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  Ön Söz 

Peygamber sevgisi ve buna bağlı olarak Ehl-i Beyt sevgisi Türk-İslam 

edebiyatında en çok işlenen konuların başında gelmektedir. Peygamberimiz’in ve 

Ehl-i Beyt mensuplarının faziletleri, ilim ve irfanı gibi birçok üstün meziyetler; 

başlarından geçen müspet ve menfi hadiseler sebebiyle başta divan edebiyatı şairleri 

olmak üzere hemen hemen bütün şairlere ilham kaynağı olmuştur. Bu sebeple 

edebiyatımızda Peygamberimiz’e duyulan muhabbet ve onun şefaatine nail 

olabilmek amacıyla birçok mevlid, na’t ve siyer-i nebiler yazılmış ve asırlarca 

okunmuş ve okunmaya devam etmektedir. Müslüman toplumlarda bulunan 

Peygamber sevgisi ve alaka, onun Ehl-i Beyt’ine de yönelmiştir. 

Ehl-i Beyt mensuplarının hususiyetleri hakkında da birçok şiir ve manzum 

eser, şairlerimiz tarafından kaleme alınmıştır. Özellikle Peygamberimiz’in torunu ve 

Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu Hz. Hüseyin’in (r.a.) yaşamış olduğu İslam tarihinin en elim 

hadiselerinden biri olan Kerbela Vakası, Müslüman milletlerin edebiyatına konu 

olmuş ve onları derinden etkilemiştir. Bu konu, pek çok şair tarafından değişik 

şekillerde ele alınıp işlenmiştir. Şiirlerinin konusu Peygamberimiz, Ehl-i Beyt sevgisi 

ile Kerbela Vakası olan şairlerden biri de -Divançe’de yer alan “Âl-i Abâ” 

ifadesinden hareketle- Ehl-i Beyt mensubu olan Necmî Ali’dir. 

Necmî Ali Hayatı, Eserleri ve Divançesi (İnceleme-Metin) başlıklı bu 

yüksek lisans tezinde, Millî Kütüphane’de “06 Mil Yz A 1842” numarada kayıtlı 

Divançe’si bulunan ve hayatına dair yeterli bilgiye ulaşamadığımız Necmî Ali’nin 

hayatı, eserleri ve Divançe’sinin incelenmesi ve çeviri yazılı (transkripsiyon) 

metninin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmamızda, Divançe’sinin başka bir 

nüshasını tespit edemediğimiz için tenkitli metin hazırlama imkânımız olmamıştır.  

Çalışmamız Giriş ve üç ana bölümden meydana gelmektedir. Çalışmamızın 

Giriş kısmında Alevî-Bektaşî edebiyatı hakkında bilgi verildikten sonra ilk bölümde; 

Necmî mahlaslı şairler hakkında bilgi verilmiştir. Ardından eserden hareketle Necmî 

Ali’nin hayatı, edebî yönü, etkilendiği şairler ve Divançe’de yer alan kayıtlardan 

hareketle yaşadığı dönem irdelenmiştir. İkinci bölümde eser; dil, vezin, nazım 

şekilleri, kafiye, redif ve muhteva bakımından ele alınmıştır. Metin kısmında 

herhangi bir tasarrufta bulunulmayarak Divançe’deki tertip şekline sadık kalınarak 
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metnin çeviri yazılı hâli verilmiştir. Sonuç kısmında elde edilen bilgiler ise, öz bir 

şekilde ifade edilmiştir. Daha sonra ise çalışmada kullanılan kaynaklar Kaynakça 

kısmında verilmiştir. 

Tez tespiti ve yazımına kadar her aşamasında beni destekleyen ve metni 

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

sonsuz şükranlarımı arz ederim. Yardımları hususunda kapısını açık bulduğum 

değerli hocam Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR’e ve kendisini her hususta arkamda 

hissettiğim değerli eşime teşekkürü borç bilirim. 

Mustafa TIZLAK 

Ankara - 2020 
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  Giriş 

Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslamiyet’e ait pek çok değeri 

benimsemiştir. Benimsenen bu değerlerden biri de hiç şüphesiz Alevîlik’tir. Hayatı 

hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız Necmî Ali’nin de Divançesi’ndeki 

ifadelerden hareketle Alevî kültürüne bağlı bir şair olduğu kanaatine ulaşılmaktadır. 

Necmî Ali’nin şiir dünyasına yansıyan düşüncelerini daha iyi bir şekilde 

anlayabilmek adına Alevîlik ve Bektaşîlik ile ilgili bir takım bilgiler ana hatlarıyla 

ifade edilecektir. 

Öncelikle Alevîlik ve Bektaşîlik kavramlarının tanımlarına göz atmak yerinde 

olacaktır. 

Alevîlik; Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te1 “İslâm dininin, Türk milletinin Orta 

Asya’dan gelen inanç ve geleneklerinin ve Anadolu’daki çeşitli manevi cereyanların 

tasavvufun tesiriyle gelişmiş olan, esasını Hz. Ali (r.a.) ve Ehl-i Beyt’e bağlılığın 

teşkil ettiği, Hz. Muhammed’den (s.a.s.) sonra imamet ve hilafetin Hz. Ali’de (r.a.) 

olduğunu kabul eden bir yorumu.” diye tanımlanmaktadır. 

Ethem Ruhi Fığlalı, Alevîlik hakkında şunları dile getirmektedir: “Türkiye’de 

Alevîlik, Bektaşîlik kültür ve edebiyatının ağır bastığı bir İslami inanış ve yaşayış 

biçimi ile Türkmen kültürünün iç içe girmiş şekli; Bektaşîlik de Melamilikten 

doğmuş ve Şamanilik, Hurufilik, Batınilik ve Şiilik etkilerini tasavvuf potası içinde 

eritip yepyeni bir hüviyetle ortaya koymuş bir tarikattır.”2 

“Bektaşîlik; adını 13. yüzyıl Anadolusunun İslâmlaştırılması sürecinde etkin 

bir şekilde faaliyet gösteren ve Hoca Ahmed Yesevi’nin öğretilerinin Anadolu’daki 

uygulayıcısı konumunda olan büyük Türk mutasavvıfı Haydari Şeyhi Hacı Bektaş-ı 

Veli’den alan, daha sonra ise 14. ve 15. yüzyıllarda Azerbaycan ve Anadolu’da 

yaygınlaşan, 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılan, On 

İki İmam esasına yönelik sufi/tasavvufi tarikatın adıdır.”3 

                                                 
1  İlhan Ayverdi, Asırlar Boyu Târihî Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. 1, 

Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2005, s. 103a. 
2  Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik Bektaşîlik, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir, 

2006, s. 177. 
3  Kasım Tatlıoğlu, “Alevî/Bektaşî Öğretisinde İnsan-ı Kamil Anlayışı ve Ahlak Gelişimi 

Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Geçmişten Günümüze Alevîlik I. Uluslararası 

Sempozyumu, C. 1, Bingöl Üniversitesi Yayınları-6 Sempozyum Dizisi: 6, Bingöl 2014, s. 

524. 
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“Bu tarikat, onbeşinci ve onaltıncı yüzyıllarda Yeniçeri Ocağında resmî bir 

kült mahiyetini almış, büyük bir nüfuz kazanarak o tarihlerde Osmanlı devletinin 

himâyesini görmüş, Balkanlarda ve Arnavutluk’ta İslamiyet’in yayılmasında önemli 

görevler yapmıştır. Tarikatin ikinci piri sayılan Balım Sultan adıyla tanınmış olan 

Hızır Balı (ö.1516), tarikatın ayin ve erkânında önemli değişiklikler yapmıştır. Balım 

Sultan’ın yerine posta oturan kardeşi Kalender Çelebi’nin Kanuni Sultan Süleyman 

zamanında bir isyana önderlik etmesi yüzünden tarikat giderek etkisini kaybetmiş ve 

devletin gözünden düşmüştür. Yeniçeri isyanlarında Bektaşîlerin Yeniçerilerin 

tarafını tutması üzerine II. Mahmut tarafından faaliyetlerine son verilmiş, nihayet 

1925 yılında diğer tarikatlarla birlikte kapatılmıştır.”4 

Yukarıda tanımını yaptığımız ve kısaca tarihi hakkında bilgi verdiğimiz 

Alevî/Bektaşîlik’in başlıca temayüz ettiği unsurlar şunlardır:  

“İslam kelamcılarının gulat (veya galiye) adını verdikleri ifratcı şii-batıni 

akidelerinin muhtelif şekilleri, menşeini Horasan melametiyesinden alan Kalenderiye 

zümrelerine mahsus tasavvufi telakkiler, XIII. asır Anadolu’sunda, Muhyiddin Arabi 

tesiri ile sağlam bir surette yerleşen pantheism’in çok kaba ve basit bir anlayışı, eski 

Türk şamanlığının göçebe Türk kabileleri arasında yaşıyan birtakım kalıntıları ve 

XV. asırdan başlayarak da Hurûfî akideleri, Bektaşîlik’te açıkça göze 

çarpmaktadır.”5 

Abdülbaki Gölpınarlı, Bektaşî şiirinin temel hususiyetlerini -Bektaşî şiirinin 

kaynak noktasının Yunus Emre olduğunu belirttikten sonra- şu şekilde ifade 

etmektedir: Bektaşî şiirinin ilk temsilcilerinden biri, on dördüncü yüzyılda yaşamış, 

nazımda olduğu kadar nesirde de önemli eserler vermiş olan Kaygusuz Abdal’dır. 

Bektaşî edebiyatının kurucusu sayabileceğimiz Kaygusuz Abdal’ın birçok şiiri 

sürrealist bir karakter taşır. Bu bakımdan onun şiirleri, diğer şairlerinkinden kolayca 

ayırt edilebilir. Hayata karşı sevgisi, refah özlemi, alay ediş, inanç hususiyetleri, 

onun şiirlerinin belli başlı konularını teşkil eder. Nesri ise, öz Türkçe sözlerle, devrik 

                                                 
4  Mürsel Öztürk, “Bektaşî Şiiri”, Erdem, S. 5 (11), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 

1988, s. 593. 
5  Vasilij Viladimiroviç Barthold-Mehmet Fuad Köprülü, İslam Medeniyeti Tarihi, Diyanet 

İşleri Başkanlığı/86, 6. bs., 1984 Ankara, s. 242. 
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ve kısa cümlelerle, secilerle gerçekten de Türkçe nesrin şaheserleri sayılabilecek bir 

güzelliktedir.6 

Atilla Özkırımlı, Bektaşî edebiyatının en büyük şairinin on altıncı yüzyılda 

yaşamış olan Pir Sultan Abdal olduğunu belirttikten sonra, onun şiirinin özelliklerini 

şu şekilde ifade etmektedir: “Halk dili ve halk edebiyatıyla beslenen kusursuz 

söyleyişi, belli bir inancın insani yanını vurgulayan dünya görüşü ve lirizmiyle 

günümüzde de yaşarlılığını sürdüren bir halk ozanıdır. Divan edebiyatının hemen hiç 

etkisinde kalmamış, sözlü edebiyatın birikimlerinden yararlanmış, duru bir dil 

kullanarak kendine özgü bir şiir yaratmıştır. Şiiri yaşanan hayatı kucaklar, insan 

sevgisiyle doludur ve insan duyarlığının, insanın iç dünyasının ortak yanlarını 

yansıtır. Onda bir tarikata bağlı şairin öğreticiliğini, bir saz şairinin uçarılığını, doğa 

sevgisini, dervişlik neşesini, kısacası kusursuz bir şiirsel bileşimi buluruz.”7 

Uzun bir geçmişe sahip olan Bektaşî şiirinde işlenen konular da çok çeşitlidir. 

Bu konuların başında, Düvaz İmam veya Düvaz-Deh İmam denilen başta Hz. Ali 

(r.a.) olmak üzere On İki İmam’a övgüler, Kerbela Şehitleri’ne ağıtlar, başta Hacı 

Bektaş-ı Veli olmak üzere Balım Sultan, Abdal Musa gibi Bektaşî pirlerine ve 

mürşitlerine övgüler, Bektaşîlik’in erkânını belirten sözler, çeşitli menkıbe ve 

hikâyeler vb.leridir.8 

Necmî Ali’nin Alevî-Bektaşî muhtevalı şiirleri ön plandadır. Şiirlerinde yer 

yer Hurûfî unsurlara yer vererek düşünce yapısını ve bağlı bulunduğu ekolu 

okuyucuya aktarır. O mensubu bulunduğu tasavvufi oluşumu en iyi şekilde ifade 

edebilmek ve bu tasavvufi düşüncesini en iyi şekilde ifade etmek için, yolunu takip 

ettiği ekolün şairleri gibi, şiirlerini sade ve yalın bir Türkçe ile yazmıştır. 

Kanaatimizce Necmi Ali, şiirlerini bu şekilde yazarak duygu ve düşüncelerini geniş 

halk kitlelerine daha kolay ulaştırabilmiştir. 

  

                                                 
6  Abdülbaki Gölpınarlı, Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, Milliyet Yayınları, İstanbul 1972, s. 

176. 
7  Atilla Özkırımlı, Alevîlik-Bektaşîlik ve Edebiyatı, Cem Yayınevi, İstanbul 1985, s. 111. 
8  Mürsel Öztürk, agm., s. 597. 
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I. BÖLÜM: NECMÎ ALİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

Necmî Ali’nin yaşadığı dönem ve hayatı hakkında ne edebiyat tarihi 

kitaplarında ne de tezkirelerde şu ana kadar herhangi bir bilgi kırıntısına 

rastlayamadık. Edebiyatımızda Necmî mahlası, başka şairler tarafından da 

kullanıldığını göz önünde bulundurarak Necmî mahlasını taşıyan öbür şairlerlerden 

onun farklı bir şair olduğunu belirtmek için Necmî mahlasını kullanan şairler 

hakkında bilgi vermeyi uygun gördük ve Necmî mahlaslı şairleri kısaca aşağıda 

tanıttık. 

 

1. Necmî Mahlaslı Şairler 

Necmî mahlaslı şairleri tespit için Mehmet Nâil TUMAN’ın Tuhfe-i Nâilî9 

adlı eseri ve Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde10 yer alan 

bilgilerden faydalanarak Necmî mahlaslı şairleri şöyle sıralayabiliriz. 

1. Necmî: Necmeddin Efendi bin Mehmed Efendi bin Necmeddin Efendi, 

Bursalıdır. Pederi İran’dan gelme bir tacirdir. Müderris, Rebiu’l-evvel 978 

[m. 1570] tarihinde vefat etmiş ve kabri Eyüp’te Cezeri Kasım Paşa 

Medresesi haziresindedir.11 

2. Necmî: Necmi Ömer Efendi, İstanbulludur. Binbaşılıktan mütekaiddir. h. 

1307 [m. 1889] tarihinde İstanbul’da vefat emiş ve kabri Hırka-i Şerif’tedir.12 

3. Necmî: Necmi Çelebi, Canikli, Sipahidir. Sultan Bayezid-i Sani devrinde 

vefat etmiştir.13 

4. Necmî: Yavuz Sultan Selim devri şairlerindedir. Hakkında bilgi veren tek 

kaynak Latifi Tezkiresi’dir.14 

                                                 
9  Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâili Divan Şairleri Muhtasar Biyografileri II, [Cemal 

Kurnaz, Mustafa Tatcı] Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001. 
10  Haluk İpekten, vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988. 
11  Mehmet Nâil Tuman, age., s. 1034, nr. 4232. İpekten, Haluk, vd., age., s. 331. 
12  Erhan Paşazade, Necmi Ömer Efendi’nin Divan, Tuhfe-i Vahdet ve Kaside-i Elfiyye İsimli 

Eserlerinin Transkripsiyonlu Metni ve Divanı’nın İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim 

Dalı, Sivas 2002. Mehmet Nâil Tuman, age., s. 1034, nr. 4233. 
13  Mehmet Nâil Tuman, age., s. 1034, nr. 4234. Haluk İpekten, vd., age., s. 331. 
14  Mehmet Nâil Tuman, age., s. 1035, nr. 4235. 
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5. Necmî: Mahlasının dışında başka bir bilgiye yer verilmemiştir.15 

6. Necmî: Mehmed Necmeddin’dir. Doğum ve ölüm tarihine ait bir bilgi 

bulunmamakla birlikte şiirlerindeki dili ve işlediği konulardan dolayı ötürü 19. yüzyıl 

şairleri olarak görülmüştür. Erzurumlu olduğu düşünülse de aslen Ercişlidir.16 

 

2. Necmî Ali’nin Hayatı 

Necmî Ali’nin eserine vermiş olduğu Divan-ı Necmi ¢Ali b. Ahmed ez-Âl-i 

¢Aba be-Evlad-ı Tahirin adından hareketle isminin Necmî Ali, babasının adının ise 

Ahmed olduğunu öğreniyoruz. Yine ez-Âl-i ¢Aba be-Evlad-ı Tahirin terkibinden ise 

onun Ehl-i Beyt soyundan geldiği anlaşılmaktadır. Şairin şiirlerinden haraketle 

Alevî-Bektaşî geleneğine mensup olduğu görülmektedir. Hz. Ali’yi (r.a.) konu ettiği 

şiirleri, On İki İmam için müstakil bir şiir yazması ve Hacı Bektaş-ı Veli’yi şiirinde 

anması vb. sebeplerden ötürü bizde bu kanaati oluşturmuştur. 

Necmî Ali’nin memleketine, doğum ve ölüm tarihine ait herhangi bir bilgi elde 

edilememiştir. Fuzuli’den (1483-1556) etkilenmesinden hareketle; Necmî Ali’nin, 

Fuzuli’den sonraki bir dönemde yaşadığı ve Fuzuli’nin Hadikatü’s-Sü¢eda’sından 

etkilendiği şu beyitten anlaşılmaktadır: 

Hadika’da eydür tokuzıncı gün  

Penç-şenbe güniydi tahkik bilüñ (24/271)17 

Bu bilgiden hareketle Necmî Ali’nin 16. yüzyıldan sonra yaşadığını tahmin 

etmekteyiz. Şairin on dokuzuncu yüzyıl da yaşadığı bazı eserlerde dile getirilmiştir.18 

 

                                                 
15  Mehmet Nâil Tuman, age., s. 1035, nr. 4236. 
16  Savaş Tiker, Necmî Divânı (İnceleme-Metin), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Van 2003. 
17  Parantez içindeki rakamlardan ilki şiirin numarası, ikincisi ise beyit numarasını göstermektedir. 

Daha sonraki beyitlerin/bendlerin yanındaki numaraların sistemi bu şekildedir. Divançe’deki 

şiir sayısının azlığı ve şiirlerin türlere göre tasnif edilmeyişinden dolayı parantez içlerine şiir 

türleri yazılmamıştır. 
18  Mehmet Arslan-Mehtap Erdoğan, Kerbelâ Mersiyeleri, Grafiker Yayınları, Ankara 2009, s. 

547-550. Hakan Yekbaş, Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri, Asitan 

Yayıncılık Yayın Nu: 53 Araştırma-İnceleme Serisi: 17, Ankara 2012, s. 189-199. Söz konusu 

eserlerde şairin on dokuzuncu yüzyılda yaşadığı ifade edilmesine rağmen, bu yüzyılda 

yaşadığına dair elde herhangi bir veri bulunmamaktadır. 
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3. Necmî Ali’nin Eserleri 

Necmî Ali’nin bilinen tek eseri üzerinde çalıştığımız Divançe’sidir. 

Divançe’nin elde bulunan tek nüshası Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 1842 numarada 

kayıtlıdır. Kırk altı varaktan oluşan ve yazma olan Divançe’nin dili Türkçedir. 

Divançe’deki nazım şekli ve şiir sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Nazım Şekli Şiir Sayısı Beyit/Bend Sayısı19 

Mesnevi 4 410 

Gazel 620 62 

Kaside 5 258 

Muhammes 2 25 

Müseddes 5 48 

Muaşşer 2 25 

Terkib-i Bend 7 57 

Terci-i Bend 1 5 

Toplam 32  

 

Eserde ayrıca 1a-1b varağında Sadık Veli’ye21 ait bir Güvercin Hikâyesi 

bulunmakta ve hikâyenin sonunda Hafız Ömer kaydı bulunmaktadır. Eserin fevaid 

kaydında ise yine Hafız Ömer’e ait bir imtihanname kaydı bulunmaktadır. 

 

                                                 
19  Muhammes, müseddes ve muaşşer bendlerden oluştuğu için bend sayıları verilmiştir. 
20  Gazel’in bir tanesi Şakirî mahlaslı bir şaire aittir. 
21  Aynı hikâye Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 3881/2 numarada da Sadık Veli adı ile kayıtlıdır. 

Ancak Vasfi Mahir Kocatürk kendi elinde bulunan 1461 tarihli nüshaya dayanarak söz konusu 

hikâyenin Kirdeci Ali’ye ait olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Kirdeci Ali’nin hikâyelerindeki 

üslubundan hareketle Sadık Veli’nin hikâyenin müellifi değil hikâyeyi yazan, okuyan veya 

müellif yerine kendi adını koyan birisi olduğunu ifade etmektedir. Vasfi Mahir Kocatürk, Türk 

Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Tarihi, Tahlili ve 

Tenkidi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1964, s. 147. Kanaatimizce söz konusu “Sadık Veli” 

kelime öbeğini hikâyeyi kaleme alanın sıfatı olarak da düşünmek mümkündür. 
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4. Necmî Ali’nin Edebî Kişiliği 

Necmî Ali, şiirlerinde Hurûfîlik ile ilgili kelime, remiz, söyleyiş vb. ifadeleri 

bolca kullanmıştır. Bu ifadelerden hareketle Necmî Ali’nin en azından Hurûfîlik 

etkisi altında kaldığını söyleyebiliriz. 

“Hurûfî” kavramı, Arapça harf kelimesinin çoğulu olan hurûf’tan türetilmiş 

olup lügat anlamı itibarıyla harflere tâbi olan, harflerle uğraşan demektir.22 Hurûfîlik, 

“Fazlullah-ı Esterâbâdî (ö.1398) tarafından XIV. yüzyılda Horasan’da, Anadolu ve 

Balkanlarda yayılma imkânı bulmuş mistik ve felsefî bir akımdır.”23 

“Hurûfîlere göre Allahu Teala bir insanın yüzünde tezahür eder. Bu tezahür 

etmenin de bir sayı değeri vardır ve bunların sayı değerleri şu şekildedir: Yüzde dört 

kirpik, iki kaş ve bir saç, yedi eder. Bu yedi sayısı dört unsur ile çarpıldığında Arap 

alfabesinin 28 harfi meydana gelir. Ayrıca insanoğlu bu yedi hat ile doğduğu için 

bunlara hutût-ı ümmiye / hatt-ı ümmiye yani “ana hatları” denir. Yedi de hutût-ı ebiye 

(baba hatları) vardır ki, bunlar erkekte ergenlik çağında çıkar. Yüzün sağ ve sol 

yanlarında iki sakal kılları, iki yanağın iki tarafındaki burun kılları, iki bıyık ve bir de 

alt dudaktaki kılları. Bunlar da yerleri ile birlikte sayıldıklarında 14 eder. Ana ve 

baba hatlarının toplamı 28 eder; bu da Kur’ân’ın yazıldığı 28 harfe karşılık gelir. 

