīdeme deryà görünür634 

Źerreler şuĆlelenip şems-i mücellà görünür 

 

2 Parlayıp kisve-i elfàž-ı keśàfetteki nūr 

 Bu mežàhir baña baştan başa maĆnà görünür 

 

3 Nūr-ı vàħiddeki feyż-i ezeliñ cūşundan 

 Türlü elvàn ile biñ türlü meràyà görünür 

 

4 Ķudretiñ mevcesidir kevn-i keśīf ile laţīf 

 Levħ-i dilde biri dünyà biri Ćuķbà görünür 

 

5 Ŝūret-i sırr-ı vücūdu düşününce Ćàrif 

 Çeşmine àdem olan nüsĥa-i kübrà görünür 

 

                                                             
634 A 20b, OE 99 
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6 Görülenle göreniñ sırrını tevħīd eyle 

 Bu muĆammà saña her sırr ile peydà görünür 

 

7 Sīnesi nūr-ı melàmetle müzeyyen olanıñ 

 Žàhir ü bàţını bàţında müheyyà görünür 

 

8 Źàtını çeşm-i baŝīret bile rüĈyet edemez 

 Şekl-i evŝàfı faķaţ çeşme hüveydà görünür 

 

9 Bu ħaķīķatle münevver ise Ćirfàn Mecdī 

 Lüţf-ı Mevlà ile dīdàr-ı muĆallà görünür 

   Teşrīn-i Śànī 1933 

 

-41- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Cism-i àteş-nàk içünde nàr-ı sevdà ġarķ-ı nūr635 

Nūr-ı maħżım sen beni etdiñ ser-à-pà ġarķ-ı nūr 

 

2 Pertev-i vechiñ göñül àyīnesinden Ćaks edip 

Ġarķ-ı nūr Ćàlem gözümde zīr u bàlà ġarķ-ı nūr 

 

3 ŞuĆle-yàb-ı nūr-ı Ćīrfàn eyleyip feyż-i ezel 

                                                             
635 MK 24a, OE1 5b, OE3 6b, OE 17 
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Ħàŝılım Ćaşķıñla benden her hüveydà ġarķ-ı nūr 

 

4 Ġarķ-ı nūr-ı maĆrifet bir çeşm ile ettim nažar 

Muŝħaf-ı ħüsnüñdeki her naķş-ı zībà ġarķ-ı nūr 

 

5 Ŝūret-àrà-yı ĥayàl olduķça zīb-i ţalĆatıñ 

Reng-i làhūtī fürūġ-ı fikr-i peydà ġarķ-ı nūr 

 

6 ŞuĆle-i ħüsnüñle Mecdī fikrini tenvīr edip 

Ġarķ-ı nūr oldu sözünde lafž u maĆnà ġarķ-ı nūr636 

   1319, Ķonya 

 

-42- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Müşterek637 

1 Mecdī  ĆAźàb-ı firķati mehcūr-ı bezm-i yàr olandan ŝor638 

   Bu muħriķ àteşi Mecnūn gibi ġam-ĥàr olandan ŝor 

 

2 Aħmed  Teķàbüldür kitàb-ı ħubb u Ćaşķıñ bend-i aŝlīsi 

   Bunuñ tefsīrini bir Ćàşıķ-ı dil-dàr olandan ŝor 

  

3 Mecdī  Bilinmez sırr-ı vaħdet köhne elfàž-ı taŝavvufla 

                                                             
636 b sözünde: sözünle OE 
637 Başlık: - OE 
638 MK 56b, OE 48 
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   Bu sırrı ràh-ı Ħaķ’da maħrem-i esràr olandan ŝor 

 

4 Aħmed  Nedir ţaĆnıñ ŝafà-yı ķalbden maħrūm iken źàhid 

   Ħaķīķat neşĈesin gel hem-dem-i ebràr olandan ŝor 

 

5 Mecdī  Nedir sırr-ı vilàyet Muŝţafà’ya feyż-i ķurbiyyet 

   Anı aŝħàb içinde Haydar-ı Kerràr olandan ŝor 

 

6 Aħmed  Ħaķīķatdir tecellī eyleyen Ćaşķ-ı ilàhīden 

   Bu sırrıñ źevķini Manŝūr olup ber-dàr olandan ŝor 

 

7 Mecdī  Bilir mi ŝàħib-i śervet olanlar àteş-i faķrı 

   Bu derdi sīne-i Ćüryànı beyt-i nàr olandan ŝor 

 

8 Aħmed  Ŝaķın žannetme beldeñle bilàd-ı ġurbeti yek-sàn 

   ĆAźàb-ı ıġtıràbı sàĈiħ-i emŝàr olandan ŝor 

 

9 Mecdī  Selàmet sàħilinden kimse bilmez hevl-i deryàyı 

   Nedir càn ĥavfini miħnet-keş-i ebħàr olandan ŝor 

 

10 Aħmed  Cihàna baĥş-ı ħayret eyleyen àśàrını fenniñ 

   Deñiz altında ġavvàŝàt ile seyyàr olandan ŝor 

 

MK, 57a 
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11 Mecdī  Nedir ħürriyyet-i millet yolunda mevti istihķàr 

   Varıp Midħat gibi bir server-i aħràr olandan ŝor 

 

12 Aħmed  Ĥüdà’nıñ eñ büyük lüţfu cihànda Ćaķl-ı kàmildir 

   Bunuñ maĆnàsını git ĥàlidü’l-àśàr olandan ŝor 

 

13 Mecdī   Belàġat źevķini efsüsde diller eylemez idràk 

   Onu esràr-dàn-ı nükte-i eşĆàr olandan ŝor 

 

14 Aħmed  Fünūnuñ iĥtiràĆàtıñ Ćuluvv-i ķadrini ancaķ 

   Semàlarda bugün jeplīn ile ţayyàr olandan ŝor 

 

15 Mecdī  Naŝıldır söylemek oġluyla àdem müşterek eşĆàr 

   Bu leźźetle dili Mecdī gibi ser-şàr olandan ŝor 

 

16 Aħmed  Naŝıldır istifàde şiĆr-i ħikmet-vàr-i vàlidden 

   Anı Aħmed celīs-i meclis-i hüşyàr olandan ŝor 

    İskenderiye 

 

HARFÜ’Z-ZĀ 

-43- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Ġazel 
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1 Bu ĥàr-zàra düşen ıżţıràbsız yaşamaz639 

Şeh-i cihàn daĥi olsa Ćaźàbsız yaşamaz 

 

2 Beşer o rütbe raķàbetle şerre màĈil kim 

Cihànda kimse bugün pīç ü tàbsız yaşamaz 

 

3 Naŝīb-i maĆdelet ister birer birer aķvàm 

Bu ħàli ŝulħ-ı cihànıñ niŝàbsız yaşamaz 

 

4 Kimiñ dilinde żiyà-pàş olursa istiĆdàd 

Kemàle doġru o dil inciźàbsız yaşamaz 

 

MK, 64a 

5 Kitàb-ı Ćàlemi tedķīķ edeñ baŝīret-kàr 

Ďalàli terk eder elbet kitàbsız yaşamaz 

 

6 Ħayàt-ı milleti teĈmīn edeñ maĆàrifdir 

Füyūż-ı bàġ-ı cihàñ àfitàbsız yaşamaz 

 

7 Fuàd-ı Ćaŝr-ı fażīlet olan Ćalī ţabĆàn 

Nedīm-i bezm-i cihàndır cevàbsız yaşamaz640 

 

8 Olur mu ŝaħnesi ĥàlī ricàl-i Ćirfàndan 

                                                             
639 MK 63b, OE1 34a, OE3 23b, OE 59 
640 a tabćàn: tab’anım OE 
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Riyàż-ı ĥuld-i edeb àb u tàbsız yaşamaz641 

 

9 Niçün sükūta mülàzım şefàh-ı gül rengiñ 

Bu bezm-i ünste Mecdī ĥiţàbsız yaşamaz 

   19 Şubàţ 1337, Bàyezīd-İstànbūl 

 

-44- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Cihàn-ı nūr-ı maĆnàda zemīn ü àsumàn olmaz642 

Muķaddestir o Ćàlemde Ćanàŝırdan nişàn olmaz643 

 

2 Devàm-ı seyre ķàdir perĈ ü bàl ister o devràne 

Bu murġàn-ı ilàhī sàħasında àşiyàn olmaz 

 

3 Girenler naķd-i càn īśàr ederler bàb-ı teslīme 

Erenler bezmine bir başķa dürlü armaġàn olmaz 

 

4 Vücūd-ı muţlaķıñ esràrıdır manţūķ-ı Ćirfànım 

Ħaķīķatde işàretden celī başķa beyàn olmaz 

 

5 Meràtib seyri elzemdir sülūk-ı ràh-ı Mevlà’da 

Kemàle ermeyen Ćàşıķ ħaķīķī şàdumàn olmaz 

                                                             
641 b ĥuld-i edeb: ĥuld u edeb OE3 
642 MK 67a, OE1 36a, OE2 26b, OE 63 
643 a maćnàda: muţlaķta OE2 
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6 Ŝadàķàtle yapış bàbü’l-füyūż-ı Ġavś-i Geylàna 

Anıñ imdàd-ı feyż-i maĆnevīsinde gümàn olmaz 

 

7 Bu er meydànıdır serden geçerler sırrı vermezler 

Viŝàl īcàbıdır Mecdī bu merkezde lisàn olmaz644 

   19 Kànūn-ı Evvel 1337 

 

-45- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Aħvāl-i cefā-pīşe-i ezmān unutulmaz645 

Ālām-ı cihān geçse de hicrān unutulmaz 

 

2 Her źevķi unutmaķlıġa imkān daĥi olsa 

Vuŝlat denilen źevķ-i ĥurūşān unutulmaz 

 

3 Devrān ne ķadar olsa ĥatīātını sātir 

Tenķīd-i tevārīĥ ile noķŝān unutulmaz 

 

4 ćİrfān ile aĥlāķ ile ķıl źātıñı mümtāz 

Evŝāfı mükemmel olan insān unutulmaz646 

 

                                                             
644 a serden: sırlar MK 
645 A 6b, OE1 50a, OE 82 
646 a źàtıñı: zàtını OE1 
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5 ćAţf-ı nažar-ı merħamet eyle żuafāya 

Mūrāna Süleymān gibi iħsān unutulmaz 

 

6 Ħikmet iledir nāmıñı ibķā ise maķŝad 

Loķmānlıķ eden ćāķil-i devrān unutulmaz 

 

7 TeĈśīr-i luţfuyla eder dilleri tenvīr 

Feyż-āver olur ŝoħbet-i rindān unutulmaz 

 

8 Farż eyle unutsam da bütün ĥalķ-ı cihānı 

Bir sen gibi ser-defter-i iĥvān unutulmaz 

 

9 Mümkündür unutmaķ bile her çeşm-i ġazālı 

ćĀlemde faķaţ çeşme-i ćirfān unutulmaz 

 

10 Elbette olur mažhar-ı elţāf-ı ćažīme 

Mecdī gibi bir ćabd-i perīşān unutulmaz 

   Bāyezīd647, 19 Ĥazīrān 1933 

 

-46- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Mūr Ćàlī-himmet olduķca Süleymàn istemez648 

Nefsine sulţàn olan bir başķa sulţàn istemez 

                                                             
647 Osman Ergin’de Nur Sokağı ilavesi bulunmaktadır, s. 98. 
648 MK 49a, OE1 24b, OE3 16b, OE 43 
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2 Cehl-i muţlaķ perde çekmişdir Ćamà-yı ķalbine 

Kim ki Mevlà’dan ledünnī ilm ü Ćirfàn istemez 

 

3 Āteş-i faķr u żarūret ĥànümànın yaķsa da 

Merd-i Ćàlī dūn olan bir kimseden nàn istemez 

 

4 SaĆyidir mesĆūd eden her yerde herbir àdemi 

Ħükm-i Ćàlī-i temeddün Ćàţıl insàn istemez 

 

5 Yeryüzünde maĆrifet sulţàn-ı aĆžamdır bugün 

Mülk-i iclàlinde aŝlà ķavm-i nà-dàn istemez 

 

6 Ħükm-i sàţıĆ ġàlibiñdir naŝŝ-ı ķàţıĆ ķuvvetiñ 

Baķ cidàl-i kàĈinàta başķa burhàn istemez 

 

7 Bikr-i fikr ister gürūh-ı şàĆīràn Mecdī gibi 

Köhne ţarz-ı şiĆr ile fikr-i perīşàn istemez 

   2 Şubàţ 1330, İskenderiye 

 

-47- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Baĥtıñ yoķ ise niĆmet-i dünyà ele girmez649 

                                                             
649 A 34b, OE 109 
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 Ħükmüñle seniñ ħikmet-i Mevlà ele girmez 

 

2 İsterse Ĥüdà ķaţreñ olur baħr-i muĆažžam 

 Kim der o zamàn ķaţrede deryà ele girmez 

 

3 Ħubb-ı ezelī şuĆlesi doġmazsa göñülde 

 Peymàne ile neşĈe-i Ćulyà ele girmez 

 

4 Meşhūd-ı dü dīdeñ daĥi olmuşsa Ćavàlim 

 Źevķiñ yoķ ise sırr-ı hüveydà ele girmez 

 

5 Dünyà ne imiş añla bu emvàc-ı vücūdu 

 Yoķsa şeref ü devlet-i Ćuķbà ele girmez 

 

6 Çeşmiñden aķıtmazsañ eger eşk-i niyàzı 

 Ser-çeşme-i feyyàż-ı muŝaffà ele girmez 

 

7 ĆAşķ olmaz ise vaħdeti idràk edemezsiñ 

 Ey ĥàce bu ġafletle bu maĆnà ele girmez 

 

8 ĆAşķ olmaz ise zemzeme-i ķalbiñe maķrūn 

Dil àhı ile dilber-i raĆnà ele girmez 

 

9 İmdàda erişmez ise miftàħ-ı muĆallà 
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 Maţlūbuñ olan ħall-i muĆammà ele girmez 

 

10 Mecdī ne yamàn şàĆir imiş Mīr Nigàrī 

 EşĆàrı gibi şiĆr-i muĆallà ele girmez 

   30 Eylūl 1934650 

-48- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Nažīre 

1 Kemàn ebrūlarıñ nazik cilàsı artar eksilmez651 

Bedīhīdir ki nev-màhıñ żiyàsı artar eksilmez 

 

2 Gözüñ cellàd-ı càn mı yoksa sàħir mi nedir bilmem 

Dem-à-dem cezbe-i Ćaşķ-intimàsı artar eksilmez 

 

MK, 3b 

3 Fünūn-ı fitneyi ebrūlara çeşmiñ mi ögretdi 

Anıñ da Ćişve-i sevdà-fezàsı artar eksilmez 

 

4 Dedikçe el-amàn raħm et bana ey àfet-i devràn 

Belà-perver olan ġamzeñ eźàsı artar eksilmez 

 

5 Cenàb-ı Ħaydar’a peyrev olup dem-beste ol Mecdī 

Göñül yandıkça Ćaşķıñ mà-cerası artar eksilmez 

                                                             
650 30 Eylül 1934: Bayazıt-Nur sokağı-30 Eylül 1934 OE 
651 MK 3a, OE 2 
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    3 Mayıs 1303, Balıkesir 

 

HARFÜ’L-ĶĀF 

-49- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Dest-i sàķīden içip bir kàse-i ser-şàr-ı Ćaşķ652 

Eyledim maţlūbum üzre ben bu şeb ižhàr-ı Ćaşķ 

 

2 Ol ķadar cūş-àver oldum ol mey-i vuŝlatla kim 

Eyledi her cüzĈ-i ferdimden žuhūr àśàr-ı Ćaşķ 

 

3 Āşinà-yı Ćaşķ olandan ŝor leddünniyyàtını 

ĆĀlem-i źevķiñ ne añlar sırrını aġyàr-ı Ćaşķ 

 

4 İltimàĆ-ı ħüsnünü seyr eyledikçe dilberiñ 

Göñlümü ķıldım tecellī-ĥàne-i envàr-ı Ćaşķ 

 

5 Fenn-i Ćaşķıñ bir yegàne vàķıf-ı esràrıdır 

Var mıdır göñlüm gibi Mecdī tecellī-zàr-ı Ćaşķ 

   22 Teşrīn-i Evvel 1303, Balıkesir 

 

HARFÜ’L-KEF 

                                                             
652 MK 4b, OE3 1a, OE 4 
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-50- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Şućle ŝalmış rūyuña envār-ı Mevlā reng reng653 

Nūr-ı ķudsiyyet cemāliñden hüveydā reng reng 

 

2 Mažhar-ı nūr-ı nigāhıñ olduġum günden beri 

Sīneden pertev-feşāndır nār-ı sevdā reng reng 

 

3 ćAşķ-ı feyyāżıñ fürūġundan meħāsin-gāh olup 

Ŝafħa ŝafħa gelmiş oldu dilde peydā reng reng654 

 

4 Sīnedir Ħaķķ’ın ħaķīķī şućle-gāh-ı aķdesi 

Nūr-ı Ħaķ’dan olsa da Vādī-i Sīnā reng reng 

 

5 Reng reng ezhāra düşmüş ŝanki nūr-ı āfitāb 

ćAks-i ruĥsārıñla olmuş naķş-ı dībā reng reng 

 

6 Müncelī sāyeñde her fikrimde biñ nūr-ı sürūr 

Rū-nümādır her sözümden feyż-i aćlā reng reng 

 

7 Gülşen-i sāħilde nāzıñla ĥırām ettikce sen 

Pertev-i rūyuñdan oldu kūh u deryā reng reng 

 

                                                             
653 MK 74b, OE1 44a, OE 74 
654 b gelmiş: gülşen OE, OE1 
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8 Sīneden Mecdī ĥurūş ettikce ćaşķıñ şućlesi 

KāĈināt-ı dildedir ćarş-ı mućallā reng reng 

   25 Mart 1927, Bāyezīd-İstānbūl 

 

-51- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

1 Ey nūr-ı bedīĆi rūz-gàrıñ655 

Ey zīnet-i feyżi nev-bahàrıñ 

 

2 Gülşenlere ġıbţa verdi ħüsnüñ 

Ey gülşen-i ħüsnü Kird-gàr’ıñ 

 

3 Pà-màl-i nigàhıñ oldu dīdem 

Sàmànını aldıñ iĥtiyàrıñ 

 

4 TeĈśīrini gel de gör nigàhıñ 

Baķ ħàline ķalb-i tàr u màrıñ 

 

5 Her laħža göñülde var bir àteş 

Sīnemde de olsa gül-Ćiźàrıñ 

 

6 Hicriñ gibi vuŝlatıñ da dil-sūz 

Yek-neşve fürūġu nūr u nàrıñ 

                                                             
655 A 9b, OE 86 
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7 Pür-ĥàriķa Ćaşķ içün cemàliñ 

Pür-càźibe çeşm-i şuĆle-dàrıñ 

 

8 MeĈlūf-ı tehàcüm-i ġaràmım 

Maħrūm-ı liķàsıyım ķaràrıñ 

 

9 Sevdim seni ey cemàl-i Ćàlī 

Pür-neşve vidàd-ı gül-niśàrıñ 

 

10 Feryàdımı diñle vaŝf-ı ħüsnüñ 

Gülşende nažīriyim hezàrıñ 

 

11 Her laħža yanımdasıñ fürūzàn 

Ķarşımda cemàl-i pür-mesàrıñ 

 

12 Dil-şàd-ı devàmıyım viŝàliñ 

Müstaġraķı lüţf-ı bī-şümàrıñ 

 

13 Ey mülk-i maħàsine melīke 

Sīnemde serīr-i iftiĥàrıñ 

 

14 Tàbende olup cemàl-i pàkiñ 

Günden güne artsın iĆtibàrıñ 
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15 Evķàtıñ olup ŝafàya maķrūn 

Pür-nūr ola leyl ile nehàrıñ 

 

16 Biñler yaşa ey fürūġ-ı raĥşàn 

Ey nūr-ı bedīĆi rūz-gàrıñ 

   15 Eylūl 

 

-52- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Nezàketdir seniñ àràyiş-i eţvàr u güftàrıñ656 

Zebūn etdi dil-i àvàremi çeşmàn-ı seħħàrıñ 

 

2 Yanıp nàrıñla ķalbim nūra döndü feyż-i Ćaşķıñdan 

Hevà-yı zülf ile ser-mest-i şàdīdir giriftàrıñ 

 

3 Hilàl ebrūlarıñ miħràb-ı ķudsiyyet-nişànımdır 

Nigàhıñ oldu hàdī ķıblem oldu şems-i ruĥ-sàrıñ 

 

4 Zimàm-ı iĥtiyàrım çünki aldıñ lüţfu ibźàl et 

Yaķışmaz şànına şàd etmemek bir sen gibi yàrıñ 

 

5 Hidàyet-baĥş olup Ćaşķ-ı ilàhī ķalb-i sūzàne 

                                                             
656 A 4a, OE 80 
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Hümà-yı ħüsn ile hem-bezm-i vuŝlatdır śenà-kàrıñ 

 

-53- 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 

 

1 Envàrı dalġalandı göñlümdeki nigàrıñ657 

 Gül-gūneler göründü rengiñden nūr u nàrıñ 

 

2 Bir yàri sevdi dil kim vechiñdeki cemàli 

 Görmez ćuyūn-ı ćibret ħüsnüñde biñ bahàrıñ 

  

3 Çeşmimde nūr-ı rüĈyet ondan ćibàret oldu 

 Ķalbim olursa çoķ mu ćaynı o gül-ćizàrıñ 

 

4 Cànım olunca cànàn cànàn olunca cànım 

 Her şeyde ħüsn ü ànı raĥşende oldu yàrıñ 

 

5 Bī-hūde ŝanma eyler taŝvīr ħàdiśàtı 

 Ħikmet aķar içinden sürćatle cūy-bàrıñ 

 

6 Reng-i taķallübàtı biñ şekle eyler ifràġ 

 Dillerde muĥteliftir teĈśīri rūz-gàrıñ 

 

                                                             
657 OE 139 
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7 Mecdī’de ćaşķıñ ammà bir fikr-i śàbit oldu 

 Vardır ķaràrı onda efkàr-ı bī-ķaràrıñ 

   3 Mart 1940, Bàyezīd 

 

-54- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Vàķıf-ı esràr-ı sevdà gözleriñdir gözleriñ658 

Cilve-gàh-ı nūr-ı maĆnà gözleriñdir gözleriñ 

 

2 Her baķışda bir ħaķīķat sırrını tefhīm eder 

Āşinà-yı her muĆammà gözleriñdir gözleriñ 

 

3 Nažra-i mest-i viŝàliñden ĥurūşàn źevķimi 

Eyleyen źevķ-i muĆallà gözleriñdir gözleriñ 

 

4 Bir baķışda mürdeye feyż-i ħayàtı baĥş eder 

Ħamil-i sırr-ı Mesīħà gözleriñdir gözleriñ659 

 

5 Külfet-i elfàžı bī-maĆnà görüp vuŝlat içün 

Eyleyen sırr-ı hüveydà gözleriñdir gözleriñ 

 

A8b 

6 Ħüsnüñüñ yoķdur nažīri şübhe yoķ bunda faķaţ 

                                                             
658 A 8a, OE 84 
659 a ħayàtı: hayat OE 
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Her güzellikden dü-bàlà gözleriñdir gözleriñ 

 

7 Maķŝadıñ tefhīmine ħàcet mi var … içün 

Vàķıf-ı esràr-ı sevdà gözleriñdir gözleriñ660 

 

-55- 

Fećilātün/Fećilātün/Fećilātün/Fećilün 

1 ĦāĈiz olmaz ise bir ķıymeti insān dedigiñ661 

Ķadri ićlā mı eder rütbe vü ćunvān dedigiñ 

 

2 Ne demek ehl-i kemālāt u cāhı tezyīf 

Böyle mi nāzik olur ŝāħib-i ćirfān dedigiñ 

 

3 ćAķl-ı küll feyżi ile kāmil-i vālā-şāndır 

Žāhir-i ħāline nisbetle perīşān dedigiñ 

 

4 Menfaćat ħubb-ı vaţan ħissine olmaz ġālib 

Bir fażīlet ile perverde mi merdān dedigiñ 

 

5 Bizce maćnāsı ricāliñ ŝayılır pek ćulvī 

ćĀrıżī rütbe midir sence bütün şān dedigiñ 

 

6 İħtirāmātını refć eylese millet meśelā 

                                                             
660 a .. : Nüshada boş bırakılmıştır. 
661 A 12a, OE1 54b, MK 78b. 
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Ferd-i ćādīye döner pek ulu sulţàn dedigiñ662 

 

7 Oldu rencīde sözüñle dili aŝħāb-ı diliñ 

Böyle mi nükte yapar merd-i süĥan-dān dedigiñ 

 

8 Ţatlı sözle dil-i aŝħābını eyler meclūb 

ćAcabā böyle midir server-i yārān dedigiñ663 

 

A12b 

9 Ne içün meşreb-i şübbānı edersiñ taķbīħ 

Pek mi düzgün o seniñ meslek-i pīrān dedigiñ 

 

10 Millete ĥidmeti tercīħ ederiz her emele 

Bu fażīletle müzeyyen mi vezīrān dedigiñ664 

 

11 ćAşķı derdiyle başımdan ne belālar geçti 

Bize nisbet ile millettir o cānān dedigiñ665 

 

12 Olamaz böyle cebānetle siyāsī ĥidmet 

Olmalı millete biñ kerre fedā cān dedigiñ 

 

13 Āteş-i faķr ile ser-geşte olan millettir 

                                                             
662 b sulţàn: - OE1 
663 a sözle: sözlerle MK 
664 b Bu fażīletle: Böyle OE1 // Böyle ĥaŝletle MK 
665 a başımdan: serimden OE1, MK 
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Hep ĥaţīāta sebeb olsa da erkān dedigiñ 

 

14 Ħāl-i İslām’ı düşünmek bize bir vācibedir 

Nā-tamām olmamalı dildeki īmān dedigiñ 

 

15 İstiķāmetle ćadālet olamazsa ħākim 

Böyle yek-dīgeri ifnā eder iĥvān dedigiñ 

 

16 Ţutanıñ ķalbi desāyisle olursa maćyūb 

Doġru eşyā mı çeker eldeki mīzān dedigiñ 

 

17 Avrūpā fikr-i teġallüble yürürse tekrār 

Yine bir gün yıķacaķ ćālemi ćudvān dedigiñ 

 

18 Gösterir nāžıra her laħžada biñ türlü şüĈūn 

Sīnemā levħasıdır ŝanki bu devrān dedigiñ 

 

19 Kimseniñ ħaķķını ķoymaz dīgeriñ destinde 

ćĀdil-i muţlaķ olur Ĥażret-i Yezdān dedigiñ 

 

A13a 

20 Görünür bezm-i siyāsetde bile mekr-i nisāĈ 

Başķa bir dāhiyedir zümre-i nisvān dedigiñ 
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21 Unutulmaz bütün aħvāli ricāl-i ćaŝrıñ 

Ķaydeder her işi mecmūća-i ezmān dedigiñ 

   İskenderiye, Şubaţ 1919666 

-56- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Vaħy-i münzeldir baña Ħaķ’dan kitàbı Ćaşķımıñ667 

Feyż-i aķdesten nidàdır her ĥiţàbı Ćaşķımıñ 

 

2 Biñ bedàyiĆ revnaķ-àràdır riyàż-ı sīnede 

 Öyle parlaķtır göñülde àb ü tàbı Ćaşķımıñ 

 

3 Muħteşem bir kenz-i Ćizzettir ser-à-pà ŝaħnesi 

 Başķa bir maĆmūredir beyt-i ĥaràbı Ćaşķımıñ 

 

4 Gel de cūş-à-cūşu seyret sīne-i Ćuşşàķta 

 Cūşa geldikçe ŝadàsıyla rebàbı Ćaşķımıñ 

 

5 Keşf-i esràr-ı ħaķīķat eylemek mümkün müdür 

 Perde çekmekte aña gül-gūn niķàbı Ćaşķımıñ 

 

6 Iżţıràbımdan da her dem neşve-yàbım neşve-yàb 

 ĆAyn-ı feyyàż-ı Ćuźūbettir Ćaźàbı Ćaşķımıñ 

 

                                                             
666 Şubaţ: 1 Şubat OE 
667 A 20a, OE 98 
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7 Bezm-i vuŝlatta göñül aħvàlini ŝorduķça yàr 

 Eşk-i çeşmimle ne muħriķdir cevàbı Ćaşķımıñ 

 

8 ĆAşķ içün vermem cihànda kimseye ħaķķ-ı suĈàl 

 Yàrime ràciĆ benim ancaķ ħesàbı Ćaşķımıñ 

 

9 ĆAķl-ı furķàndan ħaķàyıķ keşfine màĈil iseñ 

 Muħtevīdir maķŝadı Mecdī kitàbı Ćaşķımıñ 

   29 Teşrīn-i Śànī 1933 

 

-57- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Maħāsinden temeśśül eylemişdir cism ile cānıñ668 

Dil-i dānādaki envāra beñzer vech-i raĥşānıñ 

 

2 Yaşım aķdıķca bezm-i vuŝlatıñda farţ-ı sevdādan 

Ħarīm-i gülde giryāndır benimle ebri nīsānıñ 

 

3 Hemān bir ĥande-i iħsān yeter mi ćāşıķ-ı zāre 

Muķaddes ćahdiñiñ īcābını lāyıķ mı nīsyānıñ 

 

4 Degil mi cālib-i reĈfet lisān-ı ħālimiñ āhı 

Yetişmez mi fiġānı sevdigim ķalb-i perīşānıñ 

                                                             
668 A 11a, OE 89 
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A11b 

5 Ħabīb-i ĥāŝŝ-ı ķalbim olduġuñdan isterim Ķudsī 

Hümā-yı ćālem-i esrār ola maħbūb-ı vicdānıñ 

   Caġāloġlu, ćAġustos 1929 

-58- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

 

1 İçi her laħža yanar ţālib-i dīdār olanıñ669 

Ķalbi rāhat mı eder ćāşıķ-ı dildār olanıñ670 

 

2 Cisminiñ źerreleri şems-i ħaķīķat gibidir 

Şaġaf-ı yār ile her źerresi pür-nār olanıñ 

 

3 Ţūr’u da nūr-ı ilāhīsi de kendinde olur 

Sīnesi ćaşķ ile tābiş-geh-i envār olanıñ671 

 

4 Ķudsiyāndır dolaşan reĈsiniñ eţrāfında 

Lüţf-ı Mevlā’ya erip maħrem-i esrār olanıñ 

 

5 Vech-i pāk-i şerefi Kaćbe-i ćulyā gibidir 

ćAķl-i raĥşānı ile ķıble-i edvār olanıñ672 

                                                             
669 MK 75b, OE1 45a, OE 75 
670 b dil-dàr: dīdàr OE1 
671 a kendinde: kendinden OE 
672 OE1’de bu beyit bulunmamaktadır. 
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6 Vech-i insān gibi bir Kaćbe-i ćulyā var iken 

ćAķlı yoķdur Ħaķ içün gökleri devvār olanıñ 

 