Saçlarla çene altındaki hat da ikiye bölünürse sayı 32’ye çıkar, bu da Fars 

alfabesindeki harf sayısına tekabül eder.”24 

  Bu Ümmi’l-kitab Seb¢u’l-Mesani 
  Bilmem dirsen fehm it vech-i insanı25 (3/11) 

 

                                                 
22  Hasan Hüseyin Ballı, “Hurufilik Nedir?”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, C. 4, S. 2, Rize 

2011, s. 31. 
23  Fatih Usluer, Hurufilik İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan İtibaren, Kabalcı Yayınevi: 

341 İnceleme Dizisi: 56, İstanbul Ağustos 2009, s. 9. 
24  Clément Huart, “Hurufîlik”, MEB İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Basımevi, 5. bs., C. 5/1, 

İstanbul 1987, s. 598. 
25  “Sözlükte ‘yedi’ anlamındaki seb¢ kelimesiyle ‘katlamak, bükmek; iki katını almak’ 

manasındaki seny kökünden mesna’nın (bir şeyin katı) çoğulu mesâni’den oluşur ve 

‘tekrarlanan, iki kattan ibaret olan yedi’ anlamına gelir. Terkip bu şekliyle Kur’ân’da 

geçmemekte, ‘Şu bir gerçek ki biz sana ‘tekrarlanan yedi’yi ve yüce Kur’ân’ı verdik’ (Hicr 

15/87) mealindeki ayette ‘seb‘an mine’l-mesânî’ ifadesi ve “Allah sözün en güzelini, birbiriyle 

uyumlu ve ‘bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap’ olarak indirdi” (Zümer 39/23) 

mealindeki ayette kitabın (Kur’ân-ı Kerîm) sıfatı olarak ‘mesânî’ kelimesi yer almaktadır. es-

Seb‘u’l-mesânî terkibi hadislerde de yer almaktadır. Hz. Peygamber, Fatiha’yı ‘Kur’ân’ın en 

büyük sûresi’ diye niteledikten sonra onun es-seb‘u’l-mesânî ve kendisine verilen yüce Kur’ân 

olduğunu söylemiştir.” Abdülhamit Birışık, “es-Seb’u’l-mesânî”, TDVİA, C. 36, İstanbul 

2009, s. 261-262. 
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“Bu kitapların anası26 Fatiha’dır. Bunu bilmiyorum dersen, öğrenmek için 

insanın yüzüne bakıp tefekkür et.” şeklinde günümüz Türkçesine aktardığımız şiirde 

Seb¢u’l-Mesani yani Fatiha sûresi dolaylı şekilde insan yüzüne benzetilmiştir. 

Hurûfîlik’te yukarıda bahsettiğimiz üzere hutût-ı ümmiye / hatt-ı ümmiye 

denilen ve insanın ilk doğduğu anda yüzünde bulunan hatlar vardır. Bunların sayısı, 

iki kaş, dört kirpik ve bir saç olmak üzere toplam yedidir. Fatiha sûresi de yedi 

ayetten oluştuğu için insanoğlunun doğuştan yüzünde bulunan bu yedi hat ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu sebepten ötürü Fatiha sûresi Hurûfîlik’te özel bir yer teşkil 

eder. 

Yine mukattaat harflerinden oluşan Tâhâ kelimesinin ebcedi 14’tür ve 14 

hatta işaret eder. 14 hat, mahalleriyle birlikte 28 yapar. Kur’ân’ın aslı olan harflerin 

sayısı olan 28 sayısına eşittir.27 

Oluna Fatiha her rūha telkin 

  Be-hakk-ı sūre-i Ta-ha vü Ya-sin (1/40) 

 

Allah’ın sözü iki türlüdür. Birincisi Kur’ân gibi yazılı olan yani kelâm-ı 

sâmittir. İkincisi ise kelâm-ı nâtık yani insandır. Hurûfîlere göre, söz, Allah’ın zatının 

ulu tecellisidir; aynı zamanda insanın yüzünde de görünür; sözcükler, Allah’ın 

sırlarının açığa çıktığı yazı, en mükemmel hâliyle Kur’ân haline gelir.28 

Kitablar cümle kitab-ı samit 

  Kitab-ı natık Adem’dür mehamid (2/17) 

 

Necmî Ali ebced hesabını şiirlerinde başarılı bir şekilde kullanmıştır. 

Toksan iki cism-i Muhammed oldı 

  On sekiz zam olınca ¢Ali oldı (3/25) 

 

 92 =4 = د + 40= م + 8 = ح + 40 = م :محمد
 110=10 = ى + 30 =ل + 70 =ع :على

 

                                                 
26  Fatiha sûresinin diğer bir ismi de ümmi’l-kitap’tır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Emin Işık, 

“Fatiha”, TDVİA, C. 12, İstanbul 1995, s. 252-254. 
 .Usluer, age., s. 309 (.14 :5=ه + 9=ط)  27
28  İsmail Arıkoğlu, Ferişteoğlu’nun Cavidân-Nâme Tercümesi: ‘Işk-Nâme (İnceleme-Metin), 

Van 2006, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi, s. 38. 
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Muhammed (s.a.s.) isminin harflerinin ebced hesabına göre toplamı 92 

olmaktadır. Bu 92 rakamına 18 ilave edilince Ali’yi (r.a.) oluşturan harflerin 

değerlerinin toplamı 110 rakamı ortaya çıkmaktadır. 

Necmî Ali, lâm harfinin kebir ebceddeki karşılığına 1 rakamı eklenerek elde 

edilen sayıyla Kerbela’da şehit edilen kişi sayısı olan 72 rakamına şu beytinde işaret 

etmektedir. 

  Lam yetmiş birdür yetmiş iki nūr 

  Bezm-i Kerbela’da oldılar mesrūr 

 

 72 =1 +71 =40 = م + 1 =ا + 30 =ل

Necmî Ali, şiirlerinde Ehl-i Beyt sevgisine çokça yer vermiştir. Hz. Ali (r.a.) 

(9, 10, 13, 14, 21), Hz. Hasan (r.a.) (22) ve Hz. Hüseyin (r.a.) (25)’e müstakil şiirler 

yazmıştır. 

Necmî Ali, Kerbela Vakası’na ise şiirlerinde genişçe yer ayırmıştır. Yirmi 

dördüncü şiir müstakil olarak Kerbela Vakası’nı anlatan bir mesnevidir. Yirmi üç ve 

yirmi altıncı şiirler ise Hz. Hüseyin (r.a.) için yazılmış mersiyelerdir. Bu 

mersiyelerde de dolaylı olarak Kerbela Vakası dile getirilmektedir. Bu olayda menfi 

rol oynayanlar lanetle anılmaktadır. On İki İmam’ın29 isimlerini saygı ile anıp tek tek 

sıraladığı şiirlerinin yanında, Hz. Fâtıma (r.a.) gibi Âl-i Aba’ya mensup hanımları da 

şiirlerinde ifade etmektedir: 

Fatıma yanına vardı didi ey nuru’l-¢ayn 

  Kapuyı üstüme bend ile biraz eyle karar (20/63) 

Necmî Ali, Ehl-i Beyt ve On İki İmam’a karşı duyduğu sevgi ve saygının 

yanı sıra çar-yâr-ı güzine de hürmet beslediğini göstermektedir. On iki numaralı 

şiirinin ilk dört bendini dört halifeye tahsis etmiştir. Onun klasik divan tertibi 

yöntemlerine aşina olduğu tevhid, münacat, na’t, Hulefa-yı Raşidin’e ve din 

büyüklerine övgü vb. sıralamasına riayet etmesinden anlaşılmaktadır. 

Necmî Ali’nin Ehl-i Beyt ve Kerbela ile ilgili şiirlerinin çokça olması ve Hz. 

Ali’ye (r.a.) yönelik Alevî-Bektaşî şiirlerinde bolca görülen “Miraç’ta Hz. 

Muhammed (s.a.s.) ile karşılaşması, lahmüke lahmi vb. rivayetlerin yer alması, devi 

                                                 
29  On İki İmam ile alakalı bilgi Nazım şekilleri ve Türleri kısmında verilmiştir. 
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yenmesi” vb.” unsurlar da onun Alevî-Bektaşî meşrep bir şair olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

  ¢Ali’dür rah-ı Mi¢rac’da kesen yol 

  ¢Ali’dür mihr alan ol an ¢Ali’dür (9/17) 

¢Ali’dür biñ sene evvel divi 

  Tutup beste kılan zi-şan ¢Ali’dür (9/19) 

 

Lahmüke lahmi’süñ şanuñda buyırdı Habib 

  ¢İlm-i külde yek-vücūd-ı ins ü cansuñ ya ¢Ali (13/5) 

Cismüke cismi’de şahṣ-ı nūr-ı haksuñ mutlaka 

  Fi’l-hakikat sırr ile cism içre cansuñ ya ¢Ali 

  Rūhuke rūhi’de ervah cümlesinde mecami¢ 
  Cami¢ü’l-ervah nakş-ı dü-cihansuñ ya ¢Ali 

Demüke demi rumūzında kızıllar giydükde 

  Kutb-ı ¢alem Şah-ı A¢zam kahramansuñ ya ¢Ali (13/7-9) 
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II. BÖLÜM: NECMÎ ALİ’NİN DİVANÇESİ’NİN 

İNCELENMESİ 

1. Şekil Özellikleri 

Bu bölümde Necmî Ali Divançesi, nazım şekilleri, nazım türleri, vezin, 

kafiye/redif ve edebî sanatlar açısından ele alınarak incelenmiştir. 

1. 1. Nazım Şekilleri ve Türleri 

Necmî Ali’nin Divançe’sindeki nazım şekilleri; mesnevi, gazel, kaside, 

muhammes, müseddes, muaşşer, terkib-i bend ve terci-i benddir. Necmî Ali’nin 

eserinde bulunan 32 manzumeden iki tanesinin başlığı bulunmamaktadır. Bu 

manzumeden ilki mesnevi nazım şekliyle yazdığı tevhid, ikincisi ise Şakirî’ye ait 

olan ve Divançe’nin sonunda yer alan gazeldir. 

1. 1. 1. Mesnevi 

Necmî Ali’nin Divançe’sinde 4 adet mesnevi nazım şekli ile yazılmış şiir 

bulunmaktadır. Bunlar tevhid, münacat, na’t ve mersiye özellikleri taşımaktadır. 

Şairler genellikle tevhid yazarken kaside nazım şeklini kullanmalarına rağmen 

Necmî Ali, ilk şiiri olan tevhid için mesnevi nazım şeklini kullanmıştır. “Mesnevinin 

çok farklı konuları işlemeye müsait olması ve kafiye düzeninin mevzuları uzun 

uzadıya anlatmada kolaylıklar sağlaması bakımından şairler için tercih sebebi 

olmuştur.”30 Mesnevilerin beyit sayıları tablo hâlinde aşağıda verilmiştir. 

Söz konusu ilk manzumede Kur’ân-ı Kerîm’in 112. sûresi ve Allah’ın bir ve 

tek olduğunun delili olan İhlas sûresini konu etmektedir. Bu sûrenin ilk üç ayetini 

lafzi olarak iktibas etmiş; son ve dördüncü ayetini ise mana olarak iktibas etmiştir. 

 

  Ki sen ol kul huva’llahu ehad’suñ 

  Ki sen ol nur-ı Allahu’ṣ-Ṣamed’süñ 

  Hususan lem yelid şanuñda sabit 

  Velem yuled göñül kanuñda sabit 

  Saña kafi degül mümkin ki bir ferd 

  Saña dem-saz olunmaz şahs-ı müfred (1/2-4) 

                                                 
30  Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, 2. bs., Dergah Yayınları, 

Ankara 1997, s 59-60. 
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Necmî Ali, mesnevi nazım şekli ile bir tane de münacat yazmıştır. Bu 

münacatını ise İcmal-i Diger Beray-ı Münacat başlığını kullanmıştır. Günahkâr bir 

kul olduğunu, Rabb’ine karşı yüzü olmadığını ve Rabb’inin kendisini affetmesini bu 

şiirde istemektedir. 

  İlahi günahum çokdur bilürem 

  Günahkarum huzūruña gelürem 

  Nice varam yüzi kara eli boş 

  Mey-i gaflet ile ser-hoşum ser-hoş 

  Yarlıga be-hak-ı Ta-ha vü Ya-sin 

  Bu kemteri ya ilahe’l-¢alemin (2/26-28) 

Bir önceki bölüm olan, Necmî Ali’nin Edebî Kişiliği hakkında da 

belirttiğimiz üzere Hurûfîlik’te insanın doğduğu anda yüzünde yedi tane hat 

bulunmaktadır. Fatiha sûresi de yedi ayetten oluştuğu için insanoğlunun doğuştan 

yüzünde bulunan bu yedi hat ile ilişkilendirilmiştir. Bu sebepten ötürü söz konusu 

sûre Hurûfîlik’te önemli bir yer teşkil etmektedir.31 Necmî Ali Divançesi’nin üçüncü 

mesnevisi olan İcmal-i Diger Beray-ı Fatihatü’l-Kitab başlıklı şiirini Fatiha sûresine 

ayırmıştır. 

el-Hamdü li’llahi Rabbi’l-¢alemin 

  Rahmetüñ şayandur ya nūra’l-emin 

  er-Rahman Zat-ı rahmet bi’z-zat 
  Rahmetüñle tolu bu cümle ayat 

  er-Rahim mazhar-ı erham-ı erkan 

  Bu nūr ile toptolu bu kün fe-kan 

  Maliki yevmi’d-din zat-ı Muhammed 

  İlla rūz-ı haşr-ı ezel ü ebed 

  İyyake na¢büdü bi-şibhle cümle 

  Bunuñ üstinedür iman bile 

  Ve iyyake nesta¢in nūr-ı hazır 

                                                 
31  Clément Huart, agm., s. 598. 
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  Şeş cihetden bu da hazır u nazır 

  İhdina’ṣ-ṣırata’l-müstakīm bi’ş-şan 

  Bünyadıdur bu bina-yı kün fe-kan 

  Sırata’llezine en¢amte didi 

  ¢Aleyhim cümle üstine ebedi 

  Gayri’l-magdubi nükte bi’l-beyan 

  Küllü men ¢aleyha fan’dır ıyan 

  Ve la’d-dallin amin-i emn ü keramet 

  Nev¢-i beni Adem üzre tamamet 

Bu Ümmi’l-kitab Seb¢u’l-Mesani 
  Bilmem dirsen fehm it vech-i insanı 

  İki kulak iki göz iki burun 

  Bir agız bu yedi ayetdür meşhūn (3/1-12) 

 

Necmî Ali, Mersiyye der-Keyfiyyet-i Ta¢rif-i Muharebe-i Kerbela adlı 

mesnevisinde Fuzuli’nin Hadikatü’s-Sü¢eda32 adlı eserinden etkilendiğini aşağıda yer 

alan 281 numaralı beyitte ifade etmiştir. Söz konusu bölüm Hadikatü’s-Sü¢eda’da yer 

alan “Hazret-i Sultan-ı Kerbela’nuñ Medine’den Mekke’ye Teveccüh İtdügin Beyan 

İder”, “Müslim-i ¢Akil’üñ Şehadetin Beyan İder” ve “Hazret-i İmam-ı Hüseyn’üñ 

Mekke’den Kerbela’ya Geldügin Beyan İder” başlıklı bölümleridir. 

Hadika’da eydür tokuzıncı gün 

  Penç-şenbe güniydi tahkik bilüñ (24/271) 

                                                 
32  Şeyma Güngör, Fuzulî Hadikatü’s-Sü¢eda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 673 

Kaynak Eserleri Dizisi: 1, Ankara 1987, s. 237-343. 

Şiir Numarası Şiirin Başlığı Beyit Sayısı 

01  42 

02 İcmal-i Diger Beray-ı Münacat 29 

03 İcmal-i Diger Beray-ı Fatihatü’l-Kitab 37 

24 Mersiyye der-Keyfiyyet-i Ta¢rif-i Muharebe-i Kerbela 302 

Toplam Beyit 

Sayısı 

 410 
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1. 1. 2. Gazel 

Necmî Ali Divançesi’nde altı adet gazel vardır. Necmî Ali’ye ait olanlar on 

üç, on beş, on altı, on yedi ve on sekiz numaralı şiirlerdir. Divançe’nin sonunda yer 

alan otuz iki numaralı şiir ise Şakirî mahlaslı bir şaire ait bir gazeldir. “Gazellerin 

beyit sayısı genellikle 5-15 beyit arasıdır. On beş beyitten uzun olan gazellere gazel-i 

mutavvel denilir.”33 Necmî Ali’nin Divançe’sindeki dokuz ve on üçüncü gazeller 

gazel-i mutavveldir. Divançe’de bulunan on üç numaralı ve Na¢t-ı ¢Ali-i Diger 

başlıklı gazel ise Hz. Ali (r.a.) için yazılmış bir na’ttir. 

Necmî Ali, Peygamberimiz’in (s.a.s.) “Ben ilmin şehriyim, Ali (r.a.) de şehrin 

kapısıdır. İlim öğrenmek isteyen Ali’ye (r.a.) gelsin.”34 hadisini Türkçeleştirerek 

aşağıdaki beyitte kullanmaktadır. 

  Şehr-i ¢ilmüñ sensüñ ol bevvabı ancak şübhe yok 

  Hem re’is-i hazret-i der-baniyansuñ ya ¢Ali (13/4) 

 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Hz. Ali (r.a.) için söylediği lahmuke lahmi, sırruke 

sırri, cismüke cismi, rūhuke rūhi, demüke demi35 “Etin etimdir, sırrın sırrımdır, 

bedenin bedenimdir, ruhun ruhumdur ve kanın kanımdır.” mealindeki sözlerini de 

gazelinde kullanmıştır. 

  Lahmuke lahmi’süñ şanuñda buyırdı Habib 

  ¢İlm-i külde yek-vücūd-ı ins ü cansuñ ya ¢Ali 
 

  Sırruke sırri didi sırruñ be-didar eyledi 

  Cümle bu esrarda genc-i beyansuñ ya ¢Ali 
 

  Cismüke cismi’de şahṣ-ı nūr-ı Haksuñ mutlaka 

  Fi’l-hakikat sırr ile cism içre cansuñ ya ¢Ali 
 

  Rūhuke rūhi’de ervah cümlesinde mecami¢ 
  Cami¢ü’l-ervah nakş-ı dü-cihansuñ ya ¢Ali 
 

  Demüke demi rumūzında kızıllar giydükde 

 Kutb-ı ¢alem Şah-ı A¢zam kahramansuñ ya ¢Ali (13/5-9) 

                                                 
33  Haluk İpekten, age., s. 19. 
34  Tirmizi, Sünen-i Tirmizî Tercemesi, [haz.: Abdullah Parlıyan], Konya Kitapçılık, Konya 

2004, s. 217, 50. Kitabu menakıb, 3723. hadis. 
35  Süleyman b. İbrahim el-Hüseynî Kundûzî, Yenâbiu’l-mevedde, [Nşr. Alâüddin el-A’lemî], s. 

155, Beyrut, 1418 [1997]. 
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Allah’ın (c.c.) Hz. Ali’yi (r.a.) cömertliğinden dolayı methettiğini36 ve onun 

cömertlik kaynağı olduğu hususlarından Necmî Ali şiirinde bahsetmektedir. 

 

  Hel-eta’da cuduñı medh eyledi Mevla senüñ 

  Menba¢-ı cud u seha sahib-kıransuñ ya ¢Ali (13/10) 

 

Divançe’de otuz iki numaralı ve son gazel ise Şakirî’ye aittir. Şakirî bu 

gazelinde Hz. Ali’ye (r.a.) olan sevgisini dile getirmiştir. Bu şiirin Hz. Ali’ye (r.a.) 

yazıldığı düşüncesi, muhtemelen Necmî Ali’nin yukarıdaki beytinin Şakirî tarafından 

iktibas edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Divan şiirinde şairler, sevgiliye duydukları muhabbeti ifade etmek için 

kullandıkları mazmunlardan birisi de sanem’dir.37 Şakirî de Hz. Ali’ye (r.a.) karşı 

beslediği sevgiyi ifade etmek için Necmî Ali’nin şiirinde geçen “sahib-kıransuñ ya 

¢Ali” ifadesini “sahib-şefkatsüñ sanema” şeklinde değiştirerek Hz. Ali’ye (r.a.) karşı 

beslediği sevgiyi ifade etmektedir. 

Hel-eta’da cuduñı medh eyledi Mevla senüñ 

Menba¢-ı cud u seha sahib-şefkatsüñ sanema (32/6) 

 

Necmî Ali’nin diğer dört gazeli de Hazret-i Peygamber (s.a.s.) için yazılmış 

birer na’ttir. Bu na’tlerde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kıyamette şefaatçi olacağı, hiçbir 

peygambere verilmeyen Habibullah sıfatının ona verildiği, âlemin yaratılış sebebi 

olduğu dile getirilmiş ve Peygamber’den (s.a.s.) şefaat talep edilmiştir. 

  Ümid-i Müslimanan oldum ol an içre hep senden 

  Şefi¢-i mahşer-i rūz-ı cezasuñ ya Resula’llah (15/6) 

                                                 
36  Hz. Ali (r.a.), bir gün oruç olup hanesinde dört çöreği bulunduğu bir iftar vaktinde bir miskin, 

bir yetim ve bir esir kapıya gelmiş, Hz. Ali (r.a.) de dört çörekten üçünü onlara vermiş ve 

ailesine bir çörek kalınca İnsan (76/8) sûresinin sekizinci ayet-i kerime nazil olmuştur. Konyalı 

Mehmed Vehbî, Hulâsatü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, C. 15, Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, 

İstanbul 1341 / 1343 [1925], s. 322. 

 İmam Kurtubi, Kuşeyri’den naklen İnsan sûresinin Hz. Ali (r.a.) için nazil olduğunu 

bildirmekle birlikte sûrenin maksadını genel olarak belirtmektedir. Kurtubi, el-Câmiu li-

Ahkâmi’l-Kur’ân, C. 18, [haz. Beşir Eryarsoy], Buruc Yayınları, İstanbul 2003, s. 251. 

 Hz. Ali’nin (r.a.) cömertliği ile ilgili olarak Bakara 2/274. Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an-ı 

Kerim’in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri C. 1, Nesa Basın Yayın Organizasyon Tic. A.Ş, 

İstanbul 1997, s. 291. 
37  Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

İstanbul 1996, s. 149. 

https://www.benlikitap.com/etiket/besir-eryarsoy-1
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  Benüm bi-çare vü avare vü mecnūn-ı ser-gerdan 

  Şefa¢at defterine kıl mukayyed ya Resula’llah (16/3) 

  Ki hiç bir enbiyaya virmemişdi bu fazl-ı tahkiki 

  Habibimsüñ didi Allahu ekber ya Resula’llah (17/3) 

  Münevver kıldı afakı çıkup bir gice Batha’da 

  Sıfatın nur-ı tevhid-i mücazet ya Resula’llah (18/7) 

 

1. 1. 3. Kaside 

Necmî Ali Divançesi’nde dört adet kaside bulunmaktadır. O, şiirlerini 

yazarken duygularını en iyi şekilde ifade etmeyi hedeflediği için şekle pek önem 

vermediği ve kasidelerini yazarken kaside nazım şeklinin kurallarına uyma gayreti 

içerisinde bulunmadığı görülmektedir. Kasidelerin tamamında başlık bulunmaktadır. 

Divançe’nin dört numaralı manzumesi, İslam dininde iman esasları olarak 

kabul edilen “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, 

kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş 

gerçektir. Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in (s.a.s.) onun kulu ve elçisi 

olduğuna şehadet ederim.” iman esaslarını konu edinen manzum bir Amentü şerhidir. 

Bu manzumede ilk dokuz beyit dâhil nesip bölümüdür. Onuncu beyitten 

itibaren Amentü ile ilgili rivayet aktarılmıştır. En son beyit ise taç beytidir. 

  Muhammed Mustafa bir gün oturur idi mescidde 

  Sahabi cümle hazır olup ol bezm-i ¢irfane 

  Didi Ahmed haber virem size Esma-i Hüsna’dan 

  Didiler ya Resula’llah kerem kıl cümle ihvane 

Şiir Numarası Şiirin Başlığı Beyit Sayısı 

09 Na¢t-ı ¢Aliyyü’l-Murtaza 

Kerrema’llahu Vechehü 

39 

13 Na¢t-ı ¢Ali-i Diger 18 

15 Na¢t-ı Resul ¢Aleyhi’s-

Selam 

9 

16 Na¢t-ı Diger 7 

17 Na¢t-ı Diger 7 

18 Na¢t-ı Diger 10 

32  11 

Toplam Beyit Sayı  301 
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  Muhammed didi amentü bu lafzı itdi tekrar 

  Sahabe cümlesi sakit olup söz didi ane 

  ¢Aliyyü’l-Murtaza bi’llah didi Ahmed o dem geldi 

  Bu pür-me¢ani o yüzden açdı bak ol Şah-ı Merdane 

  Yine döndi Habibu’llah didi amentü bi’llah hem 

  Hasan zikr-i mela’ik eyledi ikbal sultane 

  Yine amentü bi’llah didi Ahmed bir nazar kılgıl 

  Hüseyn-i Kerbela didi kitabu’llah-ı zi-şane 

  Yine amentü bi’llah didi Ahmed Fatıma geldi 

  Resul’ı andı bir nükte bırakdı anda divane 

  Yine amentü bi’llah didi Ahmed gördi ki ol Selman 

  Ki yevmü’l-ahir’i andı şetaret virdi imane 

  Yine amentü bi’llah didi Ahmed bezm-i haṣında 

  Didi Hasan kadr-i Hak’dan-durur fi’l-cümle cane 

  Yine amentü bi’llah didi hazret ṣavt-ı şiddetle 

  ¢Ali hayrihi Hasan şerrihi didi ikbal imkane 

  Yine amentü bi’llah didi Ahmed ṣavt-ı şiddetle 

  Hüseyn-i Kerbela didi mina’llahi ¢azze şane şiddetle (4/11-21) 

 

Necmî Ali mersiye türünde yazdığı kasidesinde Hz. Ali’nin (r.a.) şehadetini 

konu edinmiştir. Bu manzumede de ilk dokuz beyit nesip bölümü olarak 

değerlendirilebilir. Onuncu beyti girizgâh olarak nitelendirebiliriz. Ellinci beyit ise 

taç beytidir. Son beyit ise şairin kendisi için dua istediği dua bölümüdür. Şair bu 

şiirinde Hz. Ali’yi (r.a.) mescitte şehit edenlere beddua ve lanet etmiş ve onların 

Allah’ın rahmetinden kovulmuş olduğunu belirtmiştir. 

  La¢net o İbn Mülcem’e uydı Kuttame’ye 

  Uş-bu sebeble şol saña kaṣd itdi ya ¢Ali 
 

Mescidde ṣubh dem seni kıldı şehid hem 

  Ey ah vah ah ki va hasreta ¢Ali (14/13-14) 

  Ṣad la¢net olsun anlara kim kaṣd ider size 

 Merdūd-ı aṣldur ki olar ba-reva ¢Ali (14/44) 

  Necmi-i zar ser-zede-i derd [u] gam gerek 
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  Bu matem ile eyledi çok i¢tiza ¢Ali (14/50) 

  Cümle şehid yüzi ṣuyına eya Allah 

  Kıl magfiret bu kemter-¢aşık geda ¢Ali (14/52) 
 

Necmî Ali, on dokuzuncu şiirinde Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e 

(s.a.s.) kadar ki Nûr-ı Muhammedî’nin serüveni ve Peygamberimiz’in (s.a.s.) 

peygamberliğine kadar olan süreci dile getirmiştir. 

  ¢Alem-i ervahda Nur-ı Muhammed Mustafa 

  Cümleden evvel yaradıldı o zat-ı ba-safa (19/1) 

  Ab u hak [u] nar u badı cümle kıldı bir yirde 

  Emr idüp ol batn-ı nu¢mana konıldı evvela (19/6) 
 

  Haki ṣu tahmir idüp mihr ısıtdı bad hem 

  Eyledi tahrik suret buldı ke’l-fehhar evvela (19/8) 

  Nūr-ı Ahmed vaz¢ olunmışdı cemal-i Adem’e 

  Guyiya rūy-ı zeminde mihr parlardı aya (19/19) 
 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) medhinin sonunun olmadığı, halka İslam’ı açıktan 

tebliğinin kırk üç yaşında ona (s.a.s.) geldiğini ve son peygamber oluşu dile 

getirilerek bu şiire son verilmiştir. 

Yazacak olsam eger medhi tükenmez hazretüñ 

  Girdi kırk üç yaşına bi¢setle me’mur oldı ya (19/93) 

  Hem o Hatmü’l-mürselin’dür evvelin u ahirin 

  Hem buyırdı la-nebiyye ba¢di illa evliya38 (19/97) 
 

Yirmi ikinci kaside de ise Hz. Hasan’ın (r.a.) şehadeti dile getirilmiştir. Bu 

şiirde altıncı beyte kadar Hz. Hasan (r.a.) methedilmiş ardından yedinci beyitle 

birlikte Hz. Hasan’ın (r.a.) şehadeti anlatılmıştır. Kırk birinci beyit dua, son beyit ise 

taç beyit’tir. 

  Ey Şafi¢-i sümum-ı semumansuñ dahı 

  Eyle şefa¢atüñ bize erzan ya Hasan 

                                                 
38  Benden sonra nebî yoktur ancak velîler vardır.” Bu konu hakkında bilgi için bkz. Süleyman 

Uludağ, “Velî”, TDVİA, C. 43, İstanbul 2013, s. 25-28. Metin Yurdagür, “Hatm-i Nübüvvet”, 

TDVİA, C. 16, İstanbul 1997, s. 477-479. 
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  Necmi kuluñ ki kan döküben dideden beter 

  Ey padişah-ı nukd-i dil u can ya Hasan (22/41-42) 

 

 

 

1. 1. 4. Muhammes 

Necmî Ali Divançesi’nde iki adet muhammes bulunmaktadır. Her bendi beş 

dizeden meydana gelen nazım biçimi olan muhammes, her konuda yazılabilmektedir. 

Son mısrası nakarat olan muhammeslere, muhammes-i mütekerrir denir.39 

Muhammeslerin her ikisinin de başlığı bulunmaktadır. 

Divançe’deki altı numaralı muhammes, Peygamberimiz (s.a.s.) için yazılmış 

bir na’ttir. Bu na’tte Hz. Muhammed’in (s.a.s.) son peygamber oluşu, Miraç’a 

yükselişi, Peygamberlik müessesesinin onunla kaim ve daim olduğu anlatılmaktadır. 

  Cenab-ı şehriyar-ı fevc-i şahṣ-ı enbiya hatem 

  Liva’ü’l-hamd ile mülk-i nübüvvetde olup ka’im 

  Zuhūr-ı bi¢setinde ¢alem-i ¢ulvi buña cazim 

  Esami-i şerifüñ ahsen-i hüsne kılup rasim 

Muhammed Mustafa’suñ Ahmed u Mahmud Eba’l-Kasım (6/1) 

  Habib-i Zat-ı pak-i Kibriya’sun ya Resula’llah 

  Sefir-i leyletü’l-esra vü isbatuñ Habiba’llah 

  Seni isbat ider vahdaniyyetle nutk-ı illa’llah 

  Ki sensüñ hazin-i gencine-i ¢arş-ı emina’llah 

  Kulun Necmi-i şeydaya şefa¢at kıl bu mu¢tadum (6/5) 

 

                                                 
39  İpekten, age., s 96-97. 

Şiir Numarası Şiirin Başlığı Beyit Sayısı 

04 Kaṣide-i Beray-ı Amentü Bi’llahi 
be-rumuz-ı vacib ila-enam 

31 

14 Mersiye-i İmam ¢Ali Kerremallahu 

Vechehu  

51 

19 Mevludu’n-Nebi ¢Aleyhi’s-selam  97 

22 Mersiye-i İmam Hasan 

Radıyallahü ¢Anhü  

41 

Toplam Beyit 

Sayısı 

 220 
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Necmî Ali, yirmi altı numaralı şiiri Hazret-i Hüseyin’in (r.a.) ve 

beraberindekilerin Kerbela’da şehadetini dile getirdiği bir muhammes-i mütekerrirdir. 

Necmî Ali, muhammesin ilk bendinde Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali (r.a.) ve Hz. 

Hasan’ın (r.a.) dâr-ı bekaya irtihalini dile getirmiştir. 

Yüri gel agla ey çeşmüm Habib-i Kibriya gitdi 

Cenab-ı Ahmed ü Mahmud Muhammed Mustafa gitdi 

Figan it haşre dek candan ¢Aliyyü’l-Murtaza gitdi 

Gel ey göz zehr-i eşküñ dök Hasan hulk-ı rıza gitdi 

Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi (26/1) 

 

Kerbela’da 72 kişinin şehit edilmesi ile Yezid’in hilafeti zorla ele geçirmesi 

aşağıdaki bendlerde dile getirilmektedir. 

Tamam yetmiş iki evlad-ı paki eyledüñ yeksan 

  Buña ka’il olur mı Mustafa vü Murtaza Mennan 

  Saña biñ la¢net olsun ey Yezid-i ni¢met-i küfran 

  Feza-yı Kerbela’da saña ne oldı ki dökdüñ kan 

  Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi (26/3) 

Ser-a-pa Ehl-i Beyt’i katl kılduñ böyle ne vahşet 

  Bu devlet saña kimden kaldı fikr eyle behey nekbet 

  Babamdan kaldı dirsin aña kimden kaldı bu suret 

  Hasan destinden aldı ol babañ zor ile bi’l-kuvvet 

  Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi (26/8) 

 

Necmî Ali, on, on bir ve on ikinci bendlerinde Yezid’in ve ardından 

gelenlerin, On İki İmam’ın40 diğer mensuplarına da rahat vermediğini anlatmaktadır. 

Burada Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) yer almamaktadır. 

 

  Dahı Zeyne’l-¢aba’ya virmedi temkin evladuñ 

  Bu şugle ibtida itdükde senüñ kelb-i emcaduñ 

  Saña ¢ayb olmaya bu da¢va asl-ı ¢ırka ecdaduñ 

  Yezid-i la¢netu’llahı ¢aleyh yad olınur aduñ 

                                                 
40  Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) de dâhil olduğu On İki İmam şunlardır: 

 Ali b. Ebû Tâlib (ö. 40/661), Hasan b. Ali (ö. 49/669), Hüseyin b. Ali (ö. 61/680), Ali 

Zeynelâbidîn (ö. 94/713), Muhammed el-Bâkır (ö. 114/733), Ca‘fer es-Sâdık (ö. 148/765), 

Mûsâ el-Kâzım (ö. 183/799), Ali er-Rızâ (ö. 203/818), Muhammed et-Takī el-Cevâd (ö. 

220/835), Ali en-Nakī el-Hâdî (ö. 254/868), Hasan b. Ali el-Askerî (ö. 260/874), Muhammed 

el-Mehdî el-Muntazar (el-Kāim, el-Hücce; doğumu, 15 Şâban 255 / 29 Temmuz 869). Ethem 

Ruhi Fığlalı, “İsnâaşeriyye”, TDVİA, C. 23, İstanbul 2001, s. 143. 
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  Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

  O da buldı şehadet hem dahı Bakır dahı Ca¢fer 

  İmam Musa-yı Kazım nazim-ı ezfer ü ezher 

  ¢Ali Musaü’r-Rıza Şah-ı Horasan ol kamer azher 

  Ki senden oldı bu fitne kamu oldı şehid ekser 

  Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi  

  Taki vü ba-Naki dahı şehadetle olup hem-nam 

  Cenab-ı zat-ı pak ¢Askeri ol mükrim ü ikram 

  Muhammed Mehdi-i sahib-zaman ol eşbeh-i efham 

  Anuñ dahı şehadet buldıgı sendendür ey bed-nam 

  Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi (M. 26/10-12) 

 

Divançe’deki yirmi altıncı muhammesin mütekerrir mısraları, bazı bendlerde 

farklı kelimelerle kurulmuştur. Bu mısralar şu şekildedir: Bir, iki, on bir, on iki ve on 

üçüncü bendin mısraları Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi, 

dokuzuncu bendin mısrası Heman kan agla ey çeşmüm Hasan hulk-ı rıza gitdi, üç, 

dört, beş, altı, yedi, sekiz, on, on dört ve on beşinci bendin mısraları ise Heman kan 

agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi şeklindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 5. Müseddes 

Necmî Ali Divançesi’nde beş adet müseddes bulunmaktadır. Her bendi altı 

dizeden meydana gelen nazım biçimine müseddes denir. Müseddes de muhammes 

gibi çeşitli konularda yazılabilmektedir. Beçinci ve altıncı ya da  son mısrası tekrar 

etmeyen müseddeslere, müseddes-i müzdeviç adı verilir.41 Müseddeslerin hepsinin 

başlığı bulunmaktadır. 

                                                 
41  İpekten, age., s. 96-97. 

Şiir Numarası Şiirin Başlığı Bend Sayısı 

6 Na¢t-ı Sani 
 

5 

26 Mersiyye-i Diger 

Muhammes 

15 

Toplam Bend Sayısı  20 
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Necmî Ali’nin yazmış olduğu müseddeslerin tamamı na’t türündedir. 5. ve 7. 

müseddesler Peygamberimiz için yazılmış birer na’ttir. Bu müseddeslerde 

Peygamberimiz’in (s.a.s.) on sekiz bin âlemin peygamberi oluşu, bütün yaratılmışlara 

gönderilmiş olması42 vb. vasıfları anlatılmıştır. 

  Ey Şah-ı sera-perde-i iklim-i hakikat 

  Vay calis-i taht-geh-i ma¢na-yı risalet 

  Sultan-ı serira-yı akalim-i reşadet 

  Sensin felek-ara-yı meh [ü] mihr-i nübüvvet 

  Sensin kadem-averde-i mi¢rac-ı ¢inayet 

  Oldıguñ için eşref-i mazhar-ı ümmet (5/1) 

 

  Hem on sekiz biñ ¢alemüñ zi-haşmet sultanısuñ 

  İns ü cin ve’l-perinüñ seyyid-i zi-şanısuñ 

  Bu çar ¢unṣūr ma¢deni hem bu cihanuñ canısuñ 

  İki cihanuñ serveri ¢alemlerüñ erkanısuñ 

  Yutfi bi¢aynihim kad etemme li’l-hamse nara’l-veba 

  el-Mustafa ve’l-Murtaza v’ebnehüma ve’l-Ezhera (7/2) 

 

Necmî Ali beş numaralı müseddesinde Hz. İsa’nın (a.s.) Hz. Peygamber’i 

(s.a.s.), kendi zamanında müjdelediği,43 Allahu Teala’nın her şeyden evvel 

Peygamberimiz’in (s.a.s.) nurunu yaratması44 belirtilmiştir. 

 

Evvel ise ki sen nūr idüñ ey nūr-ı belagat 
  Nūruñla pür oldı senüñ iklim-i feṣahat 

 

Şanuñda beyan etmiş idi kavmine ¢‹si 
  Ahmed diyü olmışdı kitabında nüvisi (5/4-5) 

 

 

Şairimiz Necmî Ali on numaralı müseddesinde Hazret-i Ali’nin (r.a.) 

vasıflarını, üstün özelliklerini şu şekilde ifade etmektedir. 

                                                 
42  Biz seni âlemlere ancak rahmet için gönderdik. Enbiya 21/107. 
43  Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, 

Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim.’ demişti. Saf 

sûresi 61/6. 
44  Ey Câbir! Allahu Teala, eşyayı yaratmadan evvel kendi nurundan senin nebinin nurunu yarattı. 

Aclûnî, İsmâil b. Muhammed, Keşfu’l-Hafa va Muzîlu’l-İlbâsi ammâ’ştahara mina’l-

Ehâdîsi alâ Elsinati’n-Nâsi, C. 1, [yay. Ahmed Kalaş], Beyrut 1405 [=1985], s. 311, 827. 

hadis. 
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Ey padişah-ı feyz-resan ya ¢Ali meded 

  Nūr-ı çerag-ı ¢alem-miyan ya ¢Ali meded 

  Kutb-ı kulub-ı Ademiyan ya ¢Ali meded 

  Ey şeb-çerag-ı çeşm-i cihan ya ¢Ali meded 

  Sensüñ İmam-ı mescid-i can ya ¢Ali meded 

  Sensüñ şerif-i ¢ilm-i beyan ya ¢Ali meded (10/1) 

 
Necmî Ali, Der-Na¢t-ı Düvaz-deh İmaman başlıklı on birinci şiirinde On İki 

İmam’la45 birlikte Peygamberimiz’i (s.a.s.), Hz. Hatice (r.a.) ve Hz. Fatıma’yı (r.a.) 

zikretmiştir. O aynı zamanda müseddesin ilk iki beytini Peygamberimiz’e (s.a.s.) 

ayırmış ve bu beyitte Peygamberimiz’in (s.a.s.) künyelerinden olan erkek çocukların 

adlarıyla zikretmiştir. 

  Eba’l-Kasım bin ¢Abdu’llah Muhammed Mustafa geldi 

  Eba’l-İbrahim adlu nūr-ı çeşm-i enbiya geldi (11/1) 
 

Müseddesin üçüncü bendinde Hz. Hatice (r.a.) validemizin kadınları hayırlısı, 

Hz. Fatıma (r.a.) validemizi ise Peygamberimiz’in gözünün nuru olduğu ifade 

edilmiştir. 

  Hadice anemüz hayru’n-nisadur ol güher-perver 

  Dahı Zehra o hatūn-ı kıyamet añla gül hem-ser 

  ¢Aliyyü’l-Murtaza’nuñ mahrem-i haṣı idi ekber 

  Degüldi ümm reyhaneyn-i ism-i pakine izhar 

  Habib’üñ nūr-ı çeşmi ezher-i tūba-yı ba-beha geldi 

  Didüñ el-hamdü li’llah bizlere Fatıma ana geldi (11/3) 

 

Necmî Ali, söz konusu müseddesin dört-dokuzuncu bendlerinde On İki 

İmam’ı konu etmiştir. Bu bendlerde On İki İmam’ın isimleri teker teker anılmıştır.46 

  Nazar kıl Haydar-ı Kerrar ¢Ali ibn Ebi Talib 

  Didiler zat-ı paküñe Eba’lleys ü Eba’l-galib 

  Ki ol ṣahib-i makam nūr-ı çeşm-i aṣfa geldi 

                                                 
45  Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) de dâhil olduğu On İki İmam’ın diğer 

mensupları şunlardır: 

 Ali b. Ebû Tâlib (ö. 40/661), Hasan b. Ali (ö. 49/669), Hüseyin b. Ali (ö. 61/680), Ali 

Zeynelâbidîn (ö. 94/713), Muhammed el-Bâkır (ö. 114/733), Ca‘fer es-Sâdık (ö. 148/765), 

Mûsâ el-Kâzım (ö. 183/799), Ali er-Rızâ (ö. 203/818), Muhammed et-Takī el-Cevâd (ö. 

220/835), Ali en-Nakī el-Hâdî (ö. 254/868), Hasan b. Ali el-Askerî (ö. 260/874), Muhammed 

el-Mehdî el-Muntazar (el-Kāim, el-Hücce; doğumu, 15 Şâban 255 / 29 Temmuz 869) (Ethem 

Ruhi Fığlalı, “İsnâaşeriyye”, TDVİA, C. 23, İstanbul 2001, s. 143) 
46  Kalın harflerle yazılmış olanlar On İki İmam’dır. 
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  Resul’üñ sevgüli oglı Hasan hulk-ı rıza geldi 

  Bu meydana virüp uş Şah-ı deşt-i Kerbela geldi 

  Hüseyn ibn ¢Aliyyü’l-Murtaza eşbeh lika geldi  

 

  ¢Ali Zeyne’l-¢aba ibn Hüseyn eşref-i ademde 

  Fakat ol nur-ı dide kalmışdı yevm-i matemde 

  Bu ismüñ sahibi bu hamse-i Al-i ¢Aba geldi 

  Muhammed Bakır ol cümle ziya-ender-ziya geldi 

  Ne hikmetler nümayan eyledi gör hazret-i Halık 

  Ki oldı rehber ehl-i yakin ol Ca¢fer-i Sadık 

  Cinan bagında ol idi hususan tuti-i natık 

  İmam Musa Kazım Reşid-i etkıya fayık 

  Cenab-ı nur-ı Haydar ol İmam Musaü’r-Rıza geldi 

  İmam-ı Şah-ı Horasan kıble-i ¢alem-nüma geldi 

  Taki ba-Naki zat-ı şerifinden olup bahir 

  Olardur çeşme-i ab-ı hidayet batın u zahir 

  İmam ¢Askeri sahib-serir-i şahid-i tahir 

  Anuñ destinde idi devr-i ¢alem edver ü da’ir 

  On ikinci İmam Mehdi-i sahib-liva geldi 

  Götürdi yir yüzinden şekki Hakk-ı pişva geldi (11/8-9) 

Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Fâtıma (r.a.) ile On İki İmam’ı ifade eden tabire 

“çar-deh masum” adı verilmektedir. Necmî Ali de müseddesin onuncu bendinde bu 

on dört kişiyi ifade eden “çar-deh masum” tabirini kullanmaktadır. Ayrıca aynı 

bendde Hacı Bektaş-ı Veli47 ve Abdal Musa’yı48 da anarak bir manada mensup 

olduğu tasavvufi meşrebi de açıklar. 

  Kulak ur ¢arif iseñ diyelüm Esma-i Hüsna’yı 

  Dahı ol çar-deh ma¢sum-pak için dil-arayı 

  Cemi¢an Ehl-i Beyt ü Haci Bektaş-ı Veli babı 

  Kulak tut Musa elinden içdi sahbayı 

  Ki ol pir-i tarikat rehber-i her aṣdıka geldi 

  Cihanı ¢ilm ile gark eyledi ol Murtaza geldi (11/10) 

 

Necmî Ali, Der-Na¢t-ı Çar-yar-ı Kiram radıya’llahu ¢anhum adındaki on iki 

numaralı müseddesinin ilk dört bendini dört halifeye tahsis etmiştir. Diğer bendler 

                                                 
47  Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi, Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı 

Bektâş-ı Velî”, TDVİA, C. 14, İstanbul 1996, s. 455-458. 
48  Bektaşî ananesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri, Orhan F. Köprülü, “Abdal 

Mûsâ”, TDVİA, C. 1, İstanbul 1998, s. 64-65. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/orhan-f-koprulu
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ise şu şekildedir: Beşinci bendi Peygamberimiz’in (s.a.s.) amcaları Hz. Hamza (r.a.) 

ve Hz. Abbas’a (r.a.), altıncı bendi Peygamberimiz’in (s.a.s.) torunu Hz. Hasan’a 

(r.a.), yedinci bendi yine Peygamberimiz’in (s.a.s.) torunu olan Hz. Hüseyin’e (r.a.), 

son ve sekizinci bendi ise Necmî Ali kendisi için af dilemeye ayırmıştır. 

Necmî Ali bu şiirinin ilk bendinde Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) vasıflarından olan 

“Sıddık” yani «özü sözü doğru» yani «pek sadık» anlamına gelen bu kelimeyi şiirin 

her mısrasında kullanarak onun Hz. Peygamber’in (s.a.s.) en yakını olduğunu 

belirtmektedir. 

Ṣıddīk-ı ekber’dür farūk-ı a¢zam 

Ṣıddīk-ı ekber’dür akreb-i sultan (12/1) 

 

O, Hz. Ömer’in (r.a.) ikinci imam oluşunu bu müseddeste şu şekilde 

belirtmektedir. 

 

Farūk-ı a¢zamdur fatihü’l-burhan 

İmam-ı sani-i nebiyy-i zi-şan (12/2) 

 

Hz. Osman’ın (r.a.) Peygamberimiz’in (s.a.s.) iki kızı ile evlenip ona damat 

oluşu ve Kur’ân-ı Kerîm’i günümüzdeki hâli ile tertip edip toparlaması üçüncü 

bendde şu şekilde dile getirilmektedir. 

 

  İki nuruñ sahibidür hem ol 

  Cenab-ı Hazret-i Damad-ı Resul 

  İsm-i şerifleri Hazret-i ¢Osman 

  ¢Osman ibn ¢Affan Cami¢ü’l-Kur’an (12/3) 

 

Hz. Ali’nin (r.a.) Peygamberimiz’in (s.a.s.) vasisi olduğu şöyle dile 

getirilmiştir. 