7 Ţālići yāver olup ķalbi ŝaçar nūr-ı sürūr 

Ben gibi dilber-i nāzānı kerem-kār olanıñ 

 

8 Mest olur būy-ı kelāmımla göñüller Mecdī 

Gül ŝaçar sözleri her sīnesi gül-zār olanıñ 

   28 Kānūn-ı Evvel 1928, Caġāloġlu-İstānbūl 

-59- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Ġazel 

1 Cemàl-i rūyuna ràciĆ cevàbı cànànıñ673 

Ħurūf-ı Ćàliye söyler kitàbı cànànıñ 

 

2 Taħavvülàt-ı dü Ćàlem naŝīb-i pàkinde 

Tecelliyàt-ı ilàhī niŝàbı cànànıñ 

 

3 Memàt zinde güler tàbiş-i şifàhından 

Ħissiyàt-ı mürdeye bàĆiś ĥiţàbı cànànıñ 

 

4 Gelir bu ñuru temàşàya ķudsiyàn-ı Ĥüdà 

                                                             
673 MK 70a, OE1 40b, OE 48 
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Fürūġa öyle bürünmüş cenàbı cànànıñ 

 

5 Ŝafà-yı ķalble feyyàż olan bedàyiĆden 

Naŝībe-baĥş-ı keremdir muŝàbı cànànıñ 

 

6 Açar süràdiķ-ı her sırr-ı ġayb-ı meşhūdu 

Raħīķ-i Ćadne müşàbih şaràbı cànànıñ 

 

7 Düşürdü secde-i iclàle cümle meh-rūyàn 

Açılsa nūr-ı mülevven niķàbı cànànıñ 

 

8 Nedir ĥurūşa mı gelmiş zülàl-i ķudsiyyet 

Aķar riyàżına feyż-i müźàbı cànànıñ 

 

MK, 70b 

9 Durur hemīşe fürūġunda màh-ı ķudsīler 

Żiyà-yı şems-i eħadden mi tàbı cànànıñ 

 

10 Miśàl-i revnaķı ķalb-i cihàndadır Mecdī 

Ħurūf-ı Ćàlīye söyler kitàbı cànànıñ674 

   10 Źi’l-ħicce 1341, 24 Temmūz 1339, Anķara 

 

-60- 

                                                             
674 a Miśàl-i: Meal-i OE 
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Mefćūlü/Fāćlātü/Mefāćīlü/Fāćilün 

1 Ben Ćàşıķ-ı cemàl-i fürūzànıñım seniñ675 

 Pertev ŝaçan kemàliñe ħayrànıñım seniñ676 

 

2 Ŝuŝmam nihàl-i Ćaşķa ķonup eylerim fiġàn 

 Ben Ćandelīb-i zàr-ı gülistànıñım seniñ 

 

3 ĆAşķım nigàh-ı farķımı cemĆ etti ħüsnüñe 

 Yandım o ħüsne àh perīşànıñım seniñ 

 

4 Pīş-i Ćuluvv-i ķudrete ķoydum iràdemi 

 Bàb-ı rıżàda çàker-i fermànıñım seniñ 

 

5 Elbet żiyàma ġıbţa eder şemsi Ćàlemiñ 

 Olsam da źerre źerre-i raĥşànıñım seniñ 

 

6 Baķtıķça nūr-ı vaħdeti taĆlīm eder gözüñ 

 Herbir nigàh-ı lüţfuña ķurbànıñım seniñ 

 

7 Sensiñ żiyàya mažhar eden Ćabd-i ĥàŝıñı 

 Ey neyyir-i cihàn meh-i tàbànıñım seniñ 

 

8 Cevher aķar ŝular gibi her laħža sīneden 

                                                             
675 A 37b, OE 113 
676 b ħayrànıñım: hayranım OE 
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 Zer-i nāvdān-ı KaĆbe-i Ćirfànıñım seniñ677 

 

9 Ķaynar durur içimdeki nīràn-ı pür-lehīb 

 Deryà-yı nàr u nūr-ı ĥurūşànıñım seniñ 

 

10 ĦàĈil degil niķàb-ı ruĥuñ olsa da keśīf 

 Ben şàhid-i cemàl-i dıraĥşànıñım seniñ 

 

11 Sensiñ bu nūru bendeñe iħsàn eden kerīm 

 Ser-ħalķa-i edīb-i debistànıñım seniñ 

 

A37a 

12 Mecdī benimle sen de fürūzànım ol benim 

 Ben Ćàşıķ-ı cemàl-i fürūzànıñım seniñ 

   12 Màrt 1935, Nūr Soķaġı678 

 

-61- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Āhengi yine başladı sīnemdeki àhıñ679 

 Daldım yine sevdàsına ben çeşm-i siyàhıñ 

 

2 Vuŝlat ile ettiñ beni meftūn-ı meħàsin 

                                                             
677 Osman Ergin, Bir kabza hâk-i Kâbe-i irfanınım senin, s. 126. 
678 12 Mart 1935 Nūr Ŝoķaġı: Bayazıt-Nur Sokağı-12 Mart Nur Sokağı, s. 126. 
679 A 34a, OE 110 
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 Ey pertevi maħsūdu olan şems ile màhıñ 

 

3 Encüm ŝaçarım pàyiñe sīnem feleġiñden 

 Uġrarsa baña böyle seniñ her gece ràhıñ 

 

4 Baştan başa müstaġraķ olur nūruña rūħum 

 Ey nūr-ı melàħat baña düştükçe nigàhıñ 

 

5 Vechiñ ne güneştir ne ķamer belki onuñla 

 Berķ urmadadır mevceleri nūr-ı ilàhıñ 

 

6 Şàyet var ise ħüsnüñü sevmekte ķuŝūrum 

 Affet beni şermendesi etme bu günàhıñ 

 

7 Mecdī’yi ĥalàŝ etti siyah baĥtıñ elinden 

 Rūz u şebimiñ nūru olan çeşm-i siyàhıñ 

   6 Teşrīn-i Evvel 1934, Bàyezīd-Nūr Soķaġı 

 

HARFÜ’L-LĀM 

-62- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Gel muntažırım nūruña ey nūr-ı cihàn gel680 

Ey sevdigim ey nūr-ı dilim geçdi zamàn gel 

                                                             
680 A 9b, OE 87 
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2 Bī-tàb-ı eźà dīde göñül àteşe düşdü 

Ey nūr-ı muħabbet yetişir àh u fiġàn gel 

 

A10a 

3 Bekletme beni àteş-i hicrànıñ içinde 

Gel ħüsnüñ ile bezmime ver zīnet ü şàn gel 

 

4 Gel bezm-i viŝàle beni dil-şàd-ı kerem ķıl 

Gülşendeki güller gibi ķıl fetħ-i dehàn gel 

 

5 Müzdàd ederek ħüsnüñü iħsànıñı Mevlà 

İķbàl ile etsin seni ĥurşīd-i cihàn gel681 

   Şubàţ 1927 

 

HARFÜ’L-MĪM 

-63- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Gördüm seni bir māh-ı dil-ārā gibi sevdim682 

Sevdim seni bir ćāşıķ-ı şeydā gibi sevdim 

 

2 Mecnūn gibiyim ķalb-i şeġaf-dār ile her ān 

Leylā gibi gördüm seni Leylā gibi sevdim 

                                                             
681 a Müzdàd: Müjdad OE 
682 A 8b, OE1 51b, OE 85 



640 
 

 

3 Her laħža göñül gülse revādır seni zīrā 

Gülşende gülen bir gül-i raćnā gibi sevdim 

 

4 Ħaķķımda görüp ćaşķıñı bir devlet-i sermed 

Her nažrañı bir nićmet-i ćužmā gibi sevdim 

 

5 Pistān denilen çifte gülüñ sīnede cünbān 

Ol çifte gülü menbać-ı sevdā gibi sevdim 

 

6 Vaŝlıñ gibi hicrinde daĥī şevķ u şeġafle 

Ruĥsārını ķarşımda hüveydā gibi sevdim 

 

A9a 

7 Ey duĥter-i pākīze demiştiñ baña bir gün 

Ķudsī denilen ćāşıķ-ı Mevlā gibi sevdim683 

 

-64- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Sevdim seni ben lüţfa müheyyà diye sevdim684 

 Her cilvesi reĈfet ile peydà diye sevdim 

 

2 Gezdim aradım sevmek içün bir gül-i raćnà 

                                                             
683 b ćàşıķ-ı Mevlà: ćàşıķı Mevlà OE1 
684 OE 132 
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 Seçtim seni sevdim gül-i raćnà diye sevdim 

 

3 Ben rind-i Ĥüdà’yım severim ħüsn-i bedīći 

 Sevmek seni bir źevķ-i mućallà diye sevdim 

 

4 Sevdàma sebeb ŝanma o vechiñdeki bendir 

 Her ćużvuñu ben menbać-ı sevdà diye sevdim 

 

5 Gülsün dedim ammà saña döndüm bu sözümden 

 Nūrum seni ben nūr-ı mücellà diye sevdim 

 

6 Zīnet ile tavŝīfe ne ħàcet seni zīrà 

 Her zīnete bir zīnet-i ćulyà diye sevdim 

 

7 Bilmem naŝıl ifhàm edeyim ćaşķ-ı derūnu 

 Mecnūn gibiyim ben seni Leylà diye sevdim 

 

8 Mecdī baña bir laħža eźà etmedi yàrim 

 Ben yàrimi her lüţfa müheyyà diye sevdim 

   10 Kànūn-ı Evvel 1938 

 

-65- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 
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1 Güneş doġmuştu gülşende ruĥ-i cànàna beñzettim685 

Bahàrı ħüsn-i dildàr-ı ŝafà efşàna benzettim 

 

2 Çemen revnaķ-fezà gül pür-ŝafà bülbül terennüm-sàz 

Bu Ćulvī cünbüşü źevķ u ŝafà-yı càna beñzettim 

 

3 Kemàn ü ney ile feryàd eden Ćuşşàķ-ı Mevlà’yı 

Ĥaţīb-i gülşen-i tevħīd olan mürġàna beñzettim 

 

4 O rütbe feyż ü revnaķ var bahàrıñ reng ü būyunda 

Ĥaţà olmaz desem ben ravża-i rıďvàna beñzettim 

 

5 Bu cünbüş-gàh-ı feyż-à-feyżden źevķ almıyorsun sen 

Ķuŝūra baķma źàhid ben seni ħayvàna beñzettim 

 

6 Kitàb-ı gülşeninden naķş-ı Ħaķķ’ı eyleyip tedķīķ 

Bu ezhàr-ı bedīĆi àyet-i ĶurĈàn’a beñzettim 

 

7 BedàyiĆ-ĥàne-i làhūtu mürşidden işitdikce 

Gülistàn-ı fażīlet bir dil-i ĥandàna beñzettim 

 

8 Terennüm-sàz idi bülbül çemen-zàr-ı feŝàħatde 

Onu Mecdī gibi bir şàĆīr-i cūşàna beñzettim 

                                                             
685 MK 59a, OE3 28b, OE 51 
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   8 Ŝafer 1336, İskenderiye 

 

-66- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Nūr-ı ćaşķı leyle-i ħicrànda ĥurşīd eyledim686 

 Fecr-i ŝàdıķlarla źevķ-i ķalbi tezyīd eyledim 

 

2 Vuŝlatıñ envàrı açtı bir cihàn-ı ićtilà 

 İćtilàdan nūr alıp ćīrfànı teĈyīd eyledim 

 

3 Nūr-ı cànım bildigimden yoķ nihàyet lüţfuña 

 Bī-nihàye feyżi nūr-ı çeşm-i ümmīd eyledim 

 

4 Şućle-i ŝubħ-ı ezelden sīnemi tenvīr edip 

 İltimàćımla o sönmez nūru tecdīd eyledim 

 

5 Lüţfuña medyūn-ı şükràn olmamaķ ķàbil midir 

 Ben seniñ sàyeñde eyyàm-ı ġamı ćīd eyledim 

 

6 Müncelī gördüm bütün ćàlemde nūr-ı vaħdeti 

 Böyle bir īmàn ile Ĥallàķ’ı tevħīd eyledim 

 

7 Ŝanma bir tanžīrdir Mecdī bu güftàr-ı żaćīf 

                                                             
686 OE 116 
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 Ben Naħīfī nàmına bir nàme tesvīd eyledim 

   30 Ħazīràn 1936, Bàyezīd-Nūr Soķaġı 

 

-67- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Bir şūrīdeniñ ħasb-i ħàl-i beyànı 

1 Yandım o güzel gözleriniñ siħriñe yandım687 

 Siħriñ ne belà olduġuna ben de inandım 

 

2 Gördüm seni parķıñ kenàrından geçiyorken 

 Nūr oldu zemīn ben Venüs inmiş yere ŝandım 

 

3 Etseñ de beni vaćde-i vuŝlat ile talţīf 

 Bī-hūde üzülme diyemem vaćdiñe ķandım 

 

4 Ĥàk olsa tenim ben yine ćaşķıñdan uŝanmam 

 Lüţf eyle deme ćàşıķına senden uŝandım 

 

5 Yandım gece hicrànım ile àteşe düştüm 

 Duydun mu seni àh ile yandım diye andım 

 

6 Artırma benim derdimi aħvàlimi sorma 

 Bir dilber-i sevdà-zedeniñ ćaşķına yandım 

                                                             
687 OE 131 
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7 Dersiñ bu mecàzıñda ħaķīķat görünürse 

 Maćnà-yı ŝaħīħi ile Mecdī’ye inandım 

   3 Kànūn-ı Śànī 1341, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-68- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Ġazel 

1 Ben dil-i nà-şàdımı bilmem naŝıl şàd eylerim688 

Bezm-i vuŝlatla be-kàm olsam da feryàd eylerim 

 

2 Öyle ĥàŝiyyet bıraķmıştır ki dilde rūz-gàr 

Her gelen dil-şàdı aħvàlimle nà-şàd eylerim 

 

3 Kim benim taĆmīr ederse ĥàne-i vīrànımı 

Ben aña taĆžīm ile biñ KaĆbe bünyàd eylerim 

 

4 Ħàsid-i bed-ţıynete mümkün müdür tefhīm-i Ħaķ 

Kim demiş Ćàlemde ben İblīs’i irşàd eylerim 

 

5 Görmedim feyż-i meserret ol ķadar vardır ki ben 

Geçmişiñ birķaç sönük eyyàmını yàd eylerim 

 

                                                             
688 MK 58b, OE1 18a, OE3 27a, OE 50 
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6 İĥtiràĆ-ı nevle fen Şīrīni Ćarż etse cemàl 

Dàġ olup yıķmaķ içün her ferdi Ferhàd eylerim689 

 

7 Biñ teraķķī olsa da Ćàlem henüz vaħşetdedir 

MüddeĆàma dilber-i bī-raħmı işhàd eylerim 

 

8 Ġam-küsàrım yoķ benim Mecdī bu ġurbet-ĥànede 

ŞiĆr ile ġamdan dil-i sūzànı àzàd eylerim 

   6 Ŝafer 1336, İskenderiye 

 

-69- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

Ĥàce Ħàfıž-ı Şīràzī Ķuddise Sırruhū Ħażretleriniñ (Kerdem) Redīfli Bir Ġazeliniñ 
Tercümesi690 

1 Terk-i ħırŝ eyleyip àzàde-i zindàn oldum691 

ĆAķlıñ irşàdı ile peyrev-i rindàn oldum 

 

2 Yolumu menzil-i Ćanķàya iletdim ammà 

ĶaţĆ içün merħaleyi murġ-i Süleymàn oldum 

 

3 Eylerim lüţf-ı ezelden ţamaĆ-dàr-ı cinàn 

Gerçi kim ben nice meyĥàneye der-bàn oldum 

 
                                                             