 

  ¢Aliyyü’bn-i Ebi Talib tende can 

Vaṣiyy-i Peygamber hem Şah-ı Merdan (12/4) 

 

Necmî Ali müseddesin beşinci bendinde Peygamberimiz’in (s.a.s.) amcaları 

Hz. Abbas (r.a.) ve Hz. Hamza’nın (r.a.) yiğitliklerine atıfta bulunmuştur. 

 

Hamza-i merdan bir sahib-kıran 
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Hazret-i ¢Abbas’dur ulu kahraman (12/5) 

 

Altıncı ve yedinci bendlerde ise Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’den (r.a.) 

bahsetmektedir. Hz. Hasan’ın (r.a.) zahirde beşinci imam fakat batında ikinci imam 

oluşu ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) Kerbela’da şehit oluşu ve onun zahirde altıncı imam 

bâtında üçüncü imam oluşu dile getirilmiştir. 

 

  Beşinci imamdur ol nūr-ı gufran 

  Velakin ikinci ümem-i iman (12/6) 

 

  Altıncı imamdur zahirde amma 

  Hakikatde üçüncidür ba-ṣafa 
  Deşt-i Kerbela’da dökdi o da kan 

  Afhar u efzal-ı Şah-ı Şehidan (12/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 6. Muaşşer 

On mısradan meydana gelen nazım şeklidir.49 Necmî Ali’nin Divançe’sinde 

bulunan şiirlerden sekizinci ve yirmi beşinci şiirler olmak üzere iki adet muaşşer 

bulunmaktadır. 

Necmî Ali sekiz numaralı muaşşerinde Peygamberimiz’in (s.a.s.) Miraç’ını 

konu edinmiş bir miraciyedir ve Na¢t-ı Rabi¢ Mi¢raciyye-i Şerife adını vermiştir. 

“Miraciye, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Miraç mucizesini anlatan, genellikle mesnevi veya 

kasîde nazım şekilleriyle yazılan edebî türdür. Miraciyeler; divanların, mesnevilerin, 

                                                 
49  Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk 

Dil Kurumu Yayınları: 517, 10. bs., Ankara Şubat 2013, s. 231. 

Şiir 

Numarası 

Şiirin Başlığı Bend Sayısı 

05 Na¢tü’n Nebi ¢Aleyhi’s-salavatu ve’s-

selam 

5 

07 Na¢t-ı Salis 5 

10 Na¢t-ı Sani-i ¢Ali-ra. 9 

11 Der-Na¢t-ı Düvaz-deh-i İmaman 11 

12 Der-Na¢t-ı Çar-Yar-ı Kiram 

Radıya’llahu ¢Anhum 

8 

Toplam 

Bend Sayısı 

 38 
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siyer ve mevlid gibi türlerin içerisinde bir bölüm olarak veya müstakil olarak kaleme 

alınmıştır. Müstakil olarak kaleme alınan ve Miraç mucizesini daha ayrıntılı işleyenlere 

‘miraç-name’ denmiş ise de ‘miraciye’ ve ‘mirac-name’ terimleri birbiriyle eşanlamlı 

olarak kullanılmıştır. Edebiyatımızda mensur olarak yazılmış miraciyeler de vardır.”50 

Söz konusu şiir, Peygamberimiz’in (s.a.s.) sırtındaki nübüvvet mührü, iki 

âlemin serveri oluşu vb. ifadelerle başlamaktadır. Ardından Peygamberimiz’e (s.a.s.) 

kırk üç yaşında İslamiyet’i halka açıktan duyurulması emredilmiştir.51 Hz. Ebu Bekir 

(r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.) ve Hz. Ali’nin (r.a.) Müslüman olduğu dile 

getirilmiştir. Ümmühân’ın evinde iken Peygamberimiz (s.a.s.), Miraç yolculuğuna 

başlamış ve Mescid-i Aksa’ya gitmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) orada diğer 

peygamberlere iki rekat namaz kıldırmıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Kudüs’ten 

semaya yükselişini, Sidre, Cennet, Tuba vb. takip eder. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 

“kâbe kavseyn” makamına ulaşması, beş vakit namazın farz kılınması ve Hz. Ali’nin 

(r.a.), bu Miraç hadisesinde Peygamberimiz’in karşısına aslan suretinde çıkması bu 

muaşşerde anlatılmaktadır. 

  Hak Te¢ala çün yaratdı on sekiz biñ ¢alemi 

  Cümleden evvel ki halk etmişdi Nur-ı Muhammedi 
  Kendüye mir’at kıldı evvel Habib-i Ekrem’i 

  Kim anuñ-çün halk kıldı cümle nev¢-i ademi 

  Sa¢id-i evlad-ı adem ol Kureyşi Haşimi 
  Kıldı alnında münevver tab-ı şems-i a¢zami 
  Arkasında vaz¢ olunmışdı bütün hatemi 

  Nura gark eyler idi dünyayı nur-ı her demi 

  İki ¢alem serveri ins ü cinnüñ akdemi 

  Ol Muhammed Mustafa’dur irdi haber makdemi (8/1) 

 

  Girdi kırk üç yaşına bi¢setinle buldı iftihar 

  Mekke’de izhar kıldı din-i paki bi’l-karar 

  Emr-i Hak ile cihan halkına itdi aşikar 

  Dinine girüp tamam oldı ṣahabe [ü] çar-yar 

  Ol Ebū Bekr ¢Ömer ¢Osman ¢Ali namdar 

                                                 
50  Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi’râc-nâmeler, Hacettepe Üniversitesi Eski Türk 

Edebiyatı Doktora Tezi, Ankara 1980, s. 6. 
51  Peygamberimize kırk yaşında iken nübüvvet verilmiştir ancak kırk üç yaşında Müddesir sûresi 

ile risaletin gelmesiyle açıktan tebliğ faaliyetine başlamıştır. Ahmet Cevdet Paşa Kısas-ı 

Enbiya ve Tevarih-i Hülafa Cilt 1 - Kısım 1, [haz.: Mahir İz], Kültür ve Turizm Bakanlıgı 

Yayınları, Ankara 1985, s. 76-109. 
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  Bezm-i haṣsuñda ol her biri bir ṣahib-medar (8/3) 

 

  Bir gice mihman-ı beyt-i Ümmühan idi o Şah 

  Gice sa¢at üçde burc-ı vahdetindeydi bi-gah (8/4) 

 

  İki rek¢at secde kıldı Hazret’üñ didarına 

  Ol zamanda tab-ı hicab irdi gül-ruhsarına 

  … 

  Beş vakt emr oldı ol dem ümmet-i ebrarına 

  Mekke’ye geldi tamam oldı ¢uruc-ı mahremi 

  Mu¢cizatı ile irşad itdi cümle ¢alemi 

  Gör keramet kıldı izhar ol ¢Aliyyü’l-Murtaza 

  Rah-ı Mi¢rac’a bu ¢avdetde çıkup ol ba-safa 

  Girdi arslan suretine turdı yol üzre şaha 

  Hatemin agzına virdi ol Habib-i Kibriya 

  Mekke’ye yöneldi ol şir-i şeci¢-i hel-eta 

  Çekilüp bir yane turdı zat-ı pak-ı ba-safa 

  Geldi Hazret Mekke’ye didi bu razı evvela 

  Hatemin virdi o dem Şah-ı Serir-i Evliya 

  Mest-i hayran itdi bu burhan ile ehl-i demi 

  Çünki medh itdi Muhammed ol ¢Aliyyü’l-a¢zamı (8/8-9) 

 

Necmî Ali şiirlerinde çoğunlukla Ehl-i Beyt’i ve Kerbela Vakası’nı konu 

edinmektedir. Aynı şekilde yirmi beşinci manzumesinde de Hazret-i Hüseyin’in (r.a.) 

Kerbela’da şehit edilişi üzerine kaleme aldığı mersiyede onun ölümünden duyulan 

üzüntü, Yezid’e duyulan öfke, ona lanet edilmesini ele almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şiir 

Numarası 

Şiirin Başlığı Bend Sayısı 

8 Na¢t-ı Rabi¢ Mi¢raciyye-i Şerife  10 

25 Mersiye-i Diger Beray-ı İmam 

Hüseyn 

 

9 
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1. 1. 7. Terkib-i Bend 

Necmî Ali’nin Divançe’sinde bu nazım şekliyle yedi tane terkib-i bend 

bulunmaktadır. Necmî Ali’nin bu nazım şekli ile yazdığı manzumelerin içinde 

mersiye en fazla yeri tutar. Necmî Ali, Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Hasan (r.a.), Hz. 

Hüseyin (r.a.) ve Kerbela üzerine mersiyeler yazmıştır. 

Necmî Ali, Der-Beyan-ı Vefat-ı Habibu’llah ¢Aleyhi’s-selam başlıklı yirmi 

numaralı terkib-i bendini Peygamberimiz’in (s.a.s.) vefatına ayırmıştır. Bu terkib-i 

bend kendinden önceki on dokuz numaralı ve Mevludu’n-Nebi ¢Aleyhi’s-selam adlı 

şiiriyle birlikte manzum bir Siyer-i Nebi olarak düşünülebilir. Onun 63 yaşında hacca 

gidişi ve hacdan dönüşünde Cebrail’le (a.s.) karşılaşması ve vefatını anlaması, 

ardından sahabeyle vedalaşması ve defin merasimine kadar olan süreç anlatılmıştır.  

Altmış üç yaşına girmişdi Habib-i Ekrem 

  Mevsim-i hacda çıkınca ¢Arafat’a ol dem (20/1) 

Kim vekil itdi Eba Bekr’i namazı kıldı 

  Cümlesi halet-i mahbub-ı Huda’yı bildi (20/25) 

 

Necmî Ali’nin Der-Hakk-ı Viladet-i ¢Aliyyü’l-Murtaza başlıklı yirmi bir 

numaralı terkib-i bendi, Hazret-i Ali’nin (r.a.) doğum serüveninin anlatıldığı bir 

mevliddir. Peygamberimiz (s.a.s.) 29 yaşındayken Hazret-i Ali’nin (r.a.) ana rahmine 

düşmesi, Ebu Talib’in Yemen’e gitmesi, orada bir zatın verdiği narı yemesi, 

annesinin Hz. Ali’ye (r.a.) hamile kalması, Hazret-i Ali (r.a.) ile Peygamberimiz’in 

(s.a.s.) konuşması ve Hazret-i Ali’nin (r.a.) Kâbe’de dünyaya gelmesi vb. olaylar 

hikâye edilmiştir. 

  Bu Talib’i gör kim Yemen’e hem ol sal 

  Bir zat-ı şerife oluban anda mücehhed (21/3) 

  Didi nereden geldüñ eya şir-i ¢alem 

  Didi gelmişem Mekke’den ey merd-i mü’ebbed (21/5) 

 

  Hem dahı vasisi ki anuñ namı ¢Ali’dür 

  Yigirmi tokuz yaşına girdikde o Muhtar (21/10) 

 

  O düşe ana rahmine esrar-ı Huda’dan 

  Otuz yaşına gire Muhammed bu ne esrar (21/11) 
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  Üç dane zihi mive-i nar oldı hüveyda 

  Na-gah irişdi kerem-i Hazret-i Mevla (21/25) 

  Ol nar agacına zihi lutf-ı sa¢adet 

  Ol ulu kerem issi gör ol mücella (21/26) 

  Nısfın yidi Bu Talib o naruñ dahı kendi 

  Nıṣfını dahı ehli yidi narı begendi (21/30) 

  Ol Fatıma binti Esed hamile kaldı 

  Bu Talib o dem oldı dil u can ile handan (21/32) 

  Şah ise batında idi vakti yak›n oldı 

  Söyleşür idi ¢Ali Muhammed ile gah gah (21/38) 

 

Necmî Ali yirmi üç numaralı manzumesinde Hazret-i Hüseyin (r.a.) 

üzerinden Kerbela Vakası’nı anlatmaktadır. Bu şiirinde Kerbela Vakası’nı en içten 

duygularla dile getirmiştir. 

Ol heşt cennet ise bu ahbardan heman 

  Ahir işitdi cümle bu müdhiş peyamını 

  Rızvan dökdi gözlerinüñ yaşını meger 

  Gılman kan dökdi işidüp hıtamını 

  Huran yoldı ṣaçlarını sine dögüp 

  Kevser de lezzetini viremez ihtamını 

  Eşcar berkler döküben bar virmedi 

  Tūba bulandı kırdı bütün nahl-ı hamını 

  Nehr-i behişt kan gibi akdı ma¢na hem 

  Hem selsebil dökmedi neşve-i enamını (23/14-18) 

 

Hazret-i Hüseyin’i (r.a.) şehit eden Yezid için cehennem yanıp 

kavrulmaktadır. 

Dūzah tutuşdı kavm-i Yezid için ey feta 

  Ravza-i ervah cümle şehidan pür-feza (23/25) 
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Divançe’de bulunan Bahariyye-i Terkib-i Hübut başlıklı terkib-i bendde 

baharın gelişi anlatılmaktadır. Baharın niteliklerinin anlatıldığı bu terkib-i bendde 

tabiattaki değişim bir tablo gibi okuyucuya sunulmuştur. 

   Servler kaldı ayakda vü ṣanavber hayran 

   Selsebiller gibi her canibe cūlar çaglar 

   Gitdi eyyam-ı şita geldi yine fasl-ı bahar 

   Büsbütün yir yüzi pür-sebz ile oldı gülzar 

   Hulleler giydi zemin sündüs-ı istebrak-fam 

   Sünbül aldandı benefşeyle zeminde kemnam 

   Nilüfer kaldı mukavim ü şecerler ka’im 

   Laleler dag-ı derūn oldı şakayık ressam  (30/17-20) 

 

 

 

1. 1. 8. Terci-i Bend 

 
Terci-i bend biçim ve uyak yönünden terkib-i bende benzemektedir. Ancak 

bendleri birbirine bağlayan vasıta beyitleri her bendin sonunda tekrar eder.52 Necmî 

Ali’nin Divançe’sindeki otuz bir numaralı şiir, terci-i bend sınıfına girmektedir. 

 

 

                                                 
52  Dilçin, age., s. 350. 

Şiir 

Numarası 

Şiirin Başlığı Bend 

Sayısı 

20 Der-Beyan-ı Vefat-ı Habibu’llah ¢Aleyhi’s-selam 16 

21 Der-Hakk-ı Viladet-i ¢Aliyyü’l-Murtaza 13 

23 Mersiyye-i Kebir-i İman Hüseyn Şah-ı Deşt-i Kerbela 6 

27 Terkib-i Bend Guyed 5 

28 Terkib-i Bend-i Diger Guyed 7 

29 Terkib-i Bend-i Diger Guyed 5 

30 Bahariyye-i Terkib-i Hübut 5 

Şiir 

Numarası 

Şiirin Başlığı Bend Sayısı 

31 Terci-i Bend Guyed 5 
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1. 2. Vezin 

Divançe’de yer alan otuz iki manzumeden otuz tanesi aruz kalıbı ile iki tanesi 

ise hece vezni ile yazılmıştır. Necmî Ali’nin yazmış olduğu manzumelerde bazı 

aksaklıklar mevcut olmakla birlikte yedi farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. 

Necmî Ali’nin şiirlerinde vezin hatası sayılabilecek unsurlardan özellikle 

imale, vasl ve zihafa sıkça rastlanmaktadır.53 

Aşağıdaki beyitte koyu harflerle gösterilen yerlerde imale yapılmak suretiyle 

vezin uygulanmıştır: 

mef¢ulü / fa¢ilatü / mefa¢ilü / fa¢ilün 

- - + / - + - + / + - - + / - + - 

  Ey nūr-ı çeşmüm seyyid-i kün fe-kan ya Hüseyn 

  Vay ciger-guşe Habib-i Müste¢an ya Hüseyn (23/1) 

 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / fe¢ulün 

+ - - - / + - - - / + - - 

  ¢Aref sırrı kulub-ı insde mahtum 

  Nebi vü evliyaya oldı meczūm (1/24) 

Aşağıdaki beyitte koyu harflerle gösterilen yerlerde zihaf yapılmak suretiyle 

vezin uygulanmıştır. 

mef¢ulü / fa¢ilatü / mefa¢ilü / fa¢ilün 

- - + / - + - + / + - - + / - + - 

 

Ya aglamaz mı Fatımatü’z-Zehra vü vefa 

   Şahid degül mi zehr-i mesmum-ı ba-safa (25/2) 

 

Aşağıdaki beyitte koyu harflerle gösterilen yerlerde vasl yapılmak suretiyle 

vezin uygulanmıştır. 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / fe¢ulün 

+ - - - / + - - - / + - - 

                                                 
53  Koyu olarak yazılan yerler kusurları göstermektedir. 
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Yog iken ¢alem-i ervah-ı temkin 

  Var idi ol Cenab-ı Zat-ı Tahsin (1/7) 

Terci-i bendde, bendleri birbirine bağlayan vasıta beyitleri her bendin 

sonunda yinelenir. Ancak Necmî Ali’nin Divançe’sinde bulunan beş bendlik otuz 

numaralı terci-i bendde bir, iki ve üçüncü bendlerin vasıta beyti aynı olup dört ve 

beşinci bendlerin ikinci mısraları farklılık arz etmekle birlikte bu durum vezin 

açısından herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. 

 

 

Aruz Kalıplarının Dağılımı 

Hezec Bahri: 

1. 4 adet (1, 2, 9 ve 24 numaralı şiirler) mefa¢ilün / mefa¢ilün / fe¢ulün 

2. 8 adet (4, 6, 11, 15, 16, 17, 18 ve 26 numaraları şiirler) mefa¢ilün / 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün 

3. 3 adet (5, 21 ve 28 numaralı şiirler) mef¢ulü / mefa¢ilü / mefa¢ilü / fe¢ulün 

Rezec Bahri: 

4. 1 adet (7 numaralı şiir) müstef¢ilün / müstef¢ilün / müstef¢ilün / müstef¢ilün 

Remel Bahri: 

5. 6 adet (8, 13, 19, 27, 29 ve 32 numaralı şiirler) fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilatün 

/ fa¢ilatün 

6. 3 adet (20, 30 ve 31 numaralı şiirler) fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilün 

Muzari Bahri: 

7. 5 adet (10, 14, 22, 23 ve 25 numaralı şiirler) mefªulü / faªilatü / mefaªilü / 

faªilün 

 

Hece Ölçüsü: 
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8. 2 adet (3 ve 12 numaralı şiirler) 6+5=11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. 

 

 

 

1. 3. Kafiye ve Redif 

1. 3. 1. Kafiye 

Mısra sonlarında yer alan kelime veya eklerin ses, telaffuz bakımından aynı; 

görev ve anlam olarak ise farklı olması durumuna kafiye adı verilir.54 Divançe’de 

kullanılan kafiye çeşitleri şöyledir55: 

 

1. 3. 1. 1. Yarım Kafiye 

Tek ses benzerliğine dayanan kafiye çeşidine yarım kafiye adı verilir. 

  Zuhūra geldi Adem ile Havva 

  Gelüp bu hak-ı pake na-geh illa (1/20) 

 

  Lam sülale-i tahire kamu 

  Nūr-ı kerameti ¢alem toptolu (2/8) 

 

                                                 
54  Menderes Coşkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, Dergâh Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2012, 

s. 232. 
55  Kalın olarak olarak yazılanlar kafiyeyi göstermektedir. 

25, 82

25

9,375

8,36

18,75

9,375

15,625

6,25

Necmî Ali Divançesi'ndeki Şiirlerin Vezinlere Göre Dağılımı

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. 3. 1. 2. Tam Kafiye 

İki harfin benzerliğiyle oluşan kafiye çeşidine tam kafiye adı verilir. 

  Ba¢de Eba Bekr u ¢Ömer [u] ¢Osman 

  Hazret-i ¢Ali’dür ashab-ı cinan (3/26) 

 

  Sultan-ı serira-yı akalim-i reşadet 

  Sensin felek-ara-yı meh [ü] mihr-i nübüvvet (5/1) 
 

1. 3. 1. 3. Zengin Kafiye 

İkiden fazla ses benzerliğiyle oluşturulan kafiyeye zengin kafiye denir. 

  ¢Alem-i ervahda Nur-ı Muhammed Mustafa 

  Cümleden evvel yaradıldı o zat-ı ba-safa (19/1) 

  Bir gün Cibril geldi gör o ṣūretde 

  Oturur idi huzūr-ı hazretde (24/61) 

 

1. 3. 1. 4. Tunç Kafiye 

Kafiyeyi oluşturan kelimelerden birinin diğer mısradaki kelimenin içinde 

geçtiği kafiyedir. 

  Zal ezher-i Betūl-ı Fatıma oldı 

  Hadice’den güher mahzeni toldı (2/7) 

  el-Hamdü li’llahi Rabbi’l-¢alemin 

  Rahmetüñ şayandur ya nūra’l-emin (3/1) 

 

1. 3. 2. Redif 

Redif, sözlükte '”arkadan gelen” anlamına gelip kafiye sözcüğünün son 

harfinden sonra gelen harf, ek, takı ve sözcüklere denir.56 Divançe’de yer alan redif 

türleri şunlardır57: 

 

1. 3. 2. 1. Ekle Yapılan Redifler 

  İki on dört yigirmi sekiz ola 

  Ṣıfat-ı Ademi bu nakşı bula (3/17) 

                                                 
56  Dilçin, age., s. 67. 
57  Kalın olarak yazılan harf ve kelimeler redifleri göstermektedir. 
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  İki rek¢at secde kıldı Hazret’üñ didarına 

  Ol zamanda tab-ı hicab irdi gül-ruhsarına (8/8) 

  Didi ki Ebu Talib’e tut desti du¢aya 

  Ben başlayayum şevk-i mahabbetle senaya (21/19) 

 

1. 3. 2. 2. Kelimeyle Yapılan Redifler 

  Arayiş-i gerdun-ger-i devran-ı feleksüñ 

  Ol merkez-i envar-ı dırahşan-ı feleksüñ (5/2) 

  ¢Ali’dür mazhar-ı burhan ¢Ali’dür 

  ¢Ali’dür kaşif-i iman ¢Ali’dür (9/1) 

  Ey müşebbeh-i Resul-i dü cihan ya Hasan 

  Vay yadigar-ı nakd-i dil [u] can ya Hasan (22/1) 

  Gidelüm mevkib-i ahdarı temaşa idelüm 

  Azıcık hatırımuz anda teselli idelüm (30/25) 

 

 

 

 

1. 3. 2. 3. Ek ve Kelimeyle Yapılan Redifler 

  Nokta sırrında rumuz-ı kün fe-kan’suñ ya ¢Ali 
  Hel-eta batnında intaku’l-beyansuñ ya ¢Ali (13/1) 

  Cenab-ı Zat-ı Mahbūb-ı Huda’suñ ya Resula’llah 

  Ki hem hatm-i nebi vü enbiyasuñ ya Resula’llah (15/1) 

  Muy-ı çin olmış meyyal keçe külahuñ bir yaña 

  Bir tarafdan bast olup muy-ı siyahuñ bir yaña (29/25) 

 

1. 4. Edebî Sanatlar 

Edebî metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında edebî sanatların önemli 

bir yeri bulunmaktadır. Şairler duygularını, ruhi hâllerini ve şiir üzerindeki 

maharetlerini göstermede edebî sanatlar büyük rol oynamaktadır. Divan şairleri, 

edebî sanatları bildikleri ve uyguladıkları ölçüde başarılı eserler verebilmişlerdir. 

Necmî Ali, edebî sanatları kullanırken sadece şiir yazmadaki maharetini 

göstermek için bu sanatlardan kullanmamıştır. Hitap ettiği kitleye duygularını 
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aktarmada vasıta olarak kullanmıştır. Bu kısımda, onun Divançe’de kullandığı söz 

sanatlarının başlıcalarına birer örnek verilerek edebî sanatları nasıl kullandığı ifade 

edilmeye çalışılacaktır. Divançe’de kullanılan başlıca sanatlar şunlardır58: 

1. 4. 1. Akrostiş 

Akrostiş, her dizenin ilk harfi, yukarıdan aşağıya doğru okununca bir ad 

çıkacak biçimde düzenlenmiş şiire denir.59 Necmî Ali, aşağıdaki manzumesinde 

Kur’ân-ı Kerîm’in ikinci sûresi Bakara’nın ilk Elif lam mim ve ikinci ayetindeki 

zalike’l-kitab kısmını akroştis sanatıyla ifade etmiştir.60 

Elif lam mim zalike’l-kitab 

  La raybe fihi ma¢na-yı müstetab (2/2) 

  Elif yüz on birdür ¢Ali’dür ¢Ali 
  Ḥakikat sırrınuñ agahi beli 

  Lam yetmiş birdür yetmiş iki nūr 

  Bezm-i Kerbela’da oldılar mesrūr 

  Mim toksan iki oldı Muhammed 

  Zat-ı hakayıkda kıldı mü’eyyed 

  Zal ezher-i Betūl Fatıma oldı 

  Hadice’den güher mahzeni toldı 

  Lam sülale-i tahire kamu 

  Nūr-ı kerameti ¢alem toptolu 

  Kaf keramet-i Hüseyn ü Hasan 

  Cemal-i pakinde neyyir ü ahsen 

  Elif sırr-ı kadd-i Adem’i zuhūr 

  O çeşmeden cūş itdi ma’-i tahūr 

  Lam liyakat-i nūr-ı keramet 

  Kenzü la-yefna’da hazır tamamet 

  Kaf kitabu’llahi vü kefa bi’llah 

  Şehida’llahu ennehu la-ilahe illa’llah 

                                                 
58  Kalın olarak yazılan kelimeler edebî sanatların kullanıldığı yerleri göstermektedir. 
59  Dilçin, age., s. 493. 
60  Kalın olarak yazılan harfler Elif lam mim zalike’l-kitab’in okunuşunu göstermektedir. 
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  Tastamamet rütbe-i a¢la ¢Ali 
  Hakk-ı şanında dir amentü bi’llahi 

  Elf-i salis sırr-ı asar-ı iman 

  Nokta içindedür Esrar-ı Kur’an 

Ba-yı muvahhid-i belagat-ı has 
  Cümle ¢alem andan buldı ihtiṣaṣ (2/4-15) 
 

1. 4. 2. Teşhis 

 

Teşhis, insan dışındaki canlı ve cansız varlıkları, düşünen, duyan ve hareket 

eden bir insan kişiliğinde göstermek, kişileştirmektir.61 

  Zühre iderdi rakṣ yire düşdi neş’esi 

  Kaldı Zuhal bu vadide gör bi-ziya ¢Ali (14/20) 

 

Zühre yıldızının insan gibi dans ettiği beyitte ifade edilmektedir. 

 

1. 4. 3 Hüsn-i Talil 

Hüsn-i talil, bir şeyin meydana gelişi için şairane bir sebep göstermeye 

denir.62
 

  Hurşid yandı odlara meh oldı iki şak 

  Encüm tona[n]dı çarh giyindi ¢aba ¢Ali (14/19) 

 

Şair, güneşin var olan yanışını Hz. Ali’nin (r.a.) vefatına dayandırmıştır. 

1. 4. 4. İktibas 

İktibas, söze anlamı pekiştirmek amacıyla ayet, hadis ya da bunlardan 

parçalar almaktır.63 

  Ki sen ol kul hüva’llahu-ehad’suñ 

  Ki sen ol nur-ı Allahu’ṣ-Ṣamed’süñ (1/2) 

 

                                                 
61  Dilçin, age., s. 419. 
62  Coşkun, age, s. 165. 
63  Dilçin, age., s. 465. 
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Şair, İhlas sûresinin64 ilk iki ayetini şiirine alıntılayarak iktibas sanatını 

kullanmıştır. 

 

1. 4. 5. Tenasüb 

Tenasüb, bir konu üzerinde ilişkili ve uyumlu kavramların bir arada 

kullanılmasıdır.65 

   İki bahrından itdi huruc lü’lü ve’l-mercan66 

  Hasan ile Hüseyn idi zuhur-ı harf-i imkane (4/25) 

 

“Bahr”, “lü’lü” ve “mercan” kelimeleri arasında mana bakımından yakınlık 

bulunmakta ve böylece tenasüp sanatı meydana gelmektedir. 

 

1. 4. 6. Teşbih 

Teşbih, aralarında benzerlik bulunan birden fazla şeyin birbirine 

benzetilmesidir. Teşbihte benzeyen ve kendisine benzetilen olmak üzere iki temel 

unsur vardır. Diğer unsurlar ise benzetme yönü ve benzetme edatıdır. 67 

  ¢Ali’dür ma¢rifet bagında bülbül 

  Fesahat mülkine sultan ¢Ali’dür (9/6) 

 

Yukarıdaki beyitte teşbihin benzeyen ve benzetilen unsurları kullanılmış ve 

Hz. Ali (r.a.) bülbüle benzetilmiştir. 

1. 4. 7. Mecaz-ı Mürsel 

 

Mecaz-ı mürsel, bir sözün gerçek anlamının dışında benzetme amacı 

gütmeden kullanılmasıdır.
68

 

  Kulak ur ¢arif isen diyelüm Esma-i Hüsna’yı 

  Dahı ol çar-deh-i ma¢sum-pak için dil-arayı (11/10) 

                                                 
64  İhlas 112/1-2. 
65  Coşkun, age, s. 138. 
66  Buradaki iki bahirden mana Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Fâtıma kasdedilmektedir. Bu bahirlerden 

çıkan lüªlü ile Hz. Hasan, mercan ile Hz. Hüseyin kasdedilmektedir. 
67  M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, R Yayınları, İstanbul 2000, s. 110-111. 
68  Dilçin, age, s. 415. 
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Necmî Ali, kulak ur deyimiyle “kulak ver” yani “Esma-i Hüsna’yı dinle” 

demek istemiştir. 

 

1. 4. 8. İstiare 

İstiare, benzetme ögelerinden yalnız kendisine benzetilenin veya benzeyenin 

söylenmesiyle yapılan sanattır.
69

 

  Servler kaldı ayakda vü ṣanavber hayran 

  Selsebiller gibi her canibe cūlar çaglar (30, III, 17) 

 

“Ayakta durmak” ve “hayranlık” kavramları insana ait özelliklerdendir. 

İnsana ait olan bu özellikler, servi ağacı ve sanavbere aktarılarak istiare sanatı 

yapılmıştır. 

 

1. 4. 9. İntak 

İntak, insan kişiliğinde canlandırılan varlıkları konuşturmaya intak denir.70 

  Her bir şükūfe yapragını dökdi yir yire 

  Sünbül karardı etdi benefşe nida ¢Ali (14/37) 

 

Necmî Ali, menekşenin insan gibi Ali diye nida eylediğini ifade ederek intak 

sanatını kullanmıştır. 

1. 4. 10. İştikak 

 

İştikak, aynı kökten türemiş iki sözcüğün bir mısra veya beyitte 

kullanılmasıdır.71 

  Geldi şeytan mar u tavus ile girdi cennete 

  Adem Havva’ya igva virdi merdud u gava (19/15) 

 

Şair aynı kökten türeyen igvâ ve gavâ kelimelerini şiirinde kullanarak iştikak 

sanatı yapılmaktadır. 

 

                                                 
69  Coşkun, age, s. 406. 
70  Dilçin, age., s. 419. 
71  Dilçin, age, s. 482. 
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1. 4. 11. İstifham 

İstifham, cevap alma amacı gütmeden duygu ve anlamı güçlendirmek için 

sözü soru şekliyle ifade etmektir.72 

  İki canibden ider Dahhak marı beste-ser 

  Bilmezem ejder midür kakül midür gisū midür (29/2) 

 

Necmî Ali, efsaneye göre Dahhak’ın omuzlarındakilerin kakül mü yılan mı 

sorusunu sorarak istifham sanatı yapmıştır. 

1. 4. 12. Nida 

Nida, şairin duygularını ve heyecanını “ey, hey” gibi ünlemlerle ifade 

etmesidir.73 

Nida geldi ey İbrahim fehm eyle  

İsma¢il’i ben azat itdüm hele (19/25)  

1. 4. 13. Leff ü neşr 

Leff ü neşr, birbiriyle aralarında anlam ilişkisi olan kelimeleri zikrettikten 

sonra bunlara paralel olarak anlam itibarıyla birbirleriyle ilişkili farklı kelimeleri 

söylemektir.74 

İki bahrından itdi huruc lü’lü ve’l-mercan 

  Hasan ile Hüseyn idi zuhur-ı harf-i imkane (4/25) 

 

Necmî Ali, “lü’lü-Hasan” ve “mercan-Hüseyin” kelimeleri arasında anlam 

ilişkisi kurarak leff ü neşr sanatını kullanmıştır. 

  

                                                 
72  Dilçin, age., s. 456. 
73  Dilçin, age., s. 453. 
74  Saraç, age., s.154. 
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2. Divançe’de Dikkat Çeken Muhteva Özellikleri 

 
2. 1. Din ve Tasavvuf 

Necmî Ali, Alevî-Bektaşî bir karaktere sahip olduğundan dolayı şiirlerinin 

hepsinde dinî-tasavvufi unsurları görmek mümkündür. 

Necmî Ali’nin dinî-tasavvufi zemindeki yazmış olduğu şiirleri genel olarak 

sade, açık ve anlaşılır bir üsluptadır. Bununla birlikte Necmî Ali’nin şiirlerinde yer 

alan ayet/hadis iktibasları, tarih bilgisi ve Hurûfîlik’e ait öğeler bulunduğundan ötürü 

şairimizin şiirlerini anlayabilmek için bazı ilimleri ve temel dinî prensipleri bilmek 

gerekmektedir. 

Bu kısımda Divançe’de yer alan dinî ve tasavvufi unsurlar genel bir çerçeve 

çizilecek şekilde ortaya konulacaktır. Bu çalışma ayrıntılı bir dinî-tasavvufi muhteva 

inceleme çalışması olmadığından dolayı tespit edilen ana kavramlar incelenmiştir. 

 

2. 1. 1. Divançe’de Adı Geçen Melekler 

Necmî Ali, eserinde dört büyük melek olan Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil’ e 

(a.s.) ve Rıdvan adlı meleğe yer vermiştir. 

On altıncı na’tında Necmî Ali, ebedi nurun kaynağının Peygamberimiz (s.a.s.) 

olduğu ve Cebrail’in (a.s.) de onu tasdik edici ve destekleyici olduğunu söylemiştir. 

  Ki sensüñ mazhar-ı nūr-ı mü’ebbed ya Resula’llah 

  Saña Cebra’il olmışdur mü’eyyed ya Resula’llah (16/1) 

 

“Cebrail (a.s.) ilahi kelamı doğruluğunda şüphe edilmeyecek şekilde Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) aktaran bir melek olduğundan şairler onu Ruh-ı Kudsî yanında 

Cibrîl-i Emîn, Ruhu’l-emîn, Cibrîl-i Ruh gibi isimleriyle de anarlar. Ayrıca Hümâ-yi 

Kuds/Kudsî, Tûtî-i Kuds, Bülbül-i Kudsî tamlamalarında görüldüğü gibi tûtîye 

benzetirler.”75 

Necmî Ali, şiirinde Tûtî-i Kudsî’nin yani Cebrail’in (a.s.) Peygamberimiz’i 

(s.a.s.) övmekte aciz kaldığını ve Hz. İsa’nın (a.s.) kavmine kendisinden asırlar sonra 

gelecek olan Peygamberimiz’i (s.a.s.) övdüğünü şu beytinde belirtmektedir. 

Medhüñde senüñ ¢aciz iken Tuti-i Kudsi 
                                                 
75  Mustafa Uzun, “Rûhulkudüs”, TDVİA, C. 35, İstanbul 2008, s. 350-351. 
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  Şanuñda beyan etmiş idi kavmine ¢‹si (5/5) 

 

Cebrail (a.s.), Allah ile peygamberler arasında elçi vazifesi görmüştür. 

Dolayısıyla Allah’tan gelen her şey Cebrail (a.s.) ile gerçekleşmiştir. Aşağıdaki şiirde 

Cebrail (a.s.) diğer adı ile Cibrîl-i Emîn vasıtasıyla Allah’ın emrini ilettiği 

bildirilmektedir. 

Geldi Cibri-i Emin didi selamını ba-penah 

  Ya Muhammed didi getürdüm saña emru’llah (8/2) 

 

  Didi ya Tavus-ı a¢zam ne gelişdür bu geliş 

  Mevt irişdi mi bize didi o Cebra’il hem (20/3) 

İnsanların ruhunu almakla görevli melek Azrail (a.s.)’dır. Ölüm meleği, Hz. 

Muhammed’in (s.a.s.) yanına bir Arap şeklinde gelmiş ve ona Allah’ın selamını 

ileterek söze başlamıştır. 

Melekut eyledi akdam kamu hazırdur 

  Melekü’l-mevt ¢Arab şekline girüp geldi (20/26) 

 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) namazını Mikail ve İsrafil’in (a.s.) dâhil olduğu 

dört melek ve bütün melekût âlemi kılmıştır. 

  Saniya hazret-i Mika’il ü İsrafil hem 

  Dört melek kıldı namazın melekūt cümlesi hem (20/82) 

 

2. 1. 2. Divançe’de Adı Geçen Peygamberler 

2. 1. 2. 1. Hz. Âdem 

Necmî Ali, Divançe’sinin on beş yerinde (1/15-16-19, 2/10-17-23, 3/10-18-

21-32-33, 7/3, 8/1-2, 10/1) Hz. Âdem’den (a.s.) bahsetmektedir. 

Hz. Âdem (a.s.), Allah’ın (c.c.) yeryüzünde halife olarak yarattığı ve ona ilim 

verdiği ilk insan ve ilk peygamberdir. Ayrıca ilk insan olması münasebetiyle 

insanlığın babası olarak nitelendiğinden dolayı “Safiyyullah” unvanıyla da 

anılmaktadır.76 Onun şiirlerinde anlattığı Hz. Âdem (a.s.) düşüncesi genel olarak 

İslam düşüncesine aykırı değildir. Hz. Âdem’in (a.s.) balçıktan yaratılması (19/8) Hz. 

Âdem’e (a.s.) meleklerin secde etmesi (19/10), Kâbe’yi ilk inşa eden kişi olması 

                                                 
76  Süleyman Hayri Bolay, “Âdem”, TDVİA, C. 1, İstanbul 1988, s. 358-363. 
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(19/9), cennette yememeleri gereken yasak meyveyi (buğday) yemeleri (19/14-15) 

vb. konularıyla Necmî Ali’nin şiirlerinde yer almaktadır. 

Necmî Ali, anasır-ı erbaanın bir araya getirilip Hz. Âdem’in yaratılması 

hadisesini şiirinde şu şekilde ifade etmektedir: 

Ab u hak [u] nar u badı hamle kıldı bir yire 

  Emr idüp ol batn-ı nu¢mana konıldı evvela 

  Bir sehaba emr olup kırk gün aña baran döke 

  Nem olur çeşme-i gamdan dökerdi katreha 

 

  Haki ṣu tahmir idüp mihr ısıtdı bad hem 

  Eyledi tahrik suret buldı ke’l-fehhar evvela (19/6-8) 

 

Hz. Âdem’in (a.s.) boyunun hadis kitaplarında altmış arşın olduğı ifade 

edilmektedir.77 Necmî Ali de bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. 

Kadd-i Adem irdi sırr-ı sittuna 

  İrişdi kemaliyle kaf nūn’a (3/21) 

 

Allah’ın (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) isimlerin sırrını78 öğretmesi; yasak meyveyi 

yemesi sonucu Hz. Âdem’i (a.s.) cennetten çıkartması ve onu dünyaya göndermesi79 

ve bunun neticesinde onun tevbe ederek af dilemesi; meleklerin ona secde etmesi, 

Kâbe’yi inşa etmesi vb. hususları şiirlerinde Necmî Ali şu şekilde dile getirmektedir. 

  Muhakkak ¢allame’l-esma beyanı 

  Bezetmişdür kulūb-ı ¢arifanı (1/18) 

  Emr olundı Adem’e ekl itmeyeler gendūmı 

  Ekl idersüz lik cennetden olursuñız cüda 

  Geldi şeytan mar u tavus ile girdi cennete 

  Adem Havva’ya igva virdi merdud u gava 

  Yidiler bugdayı agacından behiştden çıkdılar 

  Geldiler dünyaya nakıyyen yüz sene hayret-güşa (19/14-16) 

                                                 
77  Hz. Âdem’in boyunun uzunluğu 60 arşın idi. Buhari, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, C. 7, 

[haz.: Mehmed Sofuoğlu], 60. Peygamberin Haberleri Kitabı, Ötüken Neşriyat A. Ş., İstanbul 

1988, s. 3106. 
78  Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Bakara 2/31. 
79  Bakara 2 / 35-36. Ayrıca bkz. Taberî, Tefsir, C. 1, [haz.: Hasan Karakaya-Kerim Aytekin], 

Hisar Yayınevi, İstanbul 1996, s. 184-189. 
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Tevbe itdi cürmine Adem münacat eyledi 

  Tevbesi oldı kabūl nezd-i Hak’da dilbera (19/18) 

 

2. 1. 2. 2. Hz. Şit 

İslami kaynaklarda yaratılan ilk varlığın Hz. Muhammed’in (s.a.s.) nuru 

olduğu ve bu nurun Hz. Âdem (a.s.) vasıtasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.s.) 

nakledildiği belirtilmektedir. Nurun aktarıldığı kişilerden biri de Hz. Şit (a.s.)’dır. 

Ayrıca kendisine peygamberlik de verilmiştir. 

On tokuzıncı eri Şit idi hūri ya melek 

  Nūr Adem’den olundı nakl Şit’e gör nica (19/22) 

  Biñ sürdi ¢ömr-i Adem-ṣafi nakl eyledi 

  Şit geldi hem nübüvvet anda ol nūr-ı ziya (19/24) 

 

2. 1. 2. 3. Hz. Hud80 ve Hz. Lut81 

 

Hz. Hud ve Hz. Lut (a.s.), Kur’ân-ı Kerîm’de ismi zikredilen 

peygamberlerdendir. Necmî Ali, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) nurunun silsile hâlinde 

Metuşelah’tan82 sonra Sam, Hz. Hud ve Hz. Lut’a (a.s.) nakledilmiştir. 

Ol Metuşelah oglı geldi nūr aña nakl eyledi 

  Geçdi zürriyyet-be-zürriyyet müselsel ol ziya (19/27) 

  Dahı andan Sam’a andan Hūd’a, Lūt’a kıldı nakl 

  Geçdi andan İbrahim’e İsma¢il’e andan pür-ṣafa (19/27) 

 

2. 1. 2. 4. Hz. İdris ve Hz. Nuh 

 

Hz. İdris (a.s.), Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biridir.83 Hz. 

Nuh (a.s.), Kur’ân-ı Kerîm’de84 ve hadislerde tanıtılan ve “Ülü’l-azm”85 olarak 

                                                 
80  Bakara 2/111-135-140. 
81  Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yedi yerde ismi geçmektedir. Başlıca geçtiği yerler: Enbiya 21/71-74-

75. 
82  Eski Ahit’e göre Âdem (a.s.) ile Nuh (a.s.) arasında yaşamıştır. Ömer Faruk Harman, “Nuh”, 

TDVİA, C. 33, Ankara 2007, s. 224-227. 
83  Meryem 19/56-57. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/omer-faruk-harman
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isimlendirilen peygamberlerden biridir. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) nuru daha sonra 

bu iki peygambere nakledilmiştir. 

  Ta ki İdris’e tayandı dahı andan ṣoñra hem 

  Nuh’a nakl oldı o nūr-ı zat-ı pak-ı Mustafa (19/28) 

2. 1. 2. 5. Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Yakub 

 

Hz. İbrahim (a.s.), Kur’ân-ı Kerîm’de kendisinden çokça söz edilen “Ülü’l-

azm” peygamberlerden birisidir. Lakabı Halilullah’tır. Hz. İsmail (a.s.), Hz. 

İbrahim’in (a.s.) Hz. Hacer’den olan oğludur. Hz. İbrahim (a.s.), Hz. İsmail’i (a.s.) 

kurban etmekle imtihan edilir. Allah (c.c.) tarafından tâbi tutulduğu imtihanı başarılı 

bir şekilde geçince Hz. İsmail (a.s.) kurban edilmemiştir. 

Necmî Ali, şiirinde Hz. İsmail’e (a.s.) bedel olarak Hz. Hüseyin’in (r.a.) 

ileride şehit olacağını belirtmiştir. 

Zibh-i İsma¢il’de ol Halilu’llah 

  Didi bunda ṣavab eyledi mi Allah 

  Nida geldi ey İbrahim fehm eyle 

  İsma¢il’i ben azat itdüm hele (24/24-25) 

  Sülbünden Habib’üm gelecek anuñ 

  Muhammed Mustafa bil ismüm şanuñ (24/26) 

  Anuñ evladından bil Hüseyn’i ben 

İsma¢il’i ¢ivaz yaratdum bil sen (24/27) 

Nûr-ı Muhammedî Hz. İsmail’e (a.s.) ulaşmış ve ondan da Hz. Yakup’a (a.s.) 

geçmiştir. 

Ṣulb-ı İsma¢il’den Ya¢kūb’a başka kol geçüp 

  Geçdi çün İshak’dan Yūsuf görindi ibtida (19/29) 

                                                                                                                                          
84  Nuh sûresi 71. 
85  Diğer Ülü’l-azm peygamberler şunlardır: Hz. Muhammed (s.a.s.), Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. 

Musa (a.s.)’dır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Aruçi, “Ülü’l-azm”, TDVİA, C. 42, 

İstanbul 2012, s. 294. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/muhammed-aruci
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2. 1. 2. 6. Hz. Musa ve Hz. Harun 

“Ülü’l-azm”86 peygamberlerden birisi de Hz. Musa’dır (a.s.) Allah ile aracısız 

konuştuğu için kendisine “Kelimullah” denilmiştir. Kur’ân ile sahih hadislerde 

geçmiş peygamberler arasında kendisinden çokça söz edilen peygamberlerden 

birisidir. Hz. Harun (a.s.), Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşidir. Kendisine peygamberlik 

verilmiştir. 

Necmî Ali’ye göre Hz. Muhammed (s.a.s.) ile Hz. Ali (r.a.) arasındaki ilişki, 

Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Harun’la (a.s.) benzerdir. Hz. Ali (r.a.), çocuklarına ne isim 

verileceğini Peygamberimiz’e sorduğu zaman Cebrail (a.s.) gelir ve Hz. Harun’un 

(a.s.) çocukları olan Şebber ve Şübeyr’in Arapçası olan Hasan (r.a.) ve Hüseyin (r.a.) 

isimlerini vermesini söyler. 

¢Ali didi saña mahṣūṣ bu emir 

  Saña havaledür ismüñde takdir 

  Na-gehan Cebra’il geldi ol zaman 

  Didi ya Resul-ı Hak emr-i Mennan 

Şebber imam Hasan ismüñ eyledüñ 

  Hasan ma¢nasıdur ahbaruñ didüñ 

  Musa karındaşı Harūn evladı 

  Biri Şebber biri Şübeyr’dür adı 

  Bunuñ dahı Şübeyr koyuñ adını 

Hüseyn dimekdür bil irşadını (24/18-22) 

2. 1. 2. 7. Hz. İsa 

Hz. İsa (a.s.), kendisine kitap olarak İncil verilen, Hz. Meryem’in oğlu olan 

peygamberdir. Hz. İsa (a.s.), Hz. Muhammed’in (s.a.s.) geleceğini asırlar öncesinden 

kendi kavmine müjdelemiştir. Necmî Ali, şiirinde Hz. İsa’ya (a.s.) iki kez 

değinmektedir. 