689 b olup: delip OE, OE3 
690 Başlık: OE1 Ĥàce Ħàfıž-ı Şīràzī Ķuddise Sırruhū Ħażretleriniñ (Kerdem) Redīfli Ġazeliniñ 
Tercümesi OE1 
691 MK 42a, OE1 18b, OE 36 
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4 ĆĀķıbet ŝoħbet-i Yūsuf beni şàd etdi faķaţ 

Ĥayli dem derd-keş-i külbe-i aħzàn oldum 

 

5 Sàye ŝal ķalb-i perīşànıma ey genc-i muràd 

Ben bu sevdà ile bir ĥàne-i vīràn oldum 

 

MK, 42b 

6 Tövbeler etmiş idim öpmege ben sàķīyi 

Şimdi ol tövbeye biñ kerre peşīmàn oldum 

 

7 ĆĀdetiñ Ćaksine cemĆiyyet-i dil el verdi 

Gerçi ben şàne-zen-i zülf-i perīşàn oldum692 

 

8 Çoķ mu dīvàn-ı ġazel ŝadr-nişīni olsam 

Ŝıdķ ile müstemiĆ-i ŝàħib-i dīvàn oldum 

 

9 Ŝubħ-ı ĥīz ile selàmet dileyip ey Mecdī 

Feyiż-ĥàh-ı şeref ü devlet-i ĶurĈàn oldum693 

   17 Muħarrem 1326694, Ķonya 

 

-70- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

                                                             
692 b şàne-zen-i: şan-zen-i OE 
693 a Ŝubħ-ı ĥīz ile: Subh-hîzimle OE 
6941326: 1323 OE 
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Bir Cemàl-i Pàķ-RüĈyete 

1 Gördüm ruĥ-i zībà-yı mücellàsını gördüm695 

 Yàrin kerem-i vuŝlat-ı ćulyàsını gördüm 

 

2 Diķķatle baķarken bu cihàn nüsĥasınıñ ben 

 Vechiñdeki envàr-ı ĥafàyàsını gördüm 

 

3 Taćrīf edemem rüĈyeti rūħ olsa beyànım 

 Ben cismi degil rūħ-ı muŝaffàsını gördüm 

 

4 Her źerresi bir başķa cihàn ħüsnüñü ħàmil 

 Her noķtada biñ reng-i mućallàsını gördüm 

 

5 Maćnà süzülüp nūr ile elvàna büründü 

 Reng ćàleminiñ ĥàriķa-pīràsını gördüm 

 

6 Sīmà-yı ħaķīķatten açıldı ruĥ-i mestūr 

 Maĥfī denilen zübde-i maćnàsını gördüm 

 

7 Ben bende degildim beni làl eyledi rüĈyet 

 Càn ćàleminiñ nüsĥa-i kübràsını gördüm 

 

8 Derler ki görünmez göze rūħ olsa mücerret 

                                                             
695 OE 140 
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 Bir rūħ-ı mücerret idi sīmàsını gördüm 

 

9 Ekvàna żiyà ŝaçtı suţūr-ı ebediyyet 

 Levħ-i ezeliñ àyet-i büşràsını gördüm 

 

10 Öldüm de dirildim de yine màĈil-i ćaşķım 

 ćAşķım ile ćaşķıñ daha bàlàsını gördüm 

 

11 Her gördügümüñ ćaynını kendinde görenler 

 Der nūrunu Sīnà’sını Mūsà’sını gördüm 

 

12 Yek-reng idi ŝūret ile sīretteki varlıķ 

 Hem ŝūreti hem sırr-ı hüveydàsını gördüm 

 

13 Söz bitmelidir ćaşķ-ı ħaķīķīde nihàyet 

 Sözsüz denilir rūy-ı dil-àràsını gördüm 

 

14 Söz oldu göñül ćaşķ ile Mecdī bu cihànıñ 

 Pīràyesini şems-i mücellàsını gördüm 

   31.3.1940, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-71- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

Ġazel 
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1 Düşeli sīneme sevdà-yı nihàn sūzànım696 

Vuŝlatıñ derdi ile her cihete pūyànım697 

 

2 Görün ey màh-ı cihàn-ı melekūt-ı aķdes 

Görün ey lemĆası biñ màha degen cànànım 

 

3 Devlet-i dàĈime-i vaŝlıñı cūyàn olalı 

Oldu dünyà şerefi pà-zede-i vicdànım 

 

4 ĆAķl-ı küll fikrimi tenvīr edeli Ćaşķıñ ile 

Nisbet-i şeyn-i cünūn oldu nişàn-ı şànım 

 

5 Vaŝfıñıñ velvelesi zelzele-baĥş-ı efkàr 

Her gören ħüsnüñü der söyleyemem ħayrànım 

 

6 Ebedī bir Ćažamet bir eħadiyyet-i meşhūd 

Bī-cihetdir nažarım mest-i Ĥüdà-cūyànım 

 

7 Maġz-ı ĶurĈànı beyàn etmek içün ey Mecdī 

ĆAķl-ı furķàn arıyor ķalb-i seràĈir-dànım698 

   5 Màrt 1323, Ķonya 

 

                                                             
696 MK 39a, OE1 17a, OE2 20b, OE3 63a, OE 33 
697 a sūzànım: pinhànım OE2 
698 b ķalb-i: fikr-i OE3 
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-72- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Düştüm düşeli ćaşķıña ser-mest-i müdàmım699 

 Dīvàne-i ćaşķ oldu diye gezmede nàmım 

 

2 Bī-gàne durursuñ saña teĈśīri görülmez 

 Āteşteki teĈśīr ile yazsam da kelàmım 

 

3 Kàfir mi olursuñ baña bir kerre nigàh et 

 Alsañ ne olur lüţf ile bir kerre selàmım 

 

4 Aġlar beni eşkimle gören her dil-i sengīn 

 Aġlatmadı ħàlà seni ràhıñda ķıyàmım 

 

5 Ķoysam başımı dizleriñe cànımı alsan 

 Vuŝlatla benim işte budur şanlı meràmım 

 

6 Herhangi zamàn cànımı cànàna verirsem 

 İşte o zamàn devlet-i ţàliħle be-kàmım 

 

7 Bitmez mi teġàfül şu benim ćaşķıma ķarşı 

 Nūrum saña ràmım saña her emriñe ràmım 

 

                                                             
699 OE 125 



652 
 

8 Sözlerde ķuŝūrum var ise baķma ķuŝūra 

 Şūrīde-serim ćaşķ ile fersūde-nižàmım 

 

9 Sevdàma inan çünki yalan söyleyemem ben 

 İĥlàŝ ile ben pey-rev-i pīràn-ı kiràmım 

 

10 Mecdī ķaleminden dökülen şićr ile şevķi 

 Ölsem de ķalır şöhret-i ćaşķım ile nàmım 

 

11 Fettànlıġı kàfī görerek eyleme taćźīb 

 Ràhıñda serilmiş yatarım mest-i müdàmım 

   3 Teşrīn-i Evvel 1938, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-73- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

ćUrūc İle Rücūć Arasında 

1 Gir göñlüme de diñle naŝıl nàle-güzīnim700 

 Feryàdıñı sessiz çıķaran merd-i metīnim 

 

2 Ezhàr-ı elemle bezenen yàrelerimle 

 Gül bàġçesine döndü benim beyt-i ħazīnim 

 

3 Envàr-ı sürūra dalarım ġamlar içinde 

                                                             
700 OE 147 
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 Rūħumdaki gül-şende elemlerden emīnim 

 

4 Bàlà-rev eder fikrimi esràr-ı bedīća 

 En doġrusu ġamdan da feraħtan da berīyim 

 

5 BàĈiś buna ŝàfiyet-i menķūş-ı cebīnim 

 Ŝūretteki kisvemle faķat ĥàk-nişīnim 

 

6 Durmaz gezerim ŝàħa-i eflàk-ı cihànı 

 Eflàk-ı cihàn ŝaķfı benim ŝatħ-ı zemīnim 

 

7 Màdem ki sensiñ sebebi nevħa-i ķalbiñ 

 En tatlı teġannī demedir àh ü enīnim 

 

8 Mecdī gibi ser-mest-i ŝafà yàr ile göñlüm 

 Hicrànla degil vuŝlat ile nàle-güzīnim 

   8 Mayıs 1941, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

HARFÜ’N-NŪN 

-74- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

1 ĆUźūbet oldu nihàyet çıķan Ćaźàbımdan701 

 Erişti nūra göñül nàra inciźàbımdan 

                                                             
701 A 32a, OE 107 
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2 Göñülde Ćaşķ-ı ħaķīķatle doġdu ĥurşīdim 

 Cihàn-ı sīne münevver bu àfitàbımdan 

 

3 Derūnu keşfe kifàyet eder kitàb-ı cebīn 

 Oķunmuyor mu żamīrim benim kitàbımdan 

 

4 İşiñ nedir seniñ ey ġam bu bezm-i vuŝlatta 

 Çekil benim şu ŝafà-gàh olan cenàbımdan 

 

5 Ĥaràbedir diyerek geçme iltifàta deger 

 Tefaħħüs eyle künūzu dil-i ĥaràbımdan 

 

6 SuĈàle ķarşı beyànàta gūş-ı hūşuñu aç 

 Sürūd-ı sırr-ı ħaķīķat çıķar cevàbımdan 

 

7 Görünmüyor mu kemàlàta ķarşı taĆžīmim 

 Nezàketimle doġan güfte-i ŝavàbımdan 

 

8 Doķunmasın o güzel zülf-i yàre Allàhım 

 Ĥaţà çıkarma kerem ķıl benim ĥiţàbımdan 

 

9 MeĈàb ü mebde-i ķalbim sürūra müstaġraķ 

Ayırma ķalbimi Yà Rab ŝafà-meĈàbımdan 
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10 Ĥüdà Ĥüdà diye feryàd eder rebàb-ı derūn 

 Ŝadà-yı Ħaķķ’ı işit gel benim rebàbımdan 

 

11 Ne sönmez àteşi varmış ġaràm-ı pīriniñ 

 Lehīb-i dil daha muħriķ-dem-i şebàbımdan 

 

A33b 

12 Bu nažm-ı dil-keşi Mecdī ķopardı kilk-i belīġ 

 Riyàż-ı dildeki ezhàr-ı bī-ħesàbımdan 

   14 Eylül 1934702 

 

-75- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

1 Ķaçar iken o sitem-ger benim nigàhımdan703 

 Derūn-ı ķalbiñe bir şućle düştü àhımdan 

 

2 Ţutuştu sīnesi sevdà-yı ķalbi fehm etti 

 Tebàćud etmiyor artıķ benim penàhımdan 

 

3 Esīr-i càźibem oldu o bezm-i vuŝlatta 

 Çıķar mı nàz-ı tevàħħuşla ĥàb-gàhımdan 

 

                                                             
702 14 Eylül 1934: Bayazıt-Nur sokağı-14 Eylül 1934 OE 
703 OE 122 
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4 Bu ķalb-i kemtere her àn yaġar sürūr-ı ćažīm 

 Fürūġ-ı ķalbimi īķàd eden ilàhımdan 

 

5 Cemàl-i ćunŝura meyl etme put-perestliktir 

 Fürūġ-ı rūħu ayır nūr-ı mihr ü màhımdan 

 

6 Bu àh ü vàha ne ħàcet Ĥüdà’ya baġlanaraķ 

 Eriş ŝafàya a Mecdī bu intiħàbımdan 

 

7 Derūna ćaţf ederek hep nigàh-ı tetķīķi 

 Gözüñ çevirmelisin ĥàrice nigàhımdan 

   12 Şubàţ 1937, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-76- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Göñlümdeki envàr-ı ŝafà senle ĥurūşàn704 

 Göñlüm deme sensiñ demedir sen ile tàbàn 

 

2 TeĈśīr-i bedīćiñ seniñ ey nūr-ı bedàyić 

 Her cüzĈ-i vücūdumdaki ćaşķıñla nümàyàn 

 

3 Ettiñ beni iħyà ne imiş sırrımı bildim 

 Cànım da cihànım da benim sen ile ĥandàn 

                                                             
704 OE 136 
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4 Sevmek şu demektir ki eder ćàşıķ u maćşūķ 

 Yek-dīgere her varlıġı vuŝlat ile ķurbàn 

 

5 Ķırķ yıl oluyor varlıġımı ćaşķına verdim 

 Sen varlıġıñı öyle baña eyledin iħsàn 

 

6 Hem dàĥilī hem ĥàricīdir cümle iżàfàt 

 Źàtıñ yüzüdür şaćşaća-i nūr ile pinhàn 

 

7 İdràk ü taŝavvurla bilinmez bu ħaķīķat 

 İster bunu źevķ etmege biñ źevķ-i ĥurūşàn 

 

8 Her sırda bu sırrıñ var iken nūr-ı laţīfi 

 Žulmetteki ġàfiller eder sırrıñı nisyàn 

 

9 Yek-dīgere mirĈàt-ı ŝafà žàhir ü bàtın 

 Mažharlıķ eder ŝalţanàta ćàlem-i imkàn 

 

10 ćİrfàn ü kemàliyle olan zübde-i ekvàn 

 Miħràb-ı cihàndır bu cihàn ĥalķına her àn 

 

11 Enbūbe-i feyyàżı iseñ ķudret ü ćacziñ 

 Mecdī bütün eżdàd ile ol càmić-i ćirfàn 
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   27 Teşrīn-i Śànī 1939, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-77- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ĥàce Ħàfıž-ı Şīràzī Ķuddise Sırruhū’dan Terceme 

1 Baña ey sàķī-i gül-rū şaràb-ı nàbı ķıl iħsàn705 

Taħammül ķalmadı dilde ŝanırken Ćaşķı ben àsàn 

 

2 Ŝabà ol ţurradan ŝaçdıkca bū-yı nàfe-i miski 

Göñüller oldu zülfünden anıñ eyvàh ĥūn-efşàn 

 

3 Bilir resm-i ţarīķ-i menzili àgàh olan sàlik 

Boya seccàdeñi meyle ederse pīr-i mey fermàn 

 

4 Baña cànàn ilinde emn-i Ćīyşe çàre yoķdur kim 

Ceres eyler sefer ràhındasıñ ţarzında hep efġàn 

 

5 Gece mužlim hücūm-ı mevc-i deryà hàĈil-i dīger 

Bilir mi ħàlimiz sàħildeki ķavm-i sebük-bàràn 

 

6 Feràġat eyledikce ĥalķdan ĥalķ olmadı fàriġ 

Baña bed-nàmlıķ-ı Ćazvīn mecàlis eyledi iĆlàn 

 

                                                             
705 MK 44b, OE1 19b, OE 38 
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7 Ħużūr ister iseñ cànàndan olma Mecdiyà ġàfil 

Unut dünyà vü mà-fīhàyı geldikce dile cànàn 

 

-78- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Şaşıp fıţrat tecellīsiñdeki şàdī ile ġamdan706 

 Ħaķīķat sırrıñı yer yer ara rūħum bu ćàlemden 

 

2 Bahàrıñ cūşişi nūr-ı fürūzàn olsa da ħatta 

 Ŝolar bàd-ı ĥazànla farķ olunmaz reng-i màtemden 

 

3 Leyàli ćàlemiñ žulmet ŝaçar mućtàd-ı fıţrattır 

 Ŝabàħı ĥaşmet-i envàr olur ĥurşīd-i ĥurremden 

 

4 Ĥülàŝa devr-i dàĈimde güneşte ayda güllerde 

 Doġar ġàĈib olur vermez devàm-ı neşve her demden 

 

5 Benim ķalbim ise śàbit bedīća ćaşķına meftūn 

 Arar her dem bunu kendindeki sırr-ı mućažžamdan 

 

6 Olurken ben bu ħàletle ġarīķ-i ćaşķı pinhànıñ 

 Dedi bir màh-ı peyker diñle senle vaŝla maħremden 

 

                                                             
706 OE 137 
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7 Derūnum sırrıñı tertīl-i ţarž-ı şićre söylettim 

 Ķopardım gülleri gül bàġçesinde ķalb-i àdemden 

 

-79- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

1 Dūş-ı iclàlime biñ kerre aŝılmıştı kefen707 

 Zinde bir fikr ile öldüm de dirildim yine ben 

 

2 Renc ü miħnet dökülürdü ser-i ķalb-i eleme 

 Şimdi yoķ sīnede aŝlà eśer-i derd-i miħen 

 

3 Yüze gülmezse ħaķàyıķ açarak perdesini 

 Göremezsiñ bilemezsiñ bu nedendir o neden 

 

4 Sendedir menşeĈ-i feyyàżı sürr ü elemiñ 

 Göñlü şen àdemedir ġamlı cihànlar gül-şen 

 

5 Ĥàrice ćaķs ile fettànlıķ eder gözlerden 

 Dilber-i sīnededir yoķsa bütün mekr ü fiten 

 

6 Şeref-efzà-yı maħàsin olurum ćaşķımla 

 Ravża-i fıţrat içinde baña güldükçe çemen 

 

                                                             
707 OE 141 
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7 Vaħdetiñ sırrıñı keśret ile taćrīf ederiz 

 Şecer-i vàħide dallar gibiyiz ben ile sen 

 

8 Düşünüp kendini yükselmege baķ ey Mecdī 

 Öpüşürken ruĥ-ı rūħuñla leb-i ħüsn-i beden 

   31.3.1940, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-80- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Geçmez dil-i sevdà-zede sevdà hevesinden708 

 İnsàn geçmez kendini ićlà hevesinden 

 

2 Öptüm öpeli rūyun ile zülf-i siyàhı 

 Geçtim gül ile sünbül-i raćnà hevesinden 

 

3 Feryàd-ı ĥafīdir baña bir meslek-i ćàlī 

 Yoķ bende eśer bülbül-i şeydà hevesinden 

 

4 Ben sevdigimiñ lüţfuna her laħža esīrim 

 Dönmez beni vuŝlat ile iħyà hevesinden 

 

5 Ben cànımı cànànımı tevħīd ile geçtim 

 ćUķbàdaki eźvàķ ile dünyà hevesinden 

                                                             
708 OE 124 
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6 Bir dilbere dil-dàde-i ćaşķım ki o yàrin 

 ćUlviyyeti var medħ-i mućallà hevesinden 

 

7 Bir nažrasına bend olaraķ cümle ćavàlim 

 Devvàr-ı cünūn ħürmeti īfà hevesinden 

 

8 ćĀşıķ saña Mecdī denilen pīr-i vefà-kàr 

 Āteş gibi yanmaķta bu sevdà hevesinden 

   1 Teşrīn-i Evvel 1938, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-81- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fećilün 

1 Cihàn-ı sīne münevver fürūġ-ı vuŝlattan709 

 Ridà-yı nūra büründü göñül meserretten 

 

2 Naŝībe-dàr-ı maĆàlī nigàh-ı idràkim 

 Teşekkülümdeki sırr-ı bedīĆ-i fıţrattan 

 

3 Ħadīķa-i ebede ibtisàm-ı nūr-ı ezel 

 BedīĆa ŝaçtı içimde füyūż-ı ķudretten 

 

4 Ħaķàyıķıñ ne imiş sırrı lemĆa-pàş oldu 

                                                             
709 A 41a, OE 111 
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 Tecelliyàt-ı celīl-i ĥiţàb-ı Ćizzetten 

 

5 BedīĆa-zàr-ı cihàndır kitàb-ı cūd-ı vücūd 

 Süţūr-ı keśreti nūr-ı midàd-ı vaħdetten 

 

6 Füyūż-ı Ćàliye meknūn-ı ķalb-i pàkiñdir 

 Çıķar maţàlib-i Ćulyàñı kenz-i himmetten 

 

7 Ŝusuz ķalır mı cihànda ħayàt içün Ćàķil 

 İçerse àb-ı ħayàtı Ćuyūn-ı ħikmetten 

 

8 Rıżà-yı Ħaķķ’a olur reh-nümà-yı ràh-ı sedàd 

 Feràġat eyleme Ćömrüñde ĥalķa ĥidmetten 

 

9 İçiñde źevķ-i tecerrüd işiñde źevķ-i şuĆūr 

 Yüzüñ çevirme faķaţ ķıble-i ħaķīķatten 

 

10 Taŝavvuràta ŝıġar mı Ćuluvv-i sırr-ı Ćažīm 

 Gelir Ćuķūle Ćaķàmet o yerde ħayretten 

 

11 Ĥavàrıķıñ yeri yoķtur sarày-ı Ćirfànda 

 Ŝabàħ olunca söner şemĆalar ĥacàletten 

 

12 Baķıp da žàhir-i Mecdī’ye ŝanma maħzūndur 
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 Doġar içinde güneşler onuñ meserretten 

   29.1.1935, Bàyezīd-Nūr Soķaġı 

 

-82- 

Mefāćilün/Fećilātün/Mefāćilün/Fe’ilün 

Ġazel 

1 Nesīm-i Ćàţıfet esmekte rūz-gàrım içün710 

 Açıldı devre-i gül-gūn yine bahàrım içün 

 

2 Ne rütbe eylese şükràn göñül yine azdır 

 Kemàl-i lüţfunu ibźàl eden nigàrım içün 

 

3 Şemīm-i kàkülü güller yarattı gülşende 

 Nažīre oldu gülistàn o gül-Ćiźàrım içün 

 

4 Öter çemende şeţàretle bülbül-i ķalbim 

 Nevà-yı gül ne şereftir benim hezàrım içün 

 

5 Bu nūr-ı feyż-i meħàsin bu ibtisàm-ı laţīf 

 BedīĆadır ezelī yàr-ı tàb-dàrım içün 

 

6 Nigàh-ı lüţfunu etmez dirīġ cànànım 

 Ĥaŝīŝedir bu tecellī vefà-şiĆàrım içün711 

                                                             
710 A 26b, OE 104 



665 
 

 

7 Demekte ħüsnünü īśàr edip o dil-dàrım 

 VedīĆayım ben o Mecdī-i baĥtiyàrım içün 

   1 Şubàt 1934712 

 

-83- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Doġar ĥurşīd-i ġayret meşriķu’l-envàr-ı himmetten713 

 Cihàn pür-nūr olur revnaķ bulur àśàr-ı himmetten 

 

2 Kiyàsetle ħaŝàfet saćy u ġayret miśli biñ ĥaŝlet 

 Dürer-pàş-ı şereftir sàħil-i ebħàr-ı himmetten 

 

3 ćAţàlettir cehàlettir ķuŝūru şarķ-ı ednànıñ 

 Çıķar ćirfàna ġarbıñ şems-i zerrīn tàr-ı himmetten 

 

4 Riyàż-ı ĥulda reşk-endàzdır feyż-i naďàrette 

 O güller kim żiyà-efşàn olur gül-zàr-ı himmetten 

 

5 Siyàset ćàlemi biñ lerze-i ĥaşyet eder peydà 

 Kemàl-àsà metànet gösteren aħràr-ı himmetten 

 

                                                                                                                                                                             
711 a etmez: etme OE 
712 1 Şubàt 1934: İstanbul 1934 OE 
713 OE2 7a 
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6 Cibàli tīşe-i ġayretle çàk eyler zemīninden 

 Ne beklerseñ cihànda bekle cürĈet-kàr-ı himmetten 

 

7 O ćàlem ki fürūġ-ı ćilm ile tenvīr eder dehri 

 Yapar iklīl-i ćizzet nàmına ezhàr-ı himmetten 

 

8 Eger àb-ı ħayàt mevkit-i maţlūb ise Mecdī 

 Anıñ ..... càrī olur enhàr-ı himmetten 

 

-84- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Avrupa Ħarbiniñ Onbeşinci Ayıñda 

1 Ĥaber geldi dil-i sevdà-penàha gül-ćizàrıñdan714 

 Gülistànlar açıldı sīnede ħüsnüñ bahàrıñdan 

 

2 İlàhī bir şafaķtır nàrı nūru reng-i vàħittir 

 Bunuñ burhànı tàbàndır cihànıñ lemća-zàrıñdan 

 

3 Olur mest-i muħabbet bū-yı reng-à-reng-i fıţrattan 

 Geçenler ķalb-i reft-kàrımıñ bàġı kenàrıñdan 

 

4 Benim seyr-i derūnum muntažamdır devr-i dàĈimde 

 Faķat ĥàriçte çıķtı ćàlemiñ devri medàrıñdan 

                                                             
714 OE 145 
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5 Şerer-pàş-ı ćadàvettir beşer meĈlūf-ı şer oldu 

 Bu àteş çıķtı žulmüñ merkez-i àteş-niśàrıñdan 

 

6 Yanıp meşriķte maġripte tutuştu àteş-i ćudvàn 

 ćUfūl etmektedir fenniñ fürūġu ıżtıràrıñdan 

 

7 Cihànda öyle yanlışlar yapar ki baćżı ćàķiller 

 Ölen mecnūnların rūħu güler çıķsa mezàrıñdan 

 

8 Faķat baş egme baş ez žàlimiñ žulmü görüldükçe 

 Ħaķīķī merd olan aŝlà fedà etmez vaķàrıñdan 

 

9 Ħuķūķu ħıfž eden ancaķ bu düstūr-ı mućažžamdır 

 Bu ĥilķat sırrıdır fehmeyleyen dönmez ķaràrıñdan 

 

10 Cihàn esràr-ı eżdàdıñdadır diķķatle baķ her àn 

 Doġar şems-i ħaķīķat žulmetiñ mužlim diyàrıñdan 

 

11 TeĈessüf etme Mecdī lüţf-i Ħaķķ’a ćàlemiñ vechi 

 Güler bir gün  yine ŝulħuñ cemàl-i tàb-dàrıñdan 

 

12 Bu leyliñ ŝubħ-ı feyyàżıñdaki ćàlemdedir ràħat 

 Göñüller ġarķ olur nūra sürūruñ inficàrıñdan 
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   14 Teşrīn-i Śànī 1940, Bàyezīd 

 

-85- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Göñül mesrūr olur àh eyledikçe cūş-ı àhımdan715 

 Gelir zīrà çıķan her àha lebbeyk İlàhımdan 

 

2 İlàhım Ćaşķıma bir öyle ħàlet verdi kim her àn 

 Aķar seyyàle-i nūr-ı muħabbet her nigàhımdan 

 

3 Nigàhım reng-i gül-gūn-ı bedàyiĆ eyleyip tevlīd 

 Nebàhet yaġdırır ķalbe fürūġ-ı intibàhımdan 

 

4 Ben ol Ćabd-i siyeh-rūyum ki bàb-ı lüţf-ı Mevlà’da 

 Güneş aĥź-i şuĆàĆ eyler benim rūy-ı siyàhımdan 

 

5 Nebī Ćaşķıyla sūzànım odur feyyàż-ı iĥlàŝım 

 Cihàn dönse yine dönmem bu ķudsī ķıble-gàhımdan 

 

6 Ĥaràbàt ehliniñ ser-mestiyim rind-i ilàhīyim 

 Ĥaràb-àbàd iseñ ŝorma śevàbımdan günàhımdan 

 

7 Cümūd-ı ķalbe nàfiĆ bir devà ister iseñ Mecdī 

                                                             
715 A 23a, OE 101 
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 Ħaràret al derūn-ı sīne-i sevdà-penàhımdan 

   18 Eylül 1933 

 

-86- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Hem Cāna Hem Cānāna 

1 Lemća-pāş olduķca nūruñ āfitāb-ı sīneden716 

Gel de cūş-ā-cūşu seyret incižāb-ı sīneden 

 

2 Sīne Sīnā-yı kemāl oldu cemāliñle seniñ 

Çıķtı biñ maćnā-yı vaħdet bir ĥiţāb-ı sīneden717 

 

3 Çeşm-i diķķatle oķu miftāħıdır her müşkiliñ 

KāĈinātıñ sırrını ħallet kitāb-ı sīneden 

 

4 Laħža laħža berķ urur ķalbimde biñ nūr-ı sürūr 

Lüţf u iħsānıñla ķurtuldum ćaźāb-ı sīneden 

 

5 Baķma ezhār-ı bahāra baķ riyāź-ı sīneñe 

Feyż-i dāĈim şućle-zendir āb ü tāb-ı sīneden718 

 

6 Mest ederdi cümle mevcūdātı feyż-i ćaşķ ile 

                                                             
716 A 6a, OE1 49b, OE 81 
717 a cemàliñle: cemalin OE 
718 a riyàź-ı: riza-yı OE 
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Düşse gerdūn üzre bir ķaţre şarāb-ı sīneden 

 

7 Maķŝadıñ taħŝīl-i ćulviyyāt ise Mecdī seniñ 

Ders oķu her dem kitāb-ı müsteţāb-ı sīneden 

   Bāyezīd, 14 Ħazīrān 1933 

 

-87- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 

1 Cemàliñ şuĆle-pīrà-yı cihàn-ı ħüsn ü àn olsun719 

Cihànlar böyle durduķça fürūġuñ càvidàn olsun 

 

2 Kitàb-ı kàĈinàtıñ sırrını hep sende keşf ettim 

Ne devlettir benim ķarşımda böyle bir cihàn olsun 

 

MK, 63b 

3 Ŝalın gülşende gül-gūn lemĆalar neşr eylesin vechiñ 

Güźer-gàħıñda nūruñdan zemīnde kehkeşàn olsun 

 

4 Füyūżàtıñla maġbūţ-ı gülistàn-ı maĆànīyim 

Ne ħàcet başķa feyże feyż-i lüţfuñ àn-be-àn olsun 

 

5 Meħàsinden fürūzàñ ħüsn ü Ćaşķıñ imtizàcından 

                                                             
719 MK 63a, OE1 34b, OE3 31a, OE 58 
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Gözüm gülşen görür her yerde isterse ĥazàn olsun 

 

6 Füyūż-ı Aħmediyyetdir maĆàlī-baĥş-ı efkàrım 

Bu Ćulviyyetle göñlüm şuĆlelensin kàm-ràn olsun 

 

7 Bütün elvàħ-ı fıţrattan ħaķàyıķ keşf edip Mecdī 

BedàyiĆ-ĥàne-i Ćàlemde göñlüñ ràz-dàn olsun 

   Şubàţ 1336, Üsküdàr 

 

-88- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Dàr-ı ħikmet ŝanma ey yàr-ı cefà-kàr-ı cünūn720 

 Her ne olsa ġafletiñ zındànıdır dàr-ı cünūn 

 

2 ćAķlı metħ etmek naŝıl ćaķlıñ kemàliñden ise 

 Sekr-i cinnet de eder taħsīn-i eşćàr-ı cünūn 

 

3 Bir ħaķīķat varsa şeydàlar olur àzàde-ser 

 ćĀķiliñ àlàmıñı çekmez giriftàr-ı cünūn 

 

4 Ceźbe derler bir cünūn vardır budur feyz-i ćažīm 

 Bunda eyler ićtilà bàlàya esràr-ı cünūn 

 

                                                             
720 OE 134 
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5 Cànı cànàn ile tevħīd eylemekse maķŝadıñ 

 Ķalmasıñ ķatć-ı niseble yàr ü aġyàr-ı cünūn 

 

6 Vaħdet-i mevcūdu idràk etmeyen ġàfilleriñ 

 Şućlesi sönmüş duran efkàrıdır nàr-ı cünūn 

 