Medhüñde senüñ ¢aciz iken Tuti-i Kudsi 
  Şanuñda beyan etmiş idi kavmine ¢‹si (5/5) 

                                                 
86  Diğer Ülü’l-azm peygamberler şunlardır: Hz. Muhammed (s.a.s.), Hz. İsa (a.s.), Hz. İbrahim 

(a.s.), Hz. Musa (a.s.)’dır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Aruçi, age., s. 294. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/muhammed-aruci
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Didi budır Şah-ı Levlak87 u Ersalnake88 hem 

  İsmihu Ahmed89 didi ¢‹si anuñ çün evvela (19/78) 

2. 1. 2. 8. Hz. Muhammed 

Hz. Muhammed (s.a.s.), Allah tarafından gönderilmiş son peygamber, 

hâtemü’l-enbiyâdır. Kur’ân’da, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) yüce bir ahlak üzere 

olduğu,90 âlemlere rahmet olarak gönderildiği,91 Allah’ın resulü ve peygamberlerin 

sonuncusu olduğu,92 insanlar için güzel bir örnek olduğu93 belirtilmektedir. 

Hz. Muhammed (s.a.s.), Necmî Ali’nin manzumelerinde “Ahmed”, 

“Resûlü’s-sakaleyn”, “Habîb-i Hak”, “Muhtâr-ı Beşer”, “Habîb-i Kibriyâ”, 

“Muhammed Mustafâ”, “Resûla’llâh”, “Ebâ’l-Kâsım”, “Habîb-i Ekrem”, “Resûl-i 

Hudâ”, “Resûl-i Ekrem” gibi değişik isim ve sıfatlarla yer almaktadır. Bu sıfatlar ve 

kullanıldıkları beyitler şu şekildedir. 

 

2. 1. 2. 8. 1. Ahmed 

 

Cenab-ı Zat-ı Pak Ahmed u Muhtar sensin sen 

Taharet çeşme-saruñdan akup ab-ı Beni Haşim (6/2) 

 

2. 1. 2. 8. 2. Resulü’s-sakaleyn 

Ya ¢Ali didi Resulü’s-sakaleyn bu nedür 

  Şah didi cümle sahabe buña gayet dil-hun (20/22) 

 

2. 1. 2. 8. 3. Habib-i Hak 

Hüseyn münzecir oldı az çok 

  Zat-ı Habib-i Hak keder idüp çok (24/36) 

 

2. 1. 2. 8. 4. Muhtar-ı Beşer 

  Sen o Muhtar-ı beşersin ki saña yok yokdur 

                                                 
87  Levlâke levlâk mâ halâktü’l-eflâk: Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım. Aclûnî, age., C. 2, s. 

214, 2123. hadis. 
88  Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 21/107. 
89  Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen 

Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici 

(olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Saf 61/6. 
90  Kalem 68/4. 
91  Enbiyâ 21/107. 
92  Ahzâb 33/40. 
93  Ahzâb 33/21. 
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  Varayum hazret-i dergah-ı Huda’ya diyeyüm (20/32) 

 

2. 1. 2. 8. 5. Eba’l-Kasım 

 

Esami-i şerifüñ ahsen-i hüsna kulūb-ı rasim 

Muhammed Mustafa’suñ Ahmed u Mahmud [u] Eba’l-Kasım(6/1) 

2. 1. 3. Divançe’de Adı Geçen Sûre Adları ve Ayetler 

Türk-İslam edebiyatının en önemli kaynaklarından biri hiç şüphesiz Kur’ân-ı 

Kerîm’dir. Bu alanda oluşturulan neredeyse her eserde Kur’ân’ın kaynaklığı 

hissedilmektedir.94 Necmî Ali, Divançe’sinde yer alan birçok beyitte, kendi duygu, 

düşünce ve görüşüne uygun ayetleri seçmeye itina göstermiştir. Necmî Ali, 

şiirlerinde Fatiha ve İhlas sûrelerinin tamamını şiirlerine konu etmiş, diğer sûre ve 

ayetlerin ise sadece belli bir kısmını vermiştir. Biz ise söz konusu ayetin mealini 

dipnotta tam olarak belirttik. Ayet meallerini verirken Diyanet İşleri Başkanlığının 

mealini kullandık.95 Necmî Ali’nin şiirlerinde kullandığı ayetlerde Hurûfîlik’le ilgili 

kavram ve uygulamalar olduğu için, tespit edebildiğimiz kadarıyla söz konusu 

ayetlerde Hurûfîlik’e ait bilgileri aktardık. Aynı şekilde ayetlerin tefsirinde Hz. Ali, 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a.) vd.’ne atıflar var ise onları da ayetin geçtiği beyitte 

belirtmeye çalıştık. Örneğin Hel-eta, ayetinin geçtiği İnsan sûresinin nüzul sebebi 

olarak Hz. Ali’nin (r.a.) olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde Rahman sûresinde 

geçen Lü’lü ve Mercan kelimelerinin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) olduğuna 

dair bazı kaynaklarda bilgi bulunmaktadır. 

2. 1. 3. 1. Fatiha Sûresi 

Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresidir. Yedi ayetten oluşmaktadır. Divançe’de 

üçüncü şiirin ilk on beyti Fatiha sûresinin ayetlerine tahsis edilmiştir. 

Hurûfîlik’te hutût-ı ümmiye / hatt-ı ümmiye denilen ve insanın ilk doğduğu 

anda yüzünde bulunan hatlar vardır. Bunların sayısı, iki kaş, dört kirpik ve bir saç 

olmak üzere toplam yedidir. Fatiha sûresi de yedi ayetten oluştuğu için insanoğlunun 

doğuştan yüzünde bulunan bu yedi hat ile ilişkilendirilmiştir. Bu sebepten ötürü 

                                                 
94  Zülfikar Güngör, “Türk-İslam Edebiyatının Kaynağı Olarak Kur’an-ı Kerim”, İslamî İlimler 

Dergisi Yayınları, 2007, s. 178-188. 
95  Kur’an-ı Kerim Meali, [haz.: Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin], Diyanet İşleri Başkanlığı/542 

Kaynak Eserler/30 12. bs., Ankara 2011. Bundan sonraki ayet meallerinde künyesini 

verdiğimiz Kur’ân-ı Kerîm meali kullanılmıştır. 
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Fatiha sûresi Hurûfîlik’te özel bir yer teşkil eder.96 Ayrıca Hz. Ali’ye (r.a.) atfedilen 

bir sözde de şöyle denir: 

“Allah’ın tüm sırları semavi kitaplardadır. Semavi kitaplarda ne varsa 

Kur’ân’da, Kur’ân’da ne varsa da Fatiha’dadır. Fatiha’da olan her şey besmelede ve 

besmelede olan her şey besmelenin be’sindedir. Besmelenin be’sinde ne varsa be’nin 

altındaki noktadadır ve ben be’nin altındaki noktayım.”97 Hz. Ali’ye (r.a.) atfedilen 

bu söz Necmî Ali’nin eserinde Fatiha’ya ayrıcalık kazandırarak müstakil bir 

manzume yazmasına sebep olmuştur diyebiliriz. 

el-Hamdü li’llahi Rabbi’l-¢alemin98 

  Rahmetüñ şayandur ya nūra’l-emin 

 

er-Rahman99 zat-ı rahmet bi’z-zat 
  Rahmetüñle tolu bu cümle ayat 

  er-Rahim100 mazhar-ı erham-ı erkan 

  Bu nūr ile toptolu bu kün fe-kan 

 

Maliki yevmi’d-din101 zat-ı Muhammed 

  İlla rūz-ı haşr-ı ezel ü ebed 

  İyyake na¢büdü102 bi-şibhle cümle 

  Bunuñ üstinedür iman bile 

  Ve iyyake nesta¢in103 nūr-ı hazır 

                                                 
96  Clément Huart, agm., s. 598. 
97  Seyyid Muhammed Nur, Noktatü’l-Beyân, [haz.: Baki Yaşa Altınok], Ahi Kitap Yayın 

Dağıtım, 3. bs., Ankara 2012, s. 39. 
98  Hamd, tüm varlıkları nimetlendiren sonsuz kudret sahibi Allah’ı yüceltme ifadesidir. 

Hamdeden insan, Allah’ın nimetlerine konu oluşu bakımından değil, Allah’ın tüm insanları 

nimetlendirici bir konumda oluşu açısından O’na hamdeder. Bu itibarla, belli bir nimet bir 

insana ulaşsa da ulaşmasa da, o insan Allah’a hamdeder. Allah’tan başka, mutlak anlamda 

nimet verecek hiçbir varlık bulunmadığı için, hamde layık tek varlık da Allah’tır. Fatiha 1/2. 
99  O (Allah) Rahman, “Rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlarında, 

sadece Allah için kullanılan sıfat-isimdir. Tam bir Türkçe karşılığı yoktur. Mümin olsun, kâfir 

olsun; iyi olsun, kötü olsun, herkes “Rahman”ın ifade ettiği rahmetin kapsamındadır. Varlıklar 

da bu rahmet ve merhametin eseri olarak var olmuşlar ve varlıklarını da yine bu sayede 

sürdürmektedirler. Fatiha 1/3. 
100  “Rahîm” kelimesi de, “Rahman” gibi Allah Teala’nın sıfatlarından biridir. Aynı şekilde, 

rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlarını taşır. Ancak “Rahman”, 

Allah Teala’ya has bir sıfat-isim iken, “Rahîm” insanlar için de kullanılabilir. Nitekim Tevbe 

sûresi 128. ayette, bu sıfat Hz. Peygamber için de kullanılmıştır. Fatiha 1/3. 
101  Hesap, mükafat ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. Fatiha, 1/4. 
102  (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz. Fatiha 1/5. 
103  (Allahım) Yalnız senden yardım isteriz. Fatiha 1/5. 
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  Şeş cihetden bu da hazır u nazır 

  İhdina’ṣ-ṣırata’l-müstakīm104 bi’ş-şan 

  Bünyadıdur bu bina-yı kün fe-kan 

  Sırata’llezine en¢amte105 didi 

  ¢Aleyhim cümle üstine ebedi 

  Gayri’l-magdubi106 nükte bi’l-beyan 

  Küllü men ¢aleyha fan107dır ıyan 

  Ve la’d-dallin108 amin-i emn ü keramet 

  Nev¢-i beni Adem üzre tamamet (3/1-10) 

 

Ümmi’l-kitab ve Seb’ul-mesânî Fatiha sûresinin isimlerinden biridir. Fatiha 

sûresi Kur’ân-ı Kerîm’in özeti mahiyetindedir. Necmî Ali, insanda doğuştan var olan 

hatt-ı ümmiyye ile Fatiha sûresinin yedi ayetine telmih yapmıştır. 

  Bu Ümmü’l-kitab Seb¢u’l-Mesani 
  Bilmem dirsen fehm it vech-i insanı (3/11) 

2. 1. 3. 2. İhlas Sûresi 

Necmî Ali, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunun delili olan 

İhlas sûresini müstakil olarak bir şiirinde konu etmektedir. 

Ki sen ol kul hüva’llahu-ehad’suñ109 

  Ki sen ol nur-ı Allahu’ṣ-Ṣamed’süñ110 

Hususan lem yelid111 şanuñda sabit 

  Velem yuled112 göñül kanuñda sabit 

  Saña kafi degül mümkin ki bir ferd 

  Saña dem-saz olunmaz şahs-ı müfred113 (1/2-4) 

                                                 
104  Bizi doğru yola ilet. Fatiha 1/6. 
105  Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Fatiha 1/7. 
106  Gazaba uğrayanlarınkine değil. Fatiha 1/7. 
107  Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Rahman 55/26. 
108  Sapıtmış olanların yoluna değil. Fatiha 1/7. 
109  De ki O Allah’tır, bir tektir. İhlas 112/1. 
110  Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.). İhlas 112/2. 
111  O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir.). İhlas 112/3. 
112  Kendiside doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir.). İhlas 112/3. 
113  Bu beyit İhlas sûresinin son ayetinin manzum mealidir. (Hiçbir şey O’na denk ve benzer 

değildir.). İhlas 112/4. 
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2. 1. 3. 3. Şems Sûresi114 

  Şafak alnında bahir-i kevkeb-i dürr-i ezferle 

  Cemal-i ¢ayn-ı şemsü ve’d-duha’suñ ya Resula’llah (15/3) 

2. 1. 3. 4. Bakara Sûresi115 

  La nefy-i isbat İblis’dür ancak 

  İlla makamında Cenab-ı Mutlak 

  Raybe saña ki dir fihi beyanı 

  Ehl-i teberradur hep yezidani 

  Ehl-i tevella ehl-i Hak’dur mutlak 

  Buyırdı şanında ol Cenab-ı Hak 

  Hüden li’l-muttakin olardur kamu 

  Yünfikune olar-durur mu-be-mu 

  Bi’l-gaybi zat-ı Rezzak-ı ¢alemdür 

  Ve yukīmūne ¢ibad-ı müsellemdür 

  eṣ-Salate bahs-i secde-i Adem 

  Ka¢imin mela’ik rūh-ı ekrem (2/18-23) 

 

Necmî Ali burada dipnotta anlamını verdiğimiz ayet parçalarını kısaca 

açıklamıştır. Lâ’nın İblis’in Hazret-i Adem’e (a.s.) secde etmeyişi, Hüden li’l-

muttakin ile ehl-i tevellâ’nın116 doğru yol üzerine oldukları ve Yünfikune diyerek en 

hassas şekilde infak ettiklerini ifade etmiştir. 

                                                 
114  Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Şems 91/1. 
115  Burada ayetler kelime kelime verildiği için başlık Bakara sûresi şeklinde verilmiştir. Bu, 

kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de 

Allah yolunda harcarlar. Bakara sûresi 2/2-3. 
116  Hz. Muhammed (s.a.s.) ve onun Hz. Fâtıma-Hz. Ali’den (r.anh.) yürüyen soyu ile onlan 

sevenleri sevmek demektir. Ethem Ruhi Fığlalı, İmâmiyye Şîası (Câferiyye Mezhebi) 

Doğuşu, Gelişmesi ve Görüşleri, Selçuk Yayınları, s. 235. 
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2. 1. 3. 5. Ya-sin117 ve Ta-ha118 Sûreleri119 

Yâsîn ve Tâhâ ayetleri Hurûf-ı Mukattaa’dan oluşan ayetlerdir. Her iki ayette 

de Peygamberimiz’e (s.a.s.) nida vardır.120 Ayrıca Yâsîn ve Tâhâ Peygamberimiz’in 

(s.a.s.) isimleri arasında yer almaktadır.121 

Oluna Fatiha her rūha telkin 

  Be-hakk-ı sūre-i Ta-ha vü Ya-sin (1/40) 

2. 1. 3. 6. Kaf ha ya ¢ayn ṣad122 

Hurûf-ı Mukattaa’dan oluşan bu ayetin kastettiği mana bilinememektedir. 

Ancak bunun anlamı hakkında değişik birtakım rivayetler vardır. İslam dünyasında 

ilk temsilcileri Şiî çevrelerden çıkan, havas ve hurûf ilimleriyle ilgilenen kişiler 

Hurûf-ı Mukattaa’ya özel bir önem vermişlerdir. Nitekim kâf hâ yâ ʻayn sâd’ın 

manasını soran bir kimseye Muhammed b. Hanefiyye’nin, “Bunun tefsirini haber 

versem su üzerinde ayakların batmadan yürürsün” dediği nakledilmiştir.123 

 

Kaf [ü] ha vü ya vü ¢ayn [u] ṣad ve’l-hamse-i al-i ¢aba 

  Hakk’ıçün ol şafi¢ bu Necmi-i bendeñe ki ey padşa (7/5) 

2. 1. 3. 7. Elif lam mim zalike’l-kitab124 

  Elif lam mim zalike’l-kitab 

  La-raybe fihi ma¢na-yı müstetab (2/2) 

 

Bakara sûresinin ilk ayetlerinde geçen “Elif, lâm ve mîm” mukattaa 

harflerinin temsil ettiği bazı mefhumlar vardır. Elif’in ehadiyete, Mîm’in 

                                                 
117  Yâsîn sûresinin Hurûf-ı Mukattaa’dan oluşan ilk ayeti. 36/1. 
118  Tâhâ sûresinin Hurûf-ı Mukattaa’dan oluşan ilk ayeti. 20/1. 
119  Ayrıca söz konusu sûreler hakkında bkz. “Şüphesiz zâtında ve sıfatlarında noksanlıklardan 

uzak ve şanı yüce olan Allah, Tâhâ ve Yâsîn’i gökleri ve yeri yaratmasından bin yıl önce 

okumuş. O zaman melekler Kur’ân’ı işittiklerinde şöyle demişler: Bunun kendisine ineceği 

ümmete ne mutlu! Bunu taşıyacak gönüllere ne mutlu! Bunu konuşacak dillere ne mutlu!” 

Dârimî, el-Müsnedü’l-Câmiʿ, Daru’l-Beşâirü’l-İslamiyye, Beyrut 1403 [1987], 20. Bab - Tâhâ 

Sûresi ile Yâsîn sûresinin Fazileti, hadis no. 3736, s. 776a. 
120  Fahruddin-i Râzî, Tefsîr-i Kebîr, [haz. Ahmet Hikmet Ünalmış, vd.], Huzur Yayınevi, Ankara 

1993, C. 15, s. 418. Konyalı Mehmed Vehbî, Hulâsatü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, C. 12, 

Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul 1341 / 1343 [1925], s. 219. 
121  Kadı İyaz, Şifâ-i Şerif, [haz. Naim Erdoğan-Hüseyin S. Erdoğan], Bedir Yayınevi, s. 233. 
122  Meryem 19/1. 
123  Duman ve Altundağ, age., s. 405. 
124  Elif lam mim. Kendisinde asla şüphe olmayan işte o kitap. Bakara 1/2. 
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Muhammed’e (s.a.s.), Lâm’ın da Hz. Ali’ye (r.a.) işaret ettiğini daha doğrusu böyle 

bir tevilin de mevcut olduğu nakledilmektedir.125 Ayrıca yine elif, lâm ve mîm 

harfleri sırasıyla Allah (c.c.), Cibrîl (a.s.) ve Muhammed (s.a.s.) isimlerinin olduğu 

düşüncesi mevcuttur.126 

2. 1. 3. 8. Kün fe-kan127 

Kün (  ُكن) kelimesi Hurûfî şairlerce çokça iktibas edilen ayetlerdendir. 

Hurûfîlik’e sistemine göre kün (  ُكن) kelimesi yorumlanırken bu kelimeyi oluşturan iki 

harfin Arapça okunuş şekilleri olan (kâf ve nûn) harfleri esas alınır ve böylece altı 

harf ( ن -و  -ن  /ف  -ا  -ك  ) ortaya çıkmış olur. Bu şekilde elde edilen altı sayısı altı 

yönü temsil eder; altı yön de mekânın asli özelliklerinden olduğu için Allah’ın kün 

 emriyle âlemin nasıl meydana geldiği de ifade edilmiş olur.128 (ُكن  )

  er-Rahim mazhar-ı erham-ı erkan 

  Bu nūr ile toptolu bu kün fe-kan (3/3) 

  İhdina’ṣ-ṣırata’l-müstakīm bi’ş-şan 

  Bünyadıdur bu bina-yı kün fe-kan (3/7) 

  Muhakkak şüphemüz yokdur makam-ı kün fe-kan senüñ 

  Elinde hükm-i afak-ı vücūd-ı bi’l-beyan sende (6/4) 

  Nokta-ı sırrında kün fe-kan’suñ ya ¢Ali 
  Hel-eta batnında intaku’l-beyansuñ ya ¢Ali (13/1) 

  Geldi girüden ol şeh-i kün fe-kan Habib 

  Haydar u Hasan ile Hüseyn andadur meger (23/59) 

  Ey nūr-ı çeşmüm seyyid-i kün fe-kan ya Hüseyn 

  Vay ciger-guşe-i Habib-i Müste¢an ya Hüseyn (23/1) 

2. 1. 3. 9. ¢Allame’l-esma129 

  Muhakkak ¢allame’l-esma beyanı 

  Bezetmişdür kulūb-ı ¢arifanı (1/18) 

                                                 
125  Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Harf Simgeciliği, Hece Yayınları, Ankara 2003, s. 71. 
126  Duman, M. Zeki ve Altundağ, Mustafa, “Hurûf-ı Mukattaa”, TDVİA, C. 18, s. 401-408, 

İstanbul 1998. 
127  “Ol” der, o da hemen oluverir. Bakara 2/117. Âl-i İmrân 3/47, 59. En’âm 6/70. Nahl 16/40. 

Meryem 19/35 Yasin 36/82. Mümin 40/68. 
128  Hüsamettin Aksu, “Hurûfîlik”, TDVİA, C. 18, İstanbul 1998, s. 409. 
129  (Allah, Âdem’e bütün varlıkların) isimlerini öğretti. Bakara 2/31. 
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  Kitab-ı insandur ahṣeni takvim  

  ¢Allame’l-esma’yı eyledi ta¢lim (2/16) 

 

Elinde muhkem olmışdı dahı dünya vü ma-fiha 

  Andan zat-ı şerifinden görindi ¢allame’l-esma (11/2) 

2. 1. 3. 10. Hel-eta130 

  Hel-eta’da cūdına medh eyledi Mevla senüñ 

  Menba¢-ı cūd u seha ṣahib-kıransuñ ya ¢Ali (13/10) 

Mustafa katarı sırr-ı hel-eta 

  Tevhid-i Mutlak’dur amentü bi’llah (24/301) 

 

Sensüñ rumuz-ı innema ya Hüseyn 

  Sensüñ ma¢ni-i zat-ı hel-eta ya Hüseyn (25/1) 

  Necmi’yi vaṣıl-ı al-i Ta-ha it 

  Aña sırr-ı cesim-i hel-eta it (2/29) 

  Bu erkan-ı hamsedür nūr-ı Ta-ha 

  Bu hamse-i envar-ı nūr-ı hel-eta (3/35) 
 

Mekke’ye yöneldi ol şir-i şeci¢-i hel-eta 

  Çıkup bir yane turdı zat-ı pak-ı be-safa (8/9) 
 

  Rumūz-ı hel-eta şanı ¢Aliyyü’l-Murtaza geldi 

  Elinde Zü’l-fekar’ı beli Şah-ı la-feta geldi (11/4) 

 

2. 1. 3. 11. İnnema131 ve Kul kefa132 

¢Ali’dür innema esrarına batn 

  Hususan ma¢na-yı sükkan ¢Ali’dür (9/32) 

 

Sen yog iken mahlūkda mahbūb-ı dergah-ı Huda 

  Sensüñ keşif-i kul kefa sensüñ emir-i innema (7/1) 

                                                 
130  Geldi mi? İnsan (76) sûresinin ilk ayeti bu kelime grubu ile başlamaktadır. 5-22. ayetlerinin 

nüzul sebebi olarak Hz. Ali (r.a.) ve ailesinin sabır ve cömertliği gösterilmektedir. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Meliha Yıldıran Sarıkaya, Türk-İslâm Edebiyatında Hz. Ali, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlâhiyat Anabilimdalı İslâm Tarihi ve Sanatları Bilim 

Dalı Doktora Tezi, İstanbul 2004, s. 32. 
131  Nüzul sebepleri arasında Hz. Ali’ye (r.a.) taalluk ve istinat edilen üç sûrenin ayeti vardır. 