7 ćĀķil-i mecnūn-nümàya yoķ sözüm zīrà olur 

 Böyle ćàķillerde ćaķla perde eţvàr-ı cünūn 

 

8 Başķa türlü medħ içün şeydàlıġı yoķtur sebep 

 ćĀķile memdūħ olur mu medħ-i àśàr-ı cünūn 

 

9 Yoķ deme ćaķl ü cünūnu farķ içün miķyàs-ı ħaķ 

 Maħż-ı žulmettir fürūġ-ı ćaķla envàr-ı cünūn 

 

10 Cinneti cennet ŝanan ser-geşteler nezdiñdedir 

 Nàr-ı ġam ķaćr-ı cehennem ŝaħn-ı gül-zàr-ı cünūn 

 

11 Bir mućammàdır cihàn esràrı dalmaķ keşfine 

 ćĀķili mecnūn eder mecnūnu ser-dàr-ı cünūn 

 

12 Ben naŝıl fikr-i cünūnu ćaķla tercīħ eylerim 

 ćĀlemi yıķtı cihàn ħarbiñde efkàr-ı cünūn 
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13 ćAşķ ile mecnūn olan yàrànımı taţyīb içün 

 Farţ-ı ćaķlımdan ţulūć etti bu güftàr-ı cünūn 

 

14 Her ne rütbe olsa ħàli muntažam bir àdemiñ 

 Baćżı efćàliñde vardır ţavr-ı reftàr-ı cünūn 

 

15 ćİffeti tanžīre yoķ ĥàmemde Mecdī iķtidàr 

 ćAķl ile ķàbil midir tanžīr-i enžàr-ı cünūn 

   5 Ħazīràn 1939, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

HARFÜ’L-VĀV 

-89- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

Hū 

1 Ġavś-ı aĆžamdan alan iĥlàŝ ile destūr-ı Hū721 

Ķalbi źikr-i Ħaķ ile elbet eder pür-nūr-ı Hū 

 

2 ŞemĆ-ı bezm-i evliyà Sulţàn ĆAbdü’l-ķàdir’iñ 

Ħalķa-i źikrinde źàkir hū oķur meźkūr-ı Hū 

 

3 ŞuĆle-i tevħīd ile ekvànı ġarķ-ı nūr eden 

Çeşm-i ħaķ-bīnàn içün her źerredir bir Ţūr-ı Hū 

 

                                                             
721 MK 20b, OE1 1a, OE3 5b, OE 12 
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MK, 21a 

4 Ey gürūh-ı evliyànıñ şeh-süvàr-ı eşbehi 

Ey olan esràr-ı Ħaķ’da rehber-i manŝūr-ı Hū 

 

5 Yaş döken dervīş-i dil-rīşiñ bu Mecdī bendeñiñ 

Eyle ķalbiñ maħrem-i sırru’s-surūr-ı nūr-ı Hū 

   1318, Balıkesrī 

 

-90- 

Fećilātün/Fećilātün/Fećilātün/Fećilün 

Ricàl-i ŞaĆbàniyye’den Merħūm Ħàcı Kàmil Efendi Ħażretleri’ne Kitàbe-i Seng-i 
Mezàr722 

1 Ķuţb-ı Ćàlī-i zamàn mürşid-i Ćirfàndır bu723 

Merd-i meydàn-ı Ĥüdà “Kàmil”-i devràndır bu 

 

2 Nūr-ı seyyàli aķar Ķuşadalı feyżinden 

Mehd-i Ćirfànda iken çeşme-i iħsàndır bu 

 

3 Bosnevī Ħàcı Muħammed o veliyy-i eşher 

Remz edip der idi bu ħażrete insàndır bu 

 

4 Mažhar-ı sırrı edip Ħażret-i YaĆķūb Ĥàn’ıñ 

Maŝdar-ı feyż-i Ĥüdà ķıble-i iĥvàndır bu724 

                                                             
722 Başlık: Merhum Hacı Kâmil efendi Hazretlerine OE 
723 MK 47b, OE1 23a, OE3 33a, OE 42 
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5 İnzivà-ĥàne-i Ćàlemde mücerred yaşadı 

Žàhir ü bàţın içün Ćàlim-i źī-şàndır bu 

 

6 Etmedi meyl-i cihàn yüz senelik Ćömründe 

Ħürmet et merķadına ravża-i rıďvàndır bu 

 

MK, 48a 

7 Ķàmeti oldu niħàn fevtine (ġufràn) tàrīĥ 

Çıķdı Mecdī ne güzel màye-i ġufràndır bu725 

 

HARFÜ’L-HE 

-91- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

ĆAlī Ćİffet Beg’e Nažīre726 

1 Bezmimi tenvīr eder lüţfuyla cànàn her gece727 

ReĈfet-i Ćulviyyesinden eyler iħsàn her gece 

 

2 Gözlerim pür-nūr olur dīdàr-ı dil-dàrım ile 

Pīş-i çeşmànımda olduķça ĥıràmàn her gece 

 

3 Derd-i hicràndan ĥaber-dàr olmadım Ćömrümde ben 

                                                                                                                                                                             
724 a edip: idi OE, OE1, OE3  
725 MK 50a’da bu şiir tekrar yazılmıştır. 
726 Başlık: ćAlī ćİffet Beg’e Nažīre: Ali İffet’e Nazire OE 
727 A 19a, OE 97 
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Gündüzüm ĥandàn benim leylim de ĥandàn her gece 

 

4 Görmedim meh-rū olanlardan eźà bir àn içün 

 Vuŝlatıñ eźvàķıdır her àn ĥurūşàn her gece 

 

5 Càn ile cànànı tevħīd eyledim Ćaşķımla ben 

Nūr-ı vàħiddir benim sīnemde raĥşàn her gece 

 

A19b 

6 Baĥtiyàrım baĥtiyàrım baĥtiyàrım baĥtiyàr 

Yàveri ţàliĆimdir pertev-efşàn her gece 

 

7 Bir güzel sevsem ġaràmımdan olup mest-i sürūr 

ĆAşķıma eyler benim taķdīm-i şükràn her gece 

 

8 Ġıbţa-keştir baĥtıma Mecnūn u Leylà’lar benim 

Baĥtımı tebrīk eder ħürmetle devràn her gece 

 

9 Olmasın mı sözlerim Mecdī ser-à-pà ġarķ-ı nūr 

Ķalbimi tenvīr eder dīdàr-ı cànàn her gece 

   Bàyezīd, 21 Teşrīn-i Śànī 1933 

 

-92- 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 
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1 Seyr-i meràtib ettim ben ćàlem-i Ĥüdà’da728 

 Gördüm cemàl-i Ħaķķ’ı mirĈàt-ı Kibriyàda 

 

2 Allàhu ekberimdir iĥfà-yı źàt eden Ħaķ 

 Envàrı mültemićdir ruĥsàr-ı Muŝţafà’da 

 

3 Zülf-i siyàh-ı cànàn zencīridir ćuķūlüñ 

 İdràke sedd-i rehdir bir Sidre Müntehà’da 

 

4 Āyine-i ŝuverdir mirĈàtı sırr-ı źàtıñ 

 Ràīsi ćayn-ı merĈī maĥfīdir incilàda 

 

5 Ħaķ’dır vücūd-ı muţlaķ sırrıñ odur muħaķķaķ 

 Maćnà tefaħħuŝ etme taćbīr-i mà-sivàda 

 

6 Bir sırr olup hüveydà gelmiş vücūda eşyà 

 Eşyà yine o sırdır àyīne-i ŝafàda 

 

7 Mecdī ser-i ĥużūćuñ ķaldırma secde-gehden 

 Gördüñ cemàl-i Ħaķķ’ı mirĈàt-ı Kibriyàda 

   16 Şubàţ 1341 

 

-93- 

                                                             
728 OE3 66b. Bu şiir 66a’da aynen bir daha yazılmıştır. 
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Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Kederden yoķ eśer şekl-i ħayàt-ı càvidànımda729 

 Meserret revnaķ-àràdır zemīn ü àsumànımda 

 

2 Cihàñım ķalb-i ĥandànım gibi elţàfa müstaġraķ 

 SaĆàdet şemsi tàbàndır benim ufķ-ı cihànımda 

 

3 Zamàn gül-gūn zemīn gül-gūn fürūġ-ı sīnedir gül-gūn 

 Bahàr-ı dàĈimī gül-gūn derūnī gülistànımda 

 

4 Naŝıl şàd olmasın göñlüm benim her laħža cànànım 

 Şeref-pīrà-yı vuŝlattır serīr-i nūr-ı cànımda 

 

5 Geçen àlàmı gömdüm ķaĆr-ı nà-yàbında nisyànıñ 

 Feraħtır şimdi raķŝàn şevķ ile ŝahn-ı cinànımda 

 

6 Emeller nàmına her iħtiràmı çàk çàk ettim 

 Demektir intiķàm aldım felekle imtiħanımda 

 

7 Bütün àśàr-ı feyż-i ķudreti ķalbimde cemĆ ettim 

 Ne ġam olmazsa ķuvvet dest ü pày-ı nà-tüvànımda 

 

8 Ĥüdà elţàfı pertev ŝaldı herbir nūra müstaġraķ 

                                                             
729 A 42b, OE 115 
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 Güneşler doġru ķudretten semà-yı là-mekànımda 

 

9 Nihàyetsiz cihànlar var içinde şevķ ile devvàr 

 Gözüñ varsa gezin bir laħža saķf-ı àşiyànımda 

 

10 Cemàl-àrà-yı efkàr olsa Mecdī çoķ mudur şiĆrim 

 Cemàl-i dilberim pīràyedir ħüsn-i beyànımda 

   2 Ħazīràn 1935730 

 

-94- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

Ġazel 

1 ĆĀşıķ-ı sırr-ı ezel bir dil-i dànà olsa731 

Derd-i vuŝlat ile hem-cūşiş-i deryà olsa 

 

2 Sırr-ı vaħdetteki eźvàķımı etsem telķīn 

Her sözüm ķalbine bir nūr-ı mücellà olsa 

 

3 Sırr-ı esràr-ı vücūda ulaşır ŝanma ŝaķın 

ĆAķlıñ idràki ne nisbette dü-bàlà olsa 

 

4 Ĥarem-i ĥàŝŝ-ı Ĥüdà’ya seni īŝàl edemez 

CebreĈil olsa da her ĥaţvede hem-pà olsa732 

                                                             
7302 Ħazīràn 1935: Bayazıt-Nur sokağı-2 Haziran 1935 OE 
731 MK 69b, OE1 39a, OE3 36a, OE 67 
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MK, 70a 

5 Lüţf u tàkrīb-i Ĥüdà bedreķa olmazsa eger 

Vuŝlat olmaz ne ķadar cehd-i muŝaffà olsa 

 

6 Feyż-i Ćabdiyyete tercīħ edemez ehlullàh 

Böyle biñ Ćàleme sulţàn-ı muĆallà olsa 

 

7 Ehl-i Ħaķķ’ıñ nažar-ı pàkine nisbetle cihàñ 

MünĆadimdir ne ķadar şaĆşaĆa-efzà olsa 

 

8 MaĆnevīdir bu yoluñ sırrına ermez zühhàd 

Sübħa-i źikr ile bir gevher-i yektà olsa 

 

9 Źàt-ı Mevlà’yı nedir añlar idi Mecdī’den 

Bezm-i esràrına bir hem-dem-i dànà olsa733 

   3 Źi’l-ħicce 1341, 17 Temmūz 1339, Anķara 

 

-95- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

Càndan Cànàna 

1 Söyle ey vàķıf-ı her sırr-ı fürūzàn söyle734 

                                                                                                                                                                             
732 a Mısra: Bezm-i cànàna yine ràhıñı īŝàl edemez OE3 
    Ayrıca beytin yanına şu mısra yazılmıştır: “Ħarem-i fażl-ı Ĥüdà’ya seni īŝàl edemez” OE3 
733 a Źàt-ı: Luţf-ı OE3 (Yanına “źàt-ı” notu düşülmüştür) 
734 A 13a, OE 92 
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Söyle ey merkez-i nevvàr-ı ĥurūşàn söyle 

 

2 Söyle ey meşriķ-i envàr-ı ezel ĥurşīdi 

Söyle ey màye-i her şuĆle-i tàbàn söyle 

 

3 Söyle àmàde durur südde-i bàbıñda dilim 

Söyle müştàķıñım ey ķıble-i Ćirfàn söyle 

 

4 Sırr-ı esràr-ı vücūduñ dile düşmezse eger 

Dilim olmaz mı aña maĆkes-i raĥşàn söyle 

 

5 ŞuĆle ŝalsın içime zübde-i àyàtullàh 

Öyle bir nuţķ-ı vecàzet ile ĶurĈàn söyle 

 

6 Ķudretiñ ķuvve-i iĆcàzını īcàd ederek 

Sırr-ı idràkime sırrıñ ile Furķàn söyle 

 

A13b 

7 Bitmedi şerħ-i tefàŝīli ilàhiyyàtıñ 

Yoķ mudur ħall-i nihàīsine imkàn söyle735 

 

8 Bilirim ķuvve-i ķudsiyyeñe mevdūĆ esràr 

Merħamet eyle de ey merħamet-Ćunvàn söyle 

                                                             
735 Osman Ergin’de bir sonraki mısrayla birbirlerinin yeri değişmiştir, s. 105. 



682 
 

 

9 Źerre göster baña biñ şemse olur bàĆiś-i nūr 

Ķaţrede dalġalanan bir ulu Ćummàn söyle 

 

10 Bī-cihet dönmedeyim vüsĆat-i Ćirfànıñda 

Yoķ mu esràrıña bir pàye-i pàyàn söyle 

 

11 Ķalbimi eyledi iksīr-i kemàliñ tesĥīr 

İnķıyàdımda eger var ise noķŝàn söyle 

 

12 Nūruñuñ şuĆlesidir şuĆle-i ķalb-i meftūn 

Sırr-ı źàtıñ ile bir ġàye-i iħsàn söyle 

 

13 Rūħumuñ devre-i bī-ħaddini taĆdàd edemem 

Mümted-i Ħaķķ mı nedir Ćàlem-i insàn söyle 

 

14 Nàr u nūruñla bu sevdà-zede bendeñ yansın 

ĆAşķımı arttıracaķ sözleri her àn söyle 

 

15 Gözlerim dīdeñe maĆţūf olalı giryàndır 

Sırr-ı vuŝlat mı eder çeşmimi giryàn söyle 

 

16 Her güzel yüzde temàşà ederim ruĥsàrıñ 

Sırr-ı sàrī mi nedir her yüze cànàn söyle 
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17 LàĈiķ-i dergehiñ olmuşsa fedàdır cànım 

Lüţf edip ħàlime ey fıţrat-ı źī-şàn söyle 

 

A14a 

18 Gözyaşım şebnem olup düşmedi mi gülşeniñe 

Bülbülüñ etmedi mi Ćaşķını iĆlàn söyle736 

 

19 Bir ķıvılcım çıķarıp ĥàrice atsam dilden 

Ħàŝıl olmaz mı ķıvılcım ile volķan söyle 

 

20 Ser-fürū-bürdeyim ey yàr seniñ bàbıñda 

Zīver-i fiĆlim olur var ise fermàn söyle 

 

21 Emr u fermànıñı icrà-yı şeref bilmedeyim 

Ĥàţıra vàrid olur mu saña Ćiŝyàn söyle 

 

22 Şekl-i àràyiş-i kevneyni unuttum senle 

Etmedim mi saña ben kendimi ķurbàn söyle 

 

23 Söyle sen ġàyeme benden de güzel vàķıfsıñ 

Söyle ey càn-ı cihàn ey ulu cànàn söyle 

   1339 

                                                             
736 b bülbülüñ: bülbülüm OE 
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-96- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