Bunlar sırasıyla Ra’d (13/7), Ahzab (33/33) ve Maide (5/55) ayetleridir. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Meliha Yıldıran Sarıkaya, age., s. 41. 
132  De ki (Allah) yeter. Rad 13/43. 
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  Huda’ya çok şükür hūrşid [u] mihr-i pür-ziya geldi 

  İki ¢alemde server-i mah-tab-ı innema geldi (11/1) 

  Hayber-küşa-yı nükte-i Ta-ha vü hel-eta 

  Şanuñda dindi natıka-ı innema ¢Ali (14/7) 

  Hayli çok nef¢-i menafi¢ buldı geldi Mekke’ye 

  Yolda gelürken ne itdi gör cenab-ı innema (19/85) 

  Envar-ı ma¢na-yı eser-i innema beyan 

  Bil hel-eta’da sırrını a¢yan ya Hüseyn (23/7) 

2. 1. 3. 12. Şehida’llahu ennehü la-ilahe illa’llah133 

Kaf kitabu’llahi vü kefa bi’llah 

  Şehida’llahu ennehu la-ilahe illa’llah (2/12) 

2. 1. 3. 13. Semme vechu’llah134 

  Nukūş-ı semme vechu’llah bu mir’ate nümayandur 

  Nazar kıl añla öz nefsüñ nazar kıl vech-i Rahman’e (4/30) 

2. 1. 3. 14. İnna fetehna135 

  Sañadur mazhar-ı inna fetehna kaf-ı nun-ı Burhan 

  Belagatde senüñ zat-ı şerifüñdür eba’l-¢alim (6/3) 

2. 1. 3. 15. Min ledün136 

  Akıtdı selsebili min ledün’den 

  Bu ana neşr olundı ta o günden (1/25) 

2. 1. 3. 16. Sübhane’llezi ve Leyletü’l-esra137 

Hak seni mi¢raca da¢vet eyledi ey nūr-ı mah 

  Leyletü’l-esra giyinmiş idi bir came-i siyah 

  Kim Burak’a bindi Sübhane’llezi sırrında gah 

                                                 
133  Allah’tan başka şahit yoktur. Âl-i İmrân 3/18. 
134  Allah’ın yüzü işte oradadır. Bakara 2/115. 
135  Elbette biz fetih verdik. Fetih 48/1. 
136  (Şüphesiz bu Kur’ân sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen) Allah tarafından…. Hûd 

11/1. (Elif Lâm Râ, Bu Kur’ân; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) 

hakkıyla haberdar olan) Allah tarafından… Neml 27/6. “İlm-i ledün, gayb ilmi, Allah’ın 

sırlarına ait manevi bilgi demektir. Bu ilim, Allah’a mahsustur ancak büyük peygamberlere 

ihsan buyurulmuştur.” bkz. Mehmet YILMAZ, age., s. 127a. 
137  Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini 

mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. İsrâ 17/1. 
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  Nükte-i haṣ-ı bi¢set oldı aña padişah (8/4) 

  Habib-i Zat-ı pak-i Kibriya’sun ya Resula’llah 

  Sefir-i leyletü’l-esra vü isbatuñ Habiba’llah (6/5) 

2. 1. 3. 17. Haza ṣıratun müstakim138 

  Şer¢-i şerifüñ çün ve hem haza ṣıratun müstakim 

  Ser-çeşme-i hikmet degül mi nūru’l-Kur’anu’l-Kerim (7/4) 

2. 1. 3. 18. İnnema yüridu’llah ve ¢Ankümü’r-ricse li-ehle’l-beyt139 

  Seyyid-i levlake levlake didi Rabbü’l-mahrem 

  İnnema remzi yüridu’llah’dan oldı etem 

  ¢Ankümü’r-ricse nikatin sensüñ aya a¢lemi 

  Hem li-ehle’l-beyt için didi harim-i mahremi (8/2) 

  Buyırdı ¢ankümü’r-ricse li-ehle’l-beyt ol demde 

  Bunuñ gibi efazıl hiç olınmadı bu ¢alemde (11/7) 

2. 1. 3. 19. Sümme dena ve Fe kane kabe kavseyn140  

  Ey fe kane kabe kavseyn’den irüp ol namdar 

  ¢Azm idüp sümme dena’dan pertev ayine-var (8/7) 

2. 1. 3. 20. Ve’lleyl 

Leyl sûresinin ilk ayetidir. Bu sûrede nurdan karanlığa geçilmiş, yok olma ve 

soyulup çıkarılma âleminden Allah’ı ve nefsi tanımaya giden yol gösterilmiştir.141 

Hz. Peygamber’in (s.a.s) zülfüne ve esrarına ve’l-leyl ayeti ile yemin edildiği ifade 

edilerek, hüsn-i talil sanatı yapılmıştır. 

  Yüzüñ ve’lleyl’den zülfüñde isbat itdi esrarı 

  Kemal-i ahsen-i bedru’d-duca’suñ ya Resula’llah (15/4) 

2. 1. 3. 21. Şakku’l-kamer142 

Rumūz-ı ma¢na-yı şakku’l-kamer sırruñda faş oldı 

                                                 
138  İşte bu dosdoğru yoldur. Yâsîn 36/61. 
139  Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak 

istiyor. Ahzab 33/33. 
140  Sonra yaklaştı … (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Necm 

53/8-9. 
141  Geceye ant olsun. Leyl 92/1. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, C. 9, 

Eser Neşriyat ve Dağıtım, İstanbul 1979, s. 275. 
142  Ay yarıldı. Kamer 54/1. Peygamberimiz tarafından ayın yarılması mucizesi için bakınız. İlyas 

Çelebi, “İnşikâku’l-Kamer”, TDVİA, C. 22, İstanbul 2000, s. 343-44. 
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  Senüñ didarına pertev-zed-i akmer ya Resula’llah (17/5) 

2. 1. 3. 22. A¢taynake ve Ebter143 

  Rumuz-ı sırr-ı a¢taynake’den muhayyer olur göñlüm 

Kelamuñ havz-ı Kevser-i feṣahat ya Resula’llah (18/5) 

  Huda ¢alim-durur hem münkiran dahı Eba Cehl’i 

  Saña düşman olan kalmışdur ebter ya Resula’llah (17/2) 

2. 1. 3. 23. Ke’l-fehhar144 

  Haki ṣu tahmir idüp mihr ısıtdı bad hem 

  Eyledi tahrik suret buldı ke’l-fehhar evvela (19/8) 

2. 1. 3. 24. Ersalnake145 

Didi budır Şah-ı Levlak u Ersalnake hem 

  İsmihu Ahmed didi ¢‹sa anuñ çün evvela (19/78) 

2. 1. 3. 25. Nūn ve’l-kalem146 

  Ey kaf nūn’a mazhar olan padişahsuñ 

  Nūn ve’l-kalem’de gevher-i imkan ya Hüseyn (23/8) 

2. 1. 3. 26. Bi-zibhin ¢azim147 

  Ayetde beyandur bi-zibhin ¢azim 

  Bunı ima itdi Hallak-ı Kerim (24/85) 

                                                 
143  Şüphesiz biz Kevser’i (sana verdik). Kevser 108/1. ve Şüphesiz sana buğzeden o (sonu kesik 

olandır.) Kevser 108/3. 

 Kevser sûresi Hz. Peygamber’e (s.a.s.) soyu kesik manasına gelen ebter demeleri sebebiyle 

nazil olmuştur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) oğullarının vefatı ile İslam’ın sona ereceğini 

düşünenler için bu sûre ile Hz. Peygamber’in ümmetinin çokluğu, temiz neslinin, şan, şeref ve 

dîninin kıyamete kadar devam edeceğini bildirilir. İlyas Üzüm, “Kevser Sûresi”, TDVİA, C. 

25, Ankara 2006, s. 345. Mehmet Yılmaz, age., s. 25. 
144  Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Rahman 55/14. 
145  Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 21/107. Bu ayet ile yüce Allah (c.c.) Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) sadece bütün âlemlere bir rahmet olması için gönderildiği belirtir. 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, C. 5, s. 467. 
146  Nun ve kaleme yemin olsun. Kalem 68/1. 
147  Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. Saffat 37/107. 
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2. 1. 3. 27. Ahṣeni takvim148 

  Döküldi ahṣeni takvim’e kalıb  

  Huṣūṣan kend’özin oldıysa talib (1/18) 

2. 1. 3. 28. İsmihu Ahmed149 

  Didi budır Şah-ı Levlak u Ersalnake hem 

  İsmihu Ahmed didi ¢‹sa anuñ çün evvela (19/78) 

2. 1. 3. 29. Lü’lü ve mercan150 

  Hakka rumūz-ı sūre-i Rahman Hak didi 

  Lü’lü Hasan ise sen idüñ mercan ya Hüseyn (23/3) 

2. 1. 3. 30. Hāzihi cennat151 

  Aña Cibril o dem hazihi cennat didi 

  Ol gün ol gice Habib oldı gör ol hake nişan (20/86) 

2. 1. 4. Hadis İktibasları 

İslamiyet’in kabulü edebiyat alanına da yansımış ve Kur’ân-ı Kerîm’den 

sonra diğer önemli kaynak olan hadisler Türk edebiyatında çok sık kullanılmaya 

başlanmıştır.152 

Ancak tasavvuf ve edebiyat sahasında hadislere atıfta bulunan şairlerimiz 

kullandıkları hadislerin sahih olup olmadıklarına ehemmiyet vermeden hadisleri lafzi 

(kısmen ya da tamamen) veya mana olarak eserlerinde kullanmışlardır. 

Necmî Ali de Divançe’sinin birçok yerinde hadis kullanmıştır. Aşağıda 

Divançe’deki hadislerden örnekler verilecektir. Necmî Ali’nin kullandığı hadisler şu 

şekildedir. 

                                                 
148  En güzel şekilde (yarattık.) Tîn 95/4. Ragıb el-İsfahânî, “ahseni takvîm” terkibini, insanın 

tabiattaki her şey üzerinde hâkimiyet kurmasını sağlayan anlayıp kavrama yeteneği ve iki ayak 

üzerinde durabilmesi şeklinde yorumlamıştır. İlyas Üzüm, “Kevser Sûresi”, TDVİA, C. 25, s. 

189.  
149  Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen 

Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici 

(olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Saf 61/6. 
150  O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Rahman 55/22. Ayette hüsn-i talil yoluyla 

lü’lü Hz. Hasan’a (r.a.), mercan ise Hz. Hüseyin’e (r.a.) teşbih ediliyor. Süleyman b. İbrahim 

el-Hüseynî Kundûzî, age., s. 139. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sarıkaya, age., s. 217. 
151  Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam 

olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin." Zümer 39/73 ayete atıfta 

bulunmaktadır. 
152  Zülfikar Güngör, “Türk-İslam Edebiyatının Kaynağı Olarak Hadisler”, Hz. Muhammed ve 

Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslami İlimler Dergisi Yayınları, Çorum, 2007. 
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2. 1. 4. 1. Kenzü la-yefna153 

  Lam liyakat-i nūr-ı keramet 

  Kenzü la-yefna’da hazır tamamet (2/11) 

2. 1. 4. 2. Hz. Âdem’in boyu154 

Kadd-i Adem irdi ser-i sittuna 

  İrişdi kemaliyle kaf nūn’a (3/21) 

2. 1. 4. 3. Levlake levlak155 

Seyyid-i levlake levlak didi Rabb’ül-mahrem 

  İnnema remzi yüridu’llah’dan oldı etem (8/2) 

2. 1. 4. 4. La-feta156 

Odur tavūs-ı şehr-i la-feta hem 

  Belagat bagına bagban ¢Ali’dür (9/7) 

2. 1. 4. 5. Ene medinetü’l-¢ilmi ve ¢Aliyyün babüha157 

Şehr-i ¢ilmüñ sensüñ ol bevvabı ancak şübehle yok 

  Hem re’is-i hazret-i der-baniyansuñ ya ¢Ali (13/4) 

2. 1. 4. 6. Men ªarefe nefsehu fe-kad ªarefe Rabbehu158 

  Bilmeyen kendüyi Hakk’ı Resul’i bilmez 

  İki cihan güneşi görince oldı ey can (20/87) 

2. 1. 4. 7. La-nebiyye ba¢di illa evliya159 

  Hem o Hatmü’l-mürselin’dür evvelin u ahirin 

                                                 
153  el-Kana¢atü kenzü la-yefna: Kaat tükenmez bir hazinedir. Aclûnî, age., C. 2, s. 133, 1900. 

hadis. 
154  Hz. Âdem’in boyunun uzunluğu 60 arşın imiş. Buhari, age., s. 3106. 
155  Levlâke levlâk mâ halâktü’l-eflâk: Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım. Aclûnî, age., C. 2, s. 

214. 2123. hadis. 
156  Lâ seyfe illâ zülfekâr ve lâ fetâ illâ Âlî: Zülfikar’dan başka kılıç, Ali’den başka genç yoktur. 

Aliyyü’l-Karî, Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-ı Aliyyü’l-Karî Tercemesi, [haz.: Ahmet 

Serdaroğlu], Ayyıldız Matbaası, Ankara 1966, s. 129. Aclûnî, age., C. 2, s. 488, 3069. hadis. 
157  Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Aclûnî, age., C. 2, s. 235, 618. hadis. Necmî Ali söz 

konusu Hadis-i Şerif’i manevi iktibas yoluyla dile getirmiştir. Hadis-i Şerif’in lafzi hâlini 

burada verdik. 
158  Nefsini bilen Rabbini bilir. Aclûnî, age., C. 2, s. 343, 2532. hadis. Necmî Ali söz konusu 

Hadis-i Şerif’i manevi iktibas yoluyla dile getirmiştir. Hadis-i Şerif’in manasını burada verdik. 
159  Benden sonra nebî yoktur ancak velîler vardır. Bu konu hakkında bilgi için bkz. Süleyman 

Uludağ, “Velî”, TDVİA, C. 43, İstanbul 2013, s. 25-28. Metin Yurdagür, “Hatm-i Nübüvvet”, 

TDVİA, C. 16, İstanbul 1997, s. 477-479. 
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  Hem buyırdı la-nebiyye ba¢di illa-evliya (19/96) 

2. 1. 4. 8. Ben Hüseyin’denim Hüseyin de bendendir160 

  Resulu’llah didi Hüseyn benden 

  Hadisdür didi hem ben de Hüseyn’den (24/95) 

 

2. 1. 4. 9. Fakru fahr161 

  Habibu’llah fakru fahr iktizası 

  Du¢a itdi Hakk’a yitdi du¢ası (24/48) 

2. 1. 5. Dil ve Üslup 

Necmî Ali’nin hitap ettiği kitle göz önüne alındığında dilinin çok sade, 

üslubunun ise yalın olduğu görülür. Necmî Ali; şiirlerini sade ve anlaşılır şekilde 

yazmakla duygu ve düşüncelerini çok daha büyük topluluklara ulaştırmayı 

hedeflemektedir. 

  Yinür üzüm tükenmedi na-gehan 

  Her gün yirler idi anı ey civan 

  Bir gün Hasan ṣalkım elinde idi 

  Rast gelüp gördi bir zen-i Yahūdi (24/68-69) 

 

Necmî Ali manzumelerinde Arapça ve Farsça kelimelere, terkiplere yer 

vermesinden hareketle onun Arapça ve Farsçayı bildiğini söyleyebiliriz. 

Eya Feyyaz-ı feyz-ı sırr-ı mutlak 

  Eya Rabbu’l-ehadu la-raybe bi’l-hak (1/1) 

 

Ayrıca aşağıdaki manzumeden de şiir yazacak kadar Arapça bildiği 

görülmektedir. 

 

  Yutfi bi-¢aynihim kad etemme li’l-hamse nara’l-veba 
  el-Mustafa ve’l-Murtaza ve’bneyhüma ve’l-Ezhera 

  Tūba limen kane yüridu’llahe ve ecmelü ümmetihi 

  Tebi¢athüm bi’n-nūri imanun rafa¢athu bi’l-¢itratihi 

                                                 
160  İbn Mâce, Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, C. 1, [haz.: Haydar Hatipoğlu], 01. 

Mukaddime, Kahraman Yayınları, İstanbul 1982, s. 238, 144. hadis. Tirmizi, age., s. 266, 50. 

Kitabu menakıb, 3775. hadis. 
161  el-Fakru fahri ve bihi eftahiru. Fakirlik benim övüncümdür. Ben onunla iftihar ederim. Aclûnî, 

age., C. 2, s. 113, 1835. hadis. 
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  Kane beşiran ve neziran ve müniran rif¢atuhu 

  ¢An Adem bi’l-enbiya Ahmed yekunu temmetuhu 

 

  Salli ve sellim bi’ṣ-ṣafa bi’ṣ-ṣiddikina li’l-mücteba 

  Mahbūbu Rabbu’l-¢alemin ṣahibu makamin bi’l-¢ula (7/2-3) 

 

Eserde Osmanlı Türkçesinin dil özellikleriyle beraber genellikle Eski 

Anadolu Türkçesi dönemi metinlerinde karşılaşılan “eyit-” “kimesne” ve “anınçün” 

kelimeleri ile “-IsAr”, “-IbAn”, -gIl” -dUrUr” gibi ekler eserde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durumun muhtemelen Necmî Ali’nin etkisi altında kaldığı şairlerden 

ileri geldiğini söyleyebiliriz. 

  Hüseyn eyitdi ey nūr-ı bi-şek 

  Benüm hullem dahı kırmızı gerek 

  Cebra’il eyitdi ya Habiba’llah 

  Bir ibrik ṣu getür lutf ide Allah (24/52-53) 

  Sahabe şaşdı kaldı bu esrara ol zaman 

  Birkaç kimesne hikmeti bildi o dem heman (10/8) 

 

Kendüye mir’at kıldı ol Habib-i ekremi 

  Kim anınçün halk kıldı cümle nev¢-i Adem’i (8/1) 

Bir gün Yemen’de bir kişi yolda gidiser 

  Bir mişe içre ab-ı zülal gibi nehr akar (23/49) 

  Beytin kapusı açıluban taşraya çıkdı 

  Ol Fatıma gör hanesine geldi mükerrem (21/58) 

 

  Kızıl reng ol-durur ki kana bedel 

  Bu tıfl-ı nūr-sine cihane bedel (24/12) 

  Necmi kuluñ dili vü dem nalan ya Hüseyn 

  Olgıl Şefi¢ derd ile yan ya Hüseyn (23/72) 

 

Divançe’de yer alan aynı kelimenin iki şekilde yazılması ve ha/hı162 

harflerinin birbiri yerine kullanılması gibi durumlar tespit edilmiştir: 

  Kudūminden müşerref oldı cana büzbütün dünya (11/2) 

 

                                                 
162  İsmail Hakkı Aksoyak, “Cönk İmlası”, Milli Folklor, S. 111, yıl 28, 2016, ss. 5-13. 
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  Büzbütün yiryüzi pür-sebz ile oldı gülzar (30/13) 

 

  Büsbütün yiryüzi pür-sebz ile oldı gülzar (30/18) 

  Ben havayi ile heveskar olmazam göñlüm gibi 

  Nefs-i bed-hvahiş-i seza-varum olmazam göynüm gibi (27/18) 

  Ne hikmetler nümayan eyledi gör hazret-i Halık163 (11/8)  

                                                 
163  Yazmada: Halık. 
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III. BÖLÜM: NECMÎ ALİ’NİN DİVANÇESİ (METİN) 
Metnin Kuruluşu ile İlgili Açıklamalar 

Çeviri yazılı metin meydana getirilirken göz ününde bulundurulan hususlar 

şunlardır: 

1.  Metinde bulunan Arapça ve Farsça kelimelerin yazımında İsmail Ünver 

tarafından kaleme alınan “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”164 

adlı makaledeki hususlar gözetilmiştir. 

2. Vâv-ı ma’dûlelerin olduğu kelimeler “hˇāb” örneğinde olduğu gibi 

gösterilmiştir. 

3. Metinde yer alan ayet ve hadis iktibasları ile Arapça ibareler eğik olarak 

yazılmıştır. 

4. Metne sonradan ilave edilen bölümler [ ] köşeli ayraç içinde verilmiştir. 

5. Metinde Arapça ibarelerin anlamları dipnotlarla belirtilmiştir. 

6. Metinde yer alan şiirler, yazıldığı tertip üzere verilmiştir. 

7. Şiirlerin başlıkları koyu harflerle yazılmıştır. 

8. Şiirlerin vezinleri, başlık ile şiir arasına yazılmıştır. 

9. Metinde bulunan şiirler, bendler ve beyitlere numara verilmiştir. 

10. Mısra başları, özel isimler, vasıf vb. kelimelerin ilk harfleri büyük harfle 

yazılmıştır. 

11. Metinde mükerrer beyitler bulunmaktadır. Mükerrer olan bu beyitlerin varak 

numara ve mısraları dipnotlarda belirtilmiştir. 

12. Metinde okunamayan yerlerin resimleri ilgili kısımda gösterilmiştir. 

  

                                                 
164  İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies, Volume 3/6 

Sonbahar 2008, ss. 1-46. 
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1. Çeviri Yazı Alfabesi 

 

 a, e ا

 a, a آ

 b ب

 p پ

 t ت

 s ث

 c ج

 ç چ

 h ح

 h خ

 d د

 z ذ

 r ر

 z ز

 j ژ

 s س

 ş ش

 s ص
 z/d ض

 t ط
 z ظ

 ª ع
 g غ

 f ف

 k ق

 k, g, ñ ک

 l ل

 m م

 n ن

 o, ö, u, u, ü, v و

 h, a, e ه

 y, i ی
 

2. Nüshanın Tanıtımı 

Divançe’nin elde bulunan tek nüshası Millî Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu 06 Mil Yz A 1842 numarada kayıtlıdır. Eserin 1a-1b varaklarında 

Güvercin Hikâyesi vardır. Hikâyenin altında ise Hafız Ömer kaydı bulunmaktadır. 

Manzumelerde başlık bulunmakta olup kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 45b-46a 

varaklarında Necmî Ali’den etkilenen Şakirî’nin bir şiir bulunmaktadır. 46b 

varağında ise Hafız Ömer’e ait bir imtihanname bulunmaktadır. 
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Millî Kütüphane Ankara Yazmalar Koleksiyonu 

 

Arşiv Numarası: 06 Mil Yz A 1842  

Eser Adı: Dîvânçe 

Yazar Adı: Necmî Alî b. Ahmed 

Dili: Türkçe 

İstansah Tarihi: ? 