1 Eylerim cànànıma şükràn şükràn üstüne737 

 Lüţf-i revnaķ-sàzıdır iħsàn iħsàn üstüne 

 

2 Baĥt ĥandàn ķalb ĥandàn münćaţıf yek-dīgere 

 Şevķ ile pertev ŝaçar ĥandàn ĥandàn üstüne 

 

3 Çàresi vaħdet-serà-yı vuŝlatıñ lüţfundadır 

 Düşse dilde àteş-i hicràn hicràn üstüne 

 

4 Cànıma cànàn dedim vuŝlat nedir fehm eyledim 

 Ŝaçtı vaħdet nūruñu cànàn cànàn üstüne 

 

5 Ħüsn-i vech-i yàri tavŝīf eylemek mümkün degil 

 Naķş-ı zīnet ursa da ćunvàn ćunvàn üstüne 

 

6 Ben kimi sevdim ise meclūb-ı her ànım olup 

 Döktü nūr-ı mesćadet ezmàn ezmàn üstüne 

 

7 Doġmada şems-i meserret burc-ı baĥt-ı envere 

 Neşr-i envàr etmede raĥşàn raĥşàn üstüne 

                                                             
737 OE 133 
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8 Ħàŝılı ķalbim ser-à-pà şimdi pür-nūr-ı sürūr 

 Ĥayli dem yaġmış idi nīràn nīràn üstüne 

 

9 Ten de şàdàn càn da şàdàn sevdigim de şàd-màn 

 Lemća-rīz ü gül-feşàn şàdàn şàdàn üstüne 

 

10 Sözlerim àvīze-i çarĥ-ı kebūt olsuñ benim 

 Žàhir olsuñ bàţın-ı ćirfàn ćīrfàn üstüne 

 

11 Bàde-i nūr-ı ħaķīķat aķtı Mecdī ĥàmeden 

 Nūş edip düşsüñ yere rindàn rindàn üstüne 

   12 Temmūz 1939, Bàyezīd-Nūr Ŝoķaġı 

 

-97- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Beni fażla medħ eden bir adama ĥiţàben 

 

1 Bilip sırr-ı hüveydàyı cilà ver nūr-ı īmàna738 

 Ţarīķ-i maćrifette diķķat eyle düşme ĥüsràna 

 

2 Ħaķīķatte tenevvüćler bütün bir aŝla ràcićdir 

 Faķat keśrette tàbić başķa başķa vaŝf ü ćunvàna 

                                                             
738 OE 144 
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3 Tenàhī là-tenàhī ittiŝàl ü infiŝàlinden 

 “Ħaràret”le miśàl al nisbet-i feyż-i ĥurūşàna 

 

4 ćAvàlimde baña taćžīm ile baş egse mevcūdàt 

 Yine aŝlà unutmam ķulluġu Ĥallàķ-ı źī-şàna 

 

5 Neden ıţra edersiñ nàmımı tebcīl edip böyle 

 Füyūżàt-ı Ĥüdà’dandır tecellī ķalb-i insàna 

 

6 De là-mevcūde illà hū ayırma Ĥaķ ile ĥalķı 

 Fürūġ-ı muţlaķ-ı feyyàżı ver ĥurşīd-i ćirfàna 

 

7 Bu sırru’s-sırr-ı vaħdettir lisànıñ ħažžı yoķ bunda 

 Tekellümle bedàyićdir düşen eşkàl-i imkàna 

 

8 Tecellī sırrıñı Mecdī bu sırrıñ ŝàħibiñden ŝor 

 Perī-ĥànlar cemàliñden baķıp envà-ı cànàna 

   5 Teşrīn-i Evvel 1940, Bàyezīd 

 

HARFÜ’L-YĀĈ 

-98- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 
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1 Làle devrinde ne güller var ne būlar var idi739 

 Güller altından aķan sevdàlı sular var idi 

 

2 Muntažamdı ćīyş ü ćişret mest idi eyyàm-ı ćaşķ 

 Ŝaħn-ı gül-zàr-ı cihànda hày u hūlar var idi 

 

3 Neşveler dillerde rīzàn-ı ŝafà bir devr idi 

 Bàde bir elde öbür elde sebūlar var idi 

 

4 Gözleri meyden süzülmüş lebleri ĥandàn-ı nàz 

 Tenleri gülden de nàzik làle-rūlar var idi 

 

5 Dīde-i sevdàyı pür-nūr eylemişti rūz-gàr 

 Baĥt-ı ser-keşten o devre ser-fürūlar var idi 

 

6 Gül diyàrıñda girībàn-çàk àhım yoķ idi 

 Bülbül-i şeydàya gülden cüst u cūlar var idi 

 

7 Ārzūlar söndü Saćdàbàd’ı maħv etti zamàn 

 Devr-i gül-gūnda ne gül-gūn àrzūlar var idi 

 

8 Āh edip Mecdī lisànımdan dedi rūħ-ı Nedīm 

 Bende de böyle nevàlar güft u gūlar var idi 

                                                             
739 OE 118 
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   15 Temmūz 1936, Bàyezīd-Nūr Soķaġı 

 

-99- 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 

Ġazel 

1 Cühhàledir cihànıñ tekrīm ü iĆtibàrı740 

Erbàb-ı fażla dehriñ dàĈimdir iġbiràrı 

 

2 Biñlerce var leĈīmàn niĆmetle şàd u ĥandàn 

Gördüñ mü ehl-i dilden bir merd-i kàm-kàrı 

 

3 Etmiş Ćaźàb-ı hicràn ķalbin hezàr pàre 

Gülşende gel de seyr et feryàd eden hezàrı 

 

4 Ħüsn ü leţàfetiyle ĥandàn iken çemen-zàr 

Olmaķda bàd-ı ķahrıñ fersūde-i ġubàrı 

 

5 Būm u ġuràb öter ki ŝaħràda ħürr ü mesĆūd 

Maħbūs eder ŝadàsı ţūţī-i dil-figàrı 

 

6 Bir şeyde ķàbiliyyet àśàrı olsa mevcūd 

Devràn olur nihàyet elbette càn-şikàrı 

 

                                                             
740 MK 60a, OE3 29a, OE 53 
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7 Beyhūdedir teĈessüf deryà dil-i zamàn ol 

Mümkün olur mu taġyīr aħvàl-i rūzgàrı 

   14 Ŝafer 1336, İskenderiye 

 

-100- 

Fāćilātün/Mefāćilün/Fećilün 

Ġazel 

1 Rūşenim bende-i ilàh olalı741 

Feyż-i Ħaķ Ćaşķıma penàh olalı 

 

2 Āteş attım ķulūba vecdimden 

Này-ı ķalbiñ ŝafīri àh olalı 

 

3 Gevher-i lemĆa-dàr-ı Ćirfànım 

Ben bu meslekte ĥàķ-ràh olalı 

 

4 Sīne gülzàr-ı feyżi làhūtuñ 

Dīde pür-nūr-ı intibàh olalı 

 

MK, 64b 

5 Girdi ebr-i ħicàba mihr-i felek 

Nūr-ı vechiñ cihàna màh olalı 

 

                                                             
741 MK 64a, OE1 35b, OE3 31b, OE 60 
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6 Dil şefàh-ı nesīm-i gülşendir 

Gül ħarīminde būse-gàh olalı 

 

7 Bendeyim her gedàya ey Mecdī 

Taĥt-ı iķlīm-i ķalbe şàh olalı 

   11 Kànūn-ı Śànī 1336, Üsküdàr 

 

-101- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ġazel 

1 Gülistān-ı muħabbetten nesīm-i cān-fezā geldi742 

Dil-i pür-źevķ u şādāna yine bir nev-ŝafā geldi 

 

2 Cihānlar ţalġalandı ġulġul-i pür-vecd-i muţribden 

Ŝımāĥ-ı cāna Ħaķ’dan bir ŝafīr-i kibriyā geldi 

 

3 Dilim kürsī-i vālā-şān olunca dilber-i ķudse 

Benim dāmānımı taķbīle ćarş-ı ićtilā geldi 

 

4 Göñüller nūra ġarķ olsun çerāġ-ı bezm-i ünsümden 

Ħarīm-i iħtirām-ı ķalbime bir meh-liķā geldi743 

 

5 Baş egsin sırrıma bi’l-cümle mevcūdiyle ćālemler 

                                                             
742 MK 74a, OE1 44b, OE 73 
743 b Ĥüdā lüţf eyledi menşūr-ı nūr-ı ićţifā geldi OE1 
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Ĥüdā lüţf eyledi menşūr-ı nūr-ı ićţifā geldi744 

 

6 Cihānımda ķopup bir ġulġule eŝvāt-ı büşrādan 

Denildi ravżatü’l-ķudse Ĥüdā geldi Ĥüdā geldi 

 

7 Degişti devr-i ćālem şućle-gāh-ı nev cemāl oldu 

Füyūżāt-ı Ĥüdā nūr-ı mübīn-i Muŝţafā geldi 

 

8 Bedāyić pertev-efşāndır zamānıñ ķıble-gāhından 

Fürūġ-ı nev-be-nevle ćaŝra feyż-i incilā geldi745 

 

9 Tecellī-sāz olur biñ Ţūr’a envār-ı kemālātıñ 

Cihān-ı ćilme Mecdī sen gibi bir āşinā geldi 

   12 Kānūn-ı Evvel 1341, Bāyezīd Ŝoġānaġa-İstānbūl 

 

-102- 

Mefćūlü/Fāćilātün/Mefćūlü/Fāćilātün 

1 Cānān ŝafāya çıķmış feyż-i bahāre ķarşı746 

ćArż-ı tefevvuķ eyler her gül-ćiźāre ķarşı 

 

2 Ezhārı ćaşķ u şevķiñ göñlümdedir müzeyyen 

Güllerle ħacle ķurdum sīnemde yāre ķarşı 

                                                             
744 b Ħarīm-i iħtirām-ı ķalbime bir meh-liķā geldi OE1 
745 a pertev-efşàndır zamànıñ ķıble-gàhında: yertev-efşandır zamanı kiblegâhından OE 
746 MK 75b, OE1 46b, OE 76 
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3 Kābīn-i vuŝlat oldu cānāna cān-niśārı 

Cāndır hemīşe cānān ben cān-niśāre ķarşı 

 

MK, 76a 

4 Ben ćāşıķ-ı cemālim maćşūķ olup o māha 

Gevher-feşān-ı ćaşķım her şućle-dāre ķarşı 

 

5 Envār-ı ibtihācıñ sīnemde oldu cūşān 

Fecr-i bahār-ı gül-gūn ebr-i nehāre ķarşı747 

 

6 Diķķatle baķ fürūzān her źerreden ĥurūşān 

Yoķ mu nigāh-ı ćaşķıñ deyyāre dāre ķarşı 

 

7 Ţālić ne rütbe ćālī bir feyże oldu mažhar 

Maćşūķ-ı vuŝlat oldum Mecdī nigāre ķarşı748 

   1 Kānūn-ı Evvel 1930, Bāyezīd-Nūr Soķaġı 

 

-103- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

1 ćĀşıķım dilberin ħüsnüne ħayràn olalı749 

 Şems-i ruĥsàr-ı cihàn-tàbına sūzàn olalı 

                                                             
747 b nehàre: bahara OE 
748 b oldum: oldu OE 
749 OE3 65a 
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2 Ġıbţa-keş pertev-i dil-dàra kelīm olsa 

 Nàz ile ŝaħne-i bezmimde fürūzàn olalı 

 

3 Āyet-i nūru hüveydà görürüm vechinde 

 Nàr-ı ķalbiñ ...... ĥurūşàn olalı 

 

4 Baġlayıp bir tele biñ ķalbi şaġaf-dàr etmiş 

 ćAşķ ile yàr-ı ezel zülfü perīşàn olalı 

 

5 Vech-i bàķīyi bilip naġme-zen-i eşvàķım 

 Derd-i ćuşşàķ-ı Ĥüdà Sūre-i Raħmàn olalı 

 

6 Ettim iħyà nice dil-mürdeyi enfàsım ile 

 Südde-i pīr-i kerem-kàrda ķurbàn olalı 

 

7 Maŝdar u mevrid-i ilhàm-ı Ĥüdà’yım Mecdī 

 Sırr-ı maĥŝūŝ ile dil-beste-i peymàn olalı 

   25 Şubàţ 1341, Bàyezīd-İstànbūl 

 

-104- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Ey nüsĥa-i zībà-yı kemàlàt-ı ilàhī750 

                                                             
750 A 3a, OE 79 
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Fıţrat saña īśàr-ı maħàsinle mübàhī 

 

2 Aķmaķda seniñ nūr-ı muħabbet nigehiñden 

Bir ben bilirim bir de göñül àh o nigàhı 

 

3 Yaķdım dil-i müştàķımı vechiñde bıraķtım 

Beñ ŝanma yüzüñde görünen ĥàl-i siyàhı 

 

4 Bir cürm ise sevmek seni ey yàr-ı kerem-kàr 

Biñ ţàĆate tercīħ ederim ben o günàhı 

 

5 Lüţfuñ ile müstaġraķ-ı envàr-ı sürūrum 

Bilmem elem-i firķati firķatdeki àhı 

 

6 Şükrànını bilmem naŝıl īfà edeyim ben 

Her ŝubħ u mesà görmedeyim yàrı vicàhī 

 

7 Ĥurşīd olurum nūr-ı muħabbet ile Mecdī 

Gördükçe nehàrım ile leylimde o màhı 

-105- 

Mefćūlü/Mefāćilün/Fećūlün 

1 Ey nažrası dīdeler penàhı751 

 Aldım nažarıñdan intibàhı 

                                                             
751 A 22b, OE 100 
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2 Bildim ne imiş muķaddesàtım 

 Vechiñde görünce mihr ü màhı 

 

3 Ebrūlarıñ eyledi iràĈe 

 Miħràb-ı kemàli ķıble-gàhı 

 

4 Ben manžar-ı ĥàŝŝıñım fürūġuñ 

 Gösterdi baña bu şànlı ràhı 

 

5 Ħaķķımda idàme eyle her àn 

 Tezyīd-i kemàl eden nigàhı 

 

6 Sekrànı olan müdàm-ı Ćaşķıñ 

 Añlar mı śevàb ile günàhı 

 

7 Mecdī nažarıñla oldu pür-nūr 

 Ey nažrası ķalbimiñ penàhı 

   26 Aġustos 1933 
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MÜSTEZÂD VE KIT’ALAR 
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MÜSTEZÂD 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

1 Bildim bileli maŝdar-ı feyyàż-ı beķàyı752 

    Esràr-ı Ĥüdà’yı 

 Terk etti göñül debdebe-i mülk-i fenàyı 

    Esbàb-ı cefàyı 

 

2 ĆĀriftir olan neşĈe-i Ćulyà ile cūşàn 

    Raķŝàndır o her àn 

 Ancaķ o bilir nükte-i illà ile làyı 

    Keşfetti Ćamàyı 

 

3 Miħràb-ı cihàn  aħsen-i taķvīm-i Ĥüdà’dır 

    TaĆžīme revàdır 

 Hūşumdaki gūşumla işit sen bu nidàyı 

    Fehmeyle ĥafàyı 

 

4 ĆUşşàķ-ı Ĥüdà sīnedeki bülbüle ĥayràn 

    Her naġmesi Ćirfàn 

 Tevħīd ile çınlattı bütün arż u semàyı 

    Mest etti ŝafàyı 

 

                                                             
752 A 32b, OE 108 
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5 Eşyà ki ezel mevcesidir ŝaħn-ı feżàda 

    Hep Ćaşķ-ı Ĥüdà’da 

A33a 

 Bul aŝlını tetķīķ ile ķalb-i Ćurefàyı 

    Āyàt-ı hüdàyı 

 

6 Āyàt-ı Ĥüdà sīnede mesţūr-ı ezeldir 

    Ħalli ne güzeldir 

 Bil Ţūr-ı vücūduñdaki vàdī-i Ţuvà’yı 

    Ĥallàķ-ı ķuvàyı 

 

7 Cibrīl ile ķalmaķ ne revà Sidre’de mebhūt 

    Maţlūb ise làhūt 

 Refref ile bul sırr-ı hüveydà-yı Ćalàyı 

    Keşfeyle ġıţàyı 

 

8 Nūr oldu cihàn ben oķudum àyet-i nūru 

    Mişkàt-ı žuhūru 

 Bildim ne imiş ķalbe doġan şems-i ďuħàyı 

    Gördüm o żiyàyı 

 

9 Ķalbim dil-i raĆnà gibi ser-mest-i ħaķīķat 

    Mecdī ne saĆàdet 

 Tekràr ederim ŝubħ u mesà ħamd u śenàyı 
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    Bildim o Ĥüdà’yı 

   16 Eylül 1934753 

  

                                                             
753 16 Eylül 1934: Bayazıt-Nur sokağı-16 Eylül 1934 OE 
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KIT’ALAR 

-1- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Bir Dāver-i Cān-berāre 

1 Efżāsını tezyīn ediyor şimdi selīķañ754 

Tā evc-i belāġattaki ćālī derecātıñ 

2 Şübbān-ı vaţan olmada cūşān-ı teleźźüź 

Vicdānlara vecd-āver o ķudsī naġamātıñ 

 

-2- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

 

Beste-nigàr oķuyan bir ĥànende-i ĥoş-elħàne: 

 

1 Kederiñ ķalmadı àśàrı göñülden gitti755 

Şükrü īfàda ķuzum ćacz u ķuŝūrum der-kàr 

2 Dil-nişīn naġmeleriñ cànıma teĈśīr etti 

Öpeyim aġzıñı ey beste-gir-i ĥūb-nigàr 

   Mecdī, Girīd 

 

-3- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

 

                                                             
754 MK 5a 
755 MK 13b 
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Żiyà Beg’e  Celàlü’d-dīn Paşa-zàde 

1 Her şerefte mefĥarü’l-ćaŝr eylesin756 

Vālidiñ àsàsını Rabb-ı eħad 

2 Öyle bir merd ol ki herkes söylesin 

İnne hàźà’ş-şible min źàke’l-eħad 

   Girīd 

 

-4- 

Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilàtün/Fećilün 

 

1 Ġayretimle yetişen bir gül-i nev-ĥīz-i edeb757 

Āh kim düştü bugün ĥàk-serà-yı ćademe 

2 Fevtine ķan dökerek aġlamamaķ ķàbil mi 

Genç iken uġradı bī-çàre belà-yı vereme 

   1 Rebīću’l-evvel 1312, Girīd 

 

-5- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ķıţća 

1 Miħektir altūn u ķalb aķçeyi temyīz eden ammà758 

Aħibbànıñ vefà miķyàsı dàĈim sīm ile zerdir 

2 ćAţàsı ħīn-i ħàcette vefàsı varsa aħibbànıñ 

                                                             
756 MK 13b 
757 MK 13b 
758 MK 49a, OE3 23b 
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ćUlüvv-i ķadr u ķıymette güherden belki ber-terdir 

 

 

 

-6- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

 

Yeraltı Càmić-i Şerīfi Ĥaţībi Ħàfıž ćAlī Efendi’ye 

1 MüĈeśśirdir ŝadà-yı dil-peźīriñ rūħa nàfiźdir759 

Nažīr olmaz saña bülbül de gelse bezmi tezyīne 

2 Yazılsın nàmıña bir zer-nişàn ćunvàn-ı ćàlī-şàn 

Sesiñ şuraca làyıķtır hezàràn farţ-ı taħsīne 

   Şūrà-yı Evķàf, 29 Kànūn-ı Evvel 1337 

 

-7- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

Ħàfıž Ferīd Efendi’ye 

1 Göñül cünbüş-geh-i esràr-ı ĶurĈàn oldu nefħañdan760 

Semàvīdir ŝadà-yı dil-firībiñ vecdi càlibdir 

2 Duyanlar ceźbe-dàrıñ olsa çoķ mu şevķ u cūşundan 

Sesiñ muħriķ uŝūlu naġmeñiñ her ķalbi càźibdir 

   .... 11 Nisàn 1338 

 

                                                             
759 MK 49a 
760 MK 49a 
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-8- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

 

1 Ħaķīķat ...................... bir nūr-ı maĥfīdir761 

 O nūr-ı maćnevīden nūr-ı cànıñ bir cihàn olmuş  

2 Bütün ..... meclàdır bu bir sırr-ı hüveydàdır 

 O sır bir baħr-i maćnàdır cihàn andan ćayàn olmuş 

   16 Kànūn-ı Evvel 1932, Bàyezīd-İstànbūl 

 

-9- 

Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün/Mefàćīlün 

1 Edeb bir lüţf-ı Mevlà’dır tevàżuĆ ondan aĆlàdır762 

Güzel ĥūy zīnet-i Ćàlīsidir aŝħàb-ı Ćirfànıñ 

2 Tecàvüz etmeyen ħaddi olur àzàde-ser dàĈim 

Maķaŝ elbet keser Mecdī uzarsa mūyu insànıñ 

   Bàyezīd, 8 Mayıs 1933 

 

MK, 14a 

-10- 

Fāćilātün/Fāćilātün/Fāćilün 

Maħmūd Celàle’d-dīn Paşa Merħūmuñ MünşeĈàtına Taķrīż-i Manžūm  

 

1 Āferīn İlyās-ı ŝàħib-ġayrete763 

                                                             
761 OE1 45b 
762 A 3b 
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Cemć u tertīb eyledi pertev eśer 

 

2 Bir eśer kim sebk-i nažmında anıñ 

Müncelī nūr-ı belàġat ser-te-ser 

 

3 Bir çemen-zàr-ı edeb kim her yeri 

Meşriķü’l-envàr ezhàr-ı hüner 

 

4 DàĈimī şàd eder her ġonceyi 

Şüphe yoķtur biñ gülistàna deger 

 

5 Naĥl-bend-i gül-bün mażmūnudur 

Bir vezīr-i nükte-dàn-ı nàm-ver 

 

6 Źàtıdır mecmūća-i ćilm u edeb 

Ţabć-ı pàki nàşir-i dürr ü güher 

 

7 Bir süĥan-dàn kim aña mevhūbdur 

Ķuvve-i ićcàzda feyż-i diger 

 

8 Źevķ-dàràn-ı edeb-àśàrına 

Muntažırdı şevķle şàm u seħer 

 

                                                                                                                                                                             
763 MK 14a 
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9 İntižàra ķarşı beźl-i luţf edip 

Ol edīb-i aćžam-ı ćàlī nažar 

 

10 Kendisi eşćàrını neşr eyledi 

ĆĀlem-i ćirfàna verdi zīb ü fer 

 

11 Baćż-ı menśūràt-ı zengīn daĥi 

Ţoplayıp İlyàs-ı Maħmūdu’s-seber 

 

12 Nev-heveskàràna ihdà eyledi 

Her cihetle oldu rūşen dīdeler 

   26 Màyıs 1310, Girīd 

 

-11- 

Mefćūlü/Mefāćīlü/Mefāćīlü/Fećūlün 

Nažīre 

1 Envàr-ı maĆàrifle tezeyyün eden àdem764 

Her rifĆate her Ćizzete her feyże maķardır 

 

2 İnsàndaki insànlıķ olur Ćilm ile ħàŝıl 

Càhil olanıñ mertebesi rütbe-i ĥardır 

 

3 Bir nüsĥa-i kübrà denilir àdeme ammà 

                                                             
764 MK 24b, OE1 5a, OE 18 
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Càhillere ķarşı bu süĥan cày-ı nažardır 

 

4 Bed-ĥūy olur elbette cehàlette ķalanlar 

Aĥlàķı müheźźeb edecek feyż-i hünerdir 

 

5 Her maţlabı iħràza olur bàĆiś-i yektà 

Ćİlm ü hüneri ŝàħibine şànlı eśerdir 

 

6 RifĆat vererek àdeme tà ŝubħ-ı ezelde 

Mescūd-ı melàĈik eden işte bu güherdir 

 

7 ĆĀlim olanıñ şàn-ı refīĆin eder īmà 

Āśàr-ı kemàlàtı aña ţàķ-ı žaferdir 

 

8 İnsànda tevàżuĆ ŝayılır meşreb-i Ćàlī 

Ĥod-bīn olanıñ her işi ġàyetde żarardır 

 

9 Beyhūde teĈellüm ile efkàrıñı yorma 

Her iş bu cihànda eśer-i ħükm-i ķaderdir 

 

10 Çeşmiñ var ise görmege làyıķ nažar eyle 

Aħvàl-i cihàn àķile mirĈat-ı ćiberdir 

 

11 Bir öyle kemàlàtı ķazan kim ola hàdī 
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Āśàrı ise ġıbţa-res-i nevĆ-i beşerdir 

 

12 Bir Ćàciz-i bī-vàye ŝayıldımsa da Mecdī 

Feyż-i ezelī ţabĆımıza luţf-i digerdir765 

   27 Màrt 1320, Ķonya 

 

-12- 

Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilàtün/Fàćilün 

 Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 ćĀrif-i deryā-şiyem pīr-i refīćü’l-menzelet766 

Eyledi teslīm-i gerden “ircićī” fermànına 

 

2 Menbać-ı cūd u mekàrim maŝdar-ı ćirfàn idi 

Yaptıġı àśàrı şàhittir ćulüvv-i şànına 

 

3 Rūħunu bàlà-nişīn-i bezm-i làhūt eyleyip 

Ķabr-i pàkin mehbiţ-i ĥàŝŝ eyleye ġufrànına 

 

MK, 12a 

4 Fàtiħa ihdàsı làzımdır o ćàlī-himmete 

Rūħunu dil-şàd etmek isteyen iĥvànına 

   Girīd 

 

                                                             
765 b luţf-i: - MK 
766 MK 11b 
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-13- 

Müstefćilàtün/Müstefćilàtün 

Bir Merħūmeniñ Yetīmànı Lisànından Kitàbe-i Seng-i Mezàrı 

1 Şefķatli màder ġaybūbetiñe767 

Eyvàh olduķ böyle perīşàn 

 

2 Pejmürde ŝūret dil-ĥūn-ı ħasret 

Meşġūl-i girye meĈlūf-ı efġàn 

 

3 Bir derde düştük kim yàdı ile 

Ħàlà göñüller olmaķta lerzàn 

 

4 Eyvàh bileydiñ sen gittiñ el-àn 

Ķaldı müĈebbed bir nàr-ı hicràn 

 

5 Ķan aġlarız biz yàdıñla dàĈim 

Gitseñ de elden ķàbil mi nisyàn 

 

6 Ey şems-i ĥàrib ey cism-i fànī 

Ey perde-pūş-ı envàr-ı ġufràn 

 

7 Biz aġladıķça cennette olsun 

Murġ-ı laţīf-i rūħuñ ĥıràmàn 

                                                             
767 MK 12a 
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   Girīd 

 

-14- 

Müftećilün/Fāćilün/Müftećilün/Fāćilün 

Kitàbe-i Seng-i Mezàr 

1 Herkesiñ merħale-i ćàķıbeti maķberdir768 

Bī-beķà debdebesi daġdaġası dünyànıñ 

 

2 İnķılàbàtını bir ince tefekkür eyle 

Şu siyeh-fàm olan ĥàk-i fenà-ćunvànıñ 

 

3 Muħtevīdir nice esràrı vücūd ile ćadem 

Ħalline yol bulamaz ćaķlı faķaţ insànıñ 

 

4 Kim bilir ŝoldu nice zehre-i raćnà-yı ħayàt 

Serilip saţħ-ı türàbında bu ķabristànıñ 

 

5 İşte bu ŝàħibe-i levħa daĥi olmuş idi 

Şàn ile şöhret ile seyyidesi nevànıñ 

 

6 ćĀķıbet düştü yere berg-i ĥazàn-dīde gibi 

Oldu pà-màl-i fenàsı bu daĥi devrànıñ 

   2 Temmūz 1312, Girīd 

                                                             
768 MK 16b, OE3 4b 
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Karataş, İbrahim, Balıkesirli Abdülaziz Mecdî ve Divanı(İnceleme-Metin), Yüksek 
Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, 716 s. 

ÖZET 

Abdülaziz Mecdî Tolun 1865-1941 yılları arasında yaşamış, Osmanlı’nın son, 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerine şahitlik etmiş şair, mutasavvıf bir devlet adamıdır. 

Tercüme eserleriyle tanınan Mecdî Efendi’nin gençliğinden itibaren yazdığı şiirler de 

bulunmaktadır.  

Mecdî hayatının ilk dönemlerinde tasavvufla uğraşmamıştır. Bu yüzden ilk 

dönem şiirleri gurbet, aşk, toplumsal sorunlar gibi konuları içermektedir. Ancak 

tasavvufa intisap ettikten sonra düşünce dünyasında büyük değişiklikler olan şair, 

şiirlerinde de muhteva değişikliğine gitmiştir. Hayatının bu döneminde yazdığı şiirler 

tasavvufî içeriğe sahip olup, vahdet-i vücût ve ilâhî aşk başta olmak üzere dinî 

duyguların yoğun işlendiği bir yapıya sahiptir. 

Çalışmamızda Mecdî Divanı’nın tespit edebildiğimiz beş yazma nüshasıyla 

bir matbu nüshasından hareketle tenkitli bir metin oluşturulmuştur. Oluşturulan 

metinde kaside, gazel, mesnevi, tercî’-bend, terkîb-bend, murabba, muhammes, 

tahmis, müseddes, şarkı, müstezâd ve kıt’a gibi divan edebiyatına ait nazım 

şekilleriyle yazılmış çok sayıda şiir bulunmaktadır. 

Mecdî’nin şiirlerinde didaktik ve lirik bir üslûp hakimdir. O, muhtevaya 

şekilden daha çok önem vermiş, bu yüzden teknik bazı özelliklere takılmadan 

eserlerini vermiştir. 
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Karataş, Ibrahim, Abdulaziz Mecdi of Balikesir and His Divan (Study-

Text), Master’s Thesis, Advisor: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, 716 p. 

ABSTRACT 

Abdülaziz Mecdî Tolun (1865-1941), a statesman  witnessing the last period 

of Ottoman Empire and the first period of the Turkish Republic  was  interested in 

poetry and sufism. Mecdî Efendi, well known for his translations, also wrote poems 

starting from his young ages. 

Mecdi was not interested in sufism in his youth. For that reason, in his first 

period the topic of his poems was about homesickness, love and social issues. But 

with his interest in sufism, the content of his poems was radically transformed. In 

this period of his lifetime, the content of his works was mostly under the influence of 

sufism and such topics like unity of existence and divine love was intensively 

treated. 

In this study, we tried to form a study text based upon five manuscripts and a 

press printed edition of Mecdî Divanı. In this formed study text, there are lots of 

verses of divan literature like ode (gazel), masnavi, tercî’-bend, terkîb-bend, quadrate 

(murabba), pentatisch (muhammes), tahmis, müseddes, song, müstezâd and  kıt’a. 

 Mecdi’s poems are dominated mostly by a didactical and lyrical style.  In his 

works, the content was always more important and of top priority, so that he wrote 

his poems without paying much attention to the technicality.     
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EK-1 

 

 

Müellif Hattı (A, 2) 
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EK-2 

 

 

Fahri Bilge Hattı (MK, 2) 
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EK-3 

 

 

Osman Ergin Hattı (OE1, 2) 
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EK-4 
 

 

 

Abdülaziz Mecdî Tolun (1865-1941) 