Ölçü: 220x155 (155x120) mm 

Yaprak: 46 varak 

Satır: Ortalama 18 

Yazı Türü: Talik Kırması 

Kağıt Türü: Kartal Filigranlı 

Cilt: Kırmızı, Meşin 

Divançe’nin Başı: “Dîvân-ı Necmî Alî ibn-i Ahmed ez-Âl-i abâ be-Evlâd-ı Tâhirîn 

Eya Feyyaz-ı feyz-ı sırr-ı mutlak 

Eya Rabbu’l-ehadu la-raybe bi’l-hak 

Divançe’nin Sonu:  

Kuluñdur Şakiri meyli görünce didarı 

Asumana çıkdı feryad u figanı cana 
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III. ÇEVİRİ YAZILI METİN 

02a  Divan-ı Necmi ¢Ali b. Ahmed ez-Âl-i ¢Aba be-Evlad-ı Tahirin 

01 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / fe¢ulün 

+ - - - / + - - - / + - - 

  01 Eya Feyyaz-ı feyz-ı sırr-ı mutlak 

   Eya Rabbu’l-ehadu la-raybe bi’l-hak165 

  02 Ki sen ol kul huva’llahu ehad’suñ 

   Ki sen ol nur-ı Allahu’ṣ-Ṣamed’süñ 

  03 Hususan lem yelid şanuñda sabit 

   Velem yuled göñül şanında sabit 

  04 Saña kafi degül mümkin ki bir ferd 

   Saña dem-saz olunmaz şahs-ı müfred 

  05 Buyırdı haṣṣaten el-hamdü li’llah 

   Tena¢¢um sırrı için şakiru’llah 

  06 Ki ol ni¢met-durur bu çar terkib 

   Olup muşahhaṣ bina-yı sırr-ı tensib 

  07 Yog iken ¢alem-i ervah-ı temkin 

   Var idi ol Cenab-ı Zat-ı Tahsin 

  08 Makam-ı has-ı vahdetde iken Ol 

   Diger yok idi zat-ı pak-i mechul 

  09 Murad idüp yaratdı nūr-ı Ahmed 

   Ol idi ¢akl-ı küll ol nūr-ı Ahmed 

  10 Kim Ol bir gevher-i ebyaz idi hem 

   Cemal ile nazar kıldı mukaddem 

  11 Hem andan togdı zat-ı Mustafa gör 

   Anuñ nūrı idi nūr-ı Huda gör 

  12 Muhit oldı cihana misl-i de[r]ya 

   Hezaran sal cūş itdi huṣūṣa 

                                                 
165  Hakikatinde şüphe olmayan Bir olan Rabbim! 
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  13 Buyırdı emr-i kün kaf kefafi 
   İkinci nun’dan buldı muzafi 

  14 Zuhūrı tarfetü’l-¢ayn166 içre zahir 

   Emr-i vasfında ¢alem oldı bahir 

  15 Mevalid-i selase buldı itmam 

   Kamu ervaha tevzi¢ oldı ikram 

02b  16 Velakin Adem’e düşdi keramet 

   Cemal-i zata teşbih oldı elbet 

  17 Cihan Adem-ṣıfatında musavver 

   Dahı Adem buña itdi tefahhur 

  18 Döküldi ahṣeni takvim’e kalıb 

   Huṣūṣan kendine oldıysa talib 

  19 Muhakkak ¢allame’l-esma beyanı 

   Bezetmişdür kulūb-ı ¢arifanı 

  20 Zuhūra geldi Adem ile Havva 

   Gelüp bu hak-ı pake na-geh illa 

  21 Giyürdi mekremet tacın aña hem 

   Me¢anide bulunmaz bu¢d u akdem 

  22 Te¢ala şanuhu Allahu Ekber167 

   Cemi¢ eşya aña oldı musahhar 

  23 Cihan zürriyyetinden buldı zinet 

   İrişdi ahṣeni takvim’e ṣūret 

  24 ¢Aref sırrı kulub-ı insde mahtum 

   Nebi vü evliyaya oldı meczūm 

  25 Muhammed geldi bi¢setle cihana 

   ¢Aref dersi zuhūr itdi beyana 

  26 Akıtdı selsebili min ledün’den 

   Bu ana neşr olundı ta o günden 

  27 Ṣalat ile selam ol padişaha 

   Ahi evlad u aṣhab u güvaha 

                                                 
166  Göz kapağının açılıp kapanışı kadar geçen kısa zaman. 
167  Şanı yüce olan en büyük Allah. 
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  28 Ki anlar rehber-i evlad u dindür 

   Biri birine erbab-ı yakīndür 

  29 Eba Bekr ¢Ömer ¢Osman ¢Ali’dür 

   Hasan-ıla Hüseyn gerçek velidür 

  30 ¢Ali Zeyne’l-¢aba vü Bakır’ı hem 

   Cenab-ı Ca¢fer [u] Kazım Rıza hem 

  31 Taki vü ba-Naki vü ¢Askeri bes 

   Muhammed Mehdi ṣahib-i mukaddes 

  32 İmameyni’l-hümameynü’l-kirameyn 

   Mufahham efhar-ı zatü’l-hümameyn 

03a  33 Olar kim her biri zat-ı keramet 

   Ve dahı her biri genc-i belagat 

  34 Sahabinden biri ol Ka¢b-ı zi-şan 

   Birisi genc-i a¢zam zat-ı Hassan 

  35 O meddah-ı Resul-ı Kibriya’dur 

   Sena-kar-ı Habib-i Kibriya’dur 

  36 Odur pir-i tarik-i şi¢r u eş¢ar 

   Odur ehl-i belagat-ı söz-güftar 

  37 Nice üstad-ı ṣahib-nutk-ı şirin 

   Ki anlar her biri nutk ile ta¢yin 

  38 Diyelüm Fatiha fi’l-cümlesine 

   Salat ile selam ol nūr-ı dine 

  39 Bu icmal-i me¢ani-i mesani 
   Bu güftar-ı mesani şayegani 

  40 Bu erkan-ı belagat-pişe pür-zib 

   Okunsun fi’l-hakikat sırr-ı la-rayb 

  41 Oluna Fatiha her rūha telkin 

   Be-hakk-ı sūre-i Ta-ha vü Ya-sin 

  42 Dahı bu ¢abd-i ahkar Necmi’dür al 

   Diyeler Fatiha icmal ü ikmal 
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02 

İcmal-i Diger Beray-ı Münacat 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / fe¢ulün 

+ - - - / + - - - / + - - 

  01 Rumūz-ı sırr-ı nokta-ı bi’smi’llah168 

   Küşud-ı ¢alem-i tevhid-i ila’llah 

  02 Elif lam mim zalike’l-kitab 

   La-raybe fihi ma¢na-yı müstetab 

  03 Elif Allah lam oldı Cebra’il 

   Mim Muhammed ¢Ali tahkik sen bil 

  04 Elif yüz on birdür ¢Ali’dür ¢ali 
   Ḥakikat sırrınuñ agahi beli 

  05 Lam yetmiş birdür yetmiş iki nūr 

   Bezm-i Kerbela’da oldılar mesrūr 

03b  06 Mim toksan iki oldı Muhammed 

   Zat-ı hakayıkla kıldı mü’eyyed 

  07 Zal ezher-i Betūl-ı Fatıma oldı 

   Hadice’den güher mahzeni toldı 

  08 Lam sülale-i tahire kamu 

   Nūr-ı kerameti ¢alem toptolu 

  09 Kaf keramet-i Hüseyn ü Hasan 

   Cemal-i pakinde neyyir ü ahsen 

  10 Elif sırr-ı kadd-i Adem’i zuhūr 

   O çeşmeden cūş itdi ma’-yı tahūr 

  11 Lam liyakat-i nūr-ı keramet 

   Kenzü la-yefna’da hazır tamamet 

  12 Kaf kitabu’llahi u kefa bi’llah169 

   Şehida’llahu ennehu la-ilahe illa’llah 

  13 Tastamamet rütbe-i a¢la ¢Ali 
                                                 
168  Bâ’nın oluşmasında kalemden kâğıda ilk dökülen nokta benim. Hz. Ali. (r.a.) (Seyyid 

Muhammed Nur, Noktatü’l-Beyan, [haz.: Baki Yaşa Altınok], Ahi Kitap Yayın Dağıtım, 3. 

bsk. Ankara 2012, s. 37. 
169  Allah’ın kitabı ve Allah yeter. 
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   Hakk şanuñda dir amentü bi’llahi 

  14 Elf-i salis sırr-ı asar-ı iman 

   Nokta içindedür esrar-ı Kur’an 

  15 Ba-yı muvahhid belagat-ı has 
   Cümle ¢alem andan buldı ihtiṣaṣ 

  16 Kitab-ı insandur ahṣeni takvim 

   ¢Allame’l-esma’yı eyledi ta¢lim 

  17 Kitablar cümle kitab-ı samit 

   Kitab-ı natık Adem’dür mehamid 

  18 La nefy-i isbat İblis’dür ancak 

   İlla makamında Cenab-ı Mutlak 

  19 Raybe saña ki dir fihi beyanı 

   Ehl-i teberradur hep yezidani 

  20 Ehl-i tevella ehl-i Hak’dur mutlak 

   Buyırdı şanında Ol Cenab-ı Hak 

  21 Hüden li’l-muttakin olardur kamu 

   Yünfikune olar-durur mu-be-mu 

  22 Bi’l-gaybi zat-ı Rezzak-ı ¢alemdür 

   Ve yukīmūne ¢ibad-ı müsellemdür 

04a  23 eṣ-Salate bahs-i secde-i Adem 

   Ka¢imin mela’ik rūh-ı ekrem 

  24 Bu sırr-ı muhabbet burada itmam 

   eṣ-Salatu ¢aleyhima ve’s-selam170 

  25 İlahi bu sırruñ ¢ışkına na-gah 

   Bu bende-i zari eyle dil-agah 

  26 İlahi günahum çokdur bilürem 

   Günahkarum huzūruña gelürem 

  27 Nice varam yüzi kara eli boş 

   Mey-i gaflet ile ser-hoşum ser-hoş 

  28 Yarlıga be-hak-ı Ta-ha vü Ya-sin 

                                                 
170  Salat ve selam her ikisi üzerine olsun. 
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   Bu kemteri ya ilahe’l-¢alemin 

  29 Necmi’yi vaṣıl-ı al-i Ta-ha it 

   Aña sırr-ı cesim-i hel-eta it 

 

03 

İcmal-i Diger Beray-ı Fatihatü’l-Kitab 

6+5=11’li hece vezni 

  01 el-Hamdü li’llahi Rabbi’l-¢alemin 

   Rahmetüñ şayandur ya nūra’l-emin 

  02 er-Rahman zat-ı rahmet bi’z-zat 
   Rahmetüñle tolu bu cümle ayat 

  03 er-Rahim mazhar-ı erham-ı erkan 

   Bu nūr ile toptolu bu kün fe-kan 

  04 Maliki yevmi’d-din zat-ı Muhammed 

   İlla rūz-ı haşr-ı ezel ü ebed 

  05 İyyake na¢büdü bi-şübehle cümle 

   Bunuñ üstinedür iman bile 

  06 Ve iyyake nesta¢in nūr-ı hazır 

   Şeş cihetden bu da hazır u nazır 

  07 İhdina’ṣ-ṣırata’l-müstakīm bi’ş-şan 

   Bünyadıdur bu bina-yı kün fe-kan 

04b  08 Sırata’llezine en¢amte didi 

   ¢Aleyhim cümle üstine ebedi 

  09 Gayri’l-magdubi nükte bi’l-beyan 

   Küllü men ¢aleyha fan’dur ¢ıyan 

  10 Ve la’d-dallin amin emn ü keramet 

   Nev¢-i beni Adem üzre tamamet 

  11 Bu Ümmi’l-kitab Seb¢u’l-Mesani 
   Bilmem dirsen fehm it vech-i insanı 

  12 İki kulak iki göz iki burun 

   Bir agız bu yedi ayetdür meşhūn 

  13 İki kaş u iki sudur u lebler 



73 

 

   Bir agız bu yedi dahı ber-a-ber 

  14 On dört oldı vech-i insanda inşa 

   Hal ü mahal yigirmi sekiz ola 

  15 Ayat-ı muhkemat-ı hal aşikar 

   Ve ol teşabühat mahal bir asar 

  16 Nakş-ı Havva on beş olur ṣabavet 

   Cemal-i pakine nūr-ı ṣabahet 

  17 İki on dört yigirmi sekiz ola 

   Ṣıfat-ı Ademi bu nakşı bula 

  18 Havva Havva gerek Adem ü Adem 

   İkisi bir ṣıfatda müstahkem 

  19 Dört ¢unṣūr hurūf otuz iki bil 

   Eyle bu ayeti tekmil u tebcil 

  20 Yigirmi sekiz harf kebir ebcedde 

   Yetmiş iki harf oluyor a¢dedde 

  21 Kadd-i Adem irdi sırr-ı sittuna 

   İrişdi kemaliyle kaf nūn’a 

  22 Tamam on iki bab-ı cismani 
   Temaşa-gah-ı ¢alemdür rūhani 

  23 Şeş cihet on sekiz biñ ¢alem amma 

   Bu hurūfat ile tutuldı bina 

  24 Cem¢an yekūn toksan oldı bu ¢aded 

   Besmelenüñ başı iki bi’l-¢aded 

05a  25 Toksan iki cism-i Muhammed oldı 

   On sekiz zam olınca ¢Ali oldı 

  26 Ba¢de Eba Bekr u ¢Ömer [u] ¢Osman 

   Hazret-i ¢Ali’dür ashab-ı cinan 

  27 Çar harf-i ¢unṣūr oluna beyan 

   Çar dört ¢adet Bekr-i ism-i rayegan 

  28 Ba üç ¢aded ¢Ömer anda aşikar 

   Her bir ¢anaṣırda bular yadigar 
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  29 Ka yigirmi birdür ¢Osman esrarı 

   Nükteden istizhar nūr-ı asarı ebced 

  30 Za sekiz ha harfi ¢Ali’dür ¢Ali’dür 

   Bu esrara vakıf o gerçek veli 

  31 Bular dördi bir ¢anaṣır bir vücūd 

   Nur-ı Muhammedi rūh-ı bi’l-mevcūd 

  32 Muhammed olmasa olmazdı ¢alem 

   Vücūda gelmezdi bu nev¢-i adem 

  33 Adem’de olmasa idi kalb ile 

   Fehm oluna sırr-ı insani bile 

  34 Hak Muhammed ¢Ali Hasan Hüseyn 

   Hadice Fatıma ile gül-i tahsin 

  35 Bu erkan-ı hamsedür nūr-ı Ta-ha 

   Bu hamse envar-ı nūr-ı hel-eta 

  36 Vücūd bular-ile bulmışdur tamam 

   Hak bu sun¢ı bunınla kıldı itmam 

  37 Necmiya bülbül-i gül-i ¢ışk evvel 

   Süvar-ı Düldül güftar-ı ¢ışk evvel 

 

04 

05b   Kaṣide-i Beray-ı Amentü Bi’llah Be-Rumuz-ı Vacib ila-Enam 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün/ mefa¢ilün 

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

  01 Kitabu’llah olan nakş-ı hakayık zat-ı insana 

   Nazar kıl dide-i ¢ibretle düşme dur ekvana 

  02 Seni sen bilmek için ¢aleme geldüñ behey sūfi 
   Seni bi-hude mi getürdi Mevla uş-bu ekvana 

  03 Bilüp el-hamdü li’llah emrini bilsen hayatuñ hem 

   Saña yitmez idi kend’özüñ bilmekde şükrana 

  04 Gelenler ¢arifane bildiler el-hamdü li’llah’ı 

   Ki andan saniyen göz açdılar bu cümle devrane 

  05 Ki gördiler vücūduñ bildiler hep ¢akl-ı küll ile 
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   O demde malik oldılar huṣuṣan cism ile cana 

  06 Meraya-yı ilahi oldıguñ fark itdiler cümle 

   Bak[ıp]da gördiler Hakk yüzini malik olup kana 

  07 Rumūz-ı men ¢aref’den buldılar bu dersi ve’l-haṣıl 

   O demde sözlerini söylemezler idi yabana 

  08 Kamunuñ sözleri hikmetcedür sahte degül ṣūfi 
   Ki anlar sözlerini itdiler tatbik Kur’an’a 

  09 Cihanda var mıdur bir söz ki olmaz Hak sözi şayan 

   Nazar kıl kenzü la-yefna’daki zahir olan şana 

  10 Velakin añla gel amentü bi’llah sırrını şimdi 

   Ne sırrdur bilesüñ kimler buyırdı bunı her yana 

  11 Muhammed Mustafa bir gün oturur idi mescidde 

   Sahabi cümle hazır olup ol bezm-i ¢irfana 

  12 Didi Ahmed haber virem size Esma-i Hüsna’dan 

   Didiler ya Resula’llah kerem kıl cümle ihvane 

  13 Muhammed didi amentü bu lafzı itmedi tekrar 

   Sahabe cümlesi sakit olup söz didi ana 

  14 ¢Aliyyü’l-Murtaza bi’llah didi Ahmed o dem geldi 

   Bu pür-me¢ani o yüzden açdı bak ol Şah-ı Merdana 

  15 Yine döndi Habibu’llah didi amentü bi’llah hem 

   Hasan zikr-i mela’ik eyledi ikbal-i sultana 

  16 Yine amentü bi’llah didi Ahmed bir nazar kılgıl 

   Hüseyn-i Kerbela didi kitabu’llah zi-şana 

  17 Yine amentü bi’llah didi Ahmed Fatıma geldi 

   Resul’ı andı bir nükte bırakdı anda divana 

06a  18 Yine amentü bi’llah didi Ahmed gördi ki ol Selman 

   Ki yevmü’l-ahir’i andı şetaret virdi imana 

  19 Yine amentü bi’llah didi Ahmed bezm-i hassında 

   Didi Hasan kader Hak’dan-durur fi’l-cümle cana 

  20 Yine amentü bi’llah didi hazret ṣavt-ı şiddetle 

   ¢Ali hayrihi Hasan şerrihi didi ikbal imkana 
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  21 Yine amentü bi’llah didi Ahmed ṣavt-ı şiddetle 

   Hüseyn-i Kerbela didi mina’llahi ¢azze şane 

  22 Elif Allah sırrıdur Muhammed mim’dür anda 

   Cemi¢-i nūn içinde gizlenildi uş-bu cūşana 

  23 Hasan ile Hüseyn ol harf-i ta’da oldılar yeksan 

   Ki andan dört işaret vaz¢ oldı ehl-i imana 

  24 Birisi Murtaza vü biri oldı Fatıma anda 

   Bu sırr-ı nūn’da nūn ve’l-kalem bast oldı her yana 

  25 İki bahrından itdi huruc lü’lü ve’l-mercan 

   Hasan ile Hüseyn idi zuhur-ı harf-i imkana 

  26 Ki sende cism-i amentü rūh-ı sırr-ı bi’smi’llah 

   Bunı bilsün bilen amentü’den emr ola Burhan’a 

  27 Mela’ik ü kitab anda beyandur bil Resul-i Hak 

   Ve yevmi’l-ahir ol cisminde mükemmel oldıgı yana 

  28 Kader ol-durur rıza-yı Hak saña senden beyan oldı 

   O hayr u şerr ¢ameldendür irer Mevla’dan insana 

  29 Bu sırrı bildüñ ise sen seni bildüñ ki hep sende 

   Sakın kim sen seni ṣalma beyaban ü behistana 

  30 Nukūş-ı semme vechu’llah bu mir’ate nümayandur 

   Nazar kıl añla öz nefsüñ nazar kıl vech-i Rahman’a 

  31 Ki bundan ma¢ada Necmi arama gayri yok bir yüz 

   Olanlar böyle ageh oldılar esrar-ı Sübhan’a 

05 

Na¢tü’n-Nebi ¢Aleyhi’ṣ-salavat u ve’s-selam 

mef¢ulü / mefa¢ilü / mefa¢ilü / fe¢ulün  

- - + / + - - + / + - - + / + - - 

  01 Ey Şah-ı sera-perde-i iklim-i hakikat 

   Vay calis-i taht-geh-i ma¢na-yı risalet 

   Sultan-ı serira-yı akalim-i reşadet 

   Sensin felek-ara-yı meh [ü] mihr-i nübüvvet 

   Sensin kadem-averde-i mi¢rac-ı ¢inayet 

   Oldıguñ için eşref-i mazhar-ı ümmet 
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06b  02 Arayiş-i gerdun-ger-i devran-ı feleksüñ 

   Ol merkez-i envar-ı dırahşan-ı feleksüñ 

   Pertab-dih-i faris-i meydan-ı feleksüñ 

   Ser-halka-i cem¢iyyet-i ¢irfan-ı feleksüñ 

   Afak yüzüñ suyına gösterdi şerafet 

   Ey padişeh-i kişver-i iklim-i riyaset 

  03 Levlak senüñ başına nūr oldı gümahi 
   Hūrşid-i hakikat ki olup migfer-i şahi 
   Cebheñde beyan idi ¢ıyan nūr-ı ilahi 
   Engüştüñe hatem takınup mihr ile mahı 

   Oldı heme ¢alem saña ayine-i hikmet 

   Destüñde iken maşıta beyn-i yed-i kudret 

  04 Geh-vare-i mevcūda idüp ¢ışk ile tahvil 
   Düşdi eser-i makdemüñe Hazret-i Cibril 
   Enfas-ı hayatı saña dahı eyledi tebcil 
   Fark eylemedi seni o dem kavm-i ¢Azazil 
   Evvel ise ki sen nūr idüñ ey nūr-ı belagat 
   Nūruñla pür oldı senüñ iklim-i feṣahat 

  05 Medhüñde senüñ ¢aciz iken Tuti-i Kudsi 
   Şanuñda beyan etmiş idi kavmine ¢‹si 
   Ahmed diyü olmışdı kitabında nüvisi 
   Na¢leynüñe hizmetgir idi zat-ı Üveysi 
   Ey menba¢-ı ser-çeşme-i cūyan-ı şefa¢at 

   Necmi kuluñı eyleme mahrūm-ı ¢inayet 

06 

Na¢t-ı Sani 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün/ mefa¢ilün 

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

  01 Cenab-ı şehriyar-ı fevc-i şahṣ-ı enbiya hatem 

   Liva’ü’l-hamd ile mülk-i nübüvvetde olup ka’im 

   Zuhūr-ı bi¢setinde ¢alem-i ¢ulvi buña cazim 

   Esami-i şerifüñ ahsen-i hüsne kılup rasim 

07a Muhammed Mustafa’suñ Ahmed u Mahmud Eba’l-Kasım 

  02 Zeki-i ezka-yı ümmi-i zi-envar sensin sen 

   Çerag-ı bezm-i haṣsü’l-haṣ zi-didar sensin sen 

   Fazilet ¢aleminde gevher-i güftar sensin sen 
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   Cenab-ı Zat-ı Pak Ahmed u Muhtar sensin sen 

   Taharet çeşme-sarınuñdan akup ab-ı Beni Haşim 

  03 Sözüñdür nükte-i Kur’an özüñdür maye-i ¢irfan 

   Cebin-ara-yı Mika’il muharrer-i efzal-i Kur’an 

   Ki sensin ma¢ni-i ma¢nen-i pak-i ¢ilmü’l-iman 

   Sañadur mazhar-ı inna fetehna kaf nun-ı Burhan 

   Belagatde senüñ zat-ı şerifüñdür eba’l-¢alim 

  04 Muhakkak şüphemüz yokdur makam-ı kün fe-kan sende 

   Elinde hükm-i afak vücūd-ı bi’l-beyan sende 

   Sen ol sultan-ı ¢alemsüñ ¢inan-ı ¢aleman sende 

   Ki ol mecra-yı enba¢-ı hayat-ı cavidan sende 

   Elinde sofra-ı ni¢met-feraşide sen ol na¢im 

  05 Habib-i Zat-ı pak-i Kibriya’sun ya Resula’llah 

   Sefir-i leyletü’l-esra vü isbatuñ Habiba’llah 

   Seni isbat ider vahdaniyyetle nutk-ı illa’llah 

   Ki sensüñ hazin-i gencine-i ¢arş-ı emina’llah 

   Kulun Necmi-i şeydaya şefa¢at kıl bu mu¢tadum 

07 

Na¢t-ı Salis 

müstef¢ilün / müstef¢ilün / müstef¢ilün / müstef¢ilün 

- - + - / - - + - / - - + - / - - + - 

  01 Ey kalim-i ¢ilm-i beka sultan-ı levlaku’l-¢ula 

   Şem¢-i cemal-i Kibriya nūru’l-kemal-i ibtida 

   Sen yog-iken mahlūkda mahbūb-ı dergah-ı Huda 

   Sensüñ keşif-i kul kefa sensüñ emir-i innema 

   Sallu ¢ala şemsi’d-duha bedri’d-duca nūri’l-huda171 

   Muhtar-ı teşrif-i ezel ezka-yı envaru’l-vera172 

  02 Hem on sekiz biñ ¢alemüñ zi-haşmet sultanısuñ 

   İns ü cin ve’l-perinüñ seyyid-i zi-şanısuñ 

   Bu çar ¢unṣūr ma¢deni hem bu cihanuñ canısuñ 

   İki cihanuñ serveri ¢alemlerüñ erkanısuñ 

   Yutfi bi-¢aynihim kad etemme li’l-hamse nara’l-veba 
   el-Mustafa ve’l-Murtaza ve’bneyhüma ve’l-Ezhera173 

                                                 
171  Sabah güneşine ve karanlıkta parlayan dolunaya ve hidayetin nuruna salat getirin. 
172  Ezelde, teşrifi seçilmiş, beşer nurlarının en üstünü. 
173  Şu beş ismi tamamlayan bizzat kendileri vebanın ateşinin söndürür. 
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07b  03 Tūba limen kane yüridu’llahe ve ecmelü ümmetihi 

   Tebi¢athüm bi’n-nūri imanun refe¢athu bi’l-¢itratihi 

   Kane beşiran ve neziran ve müniran rif¢atuhu 

   ¢An Adem bi’l-enbiya Ahmed yekunu temmetuhu 

   Salli ve sellim bi’ṣ-ṣafa bi’ṣ-ṣıdkina li’l-mücteba 

   Mahbūbu Rabbi’l-¢alemin ṣahibu makamin bi’l-¢ula174 

  04 Cibril didi çünkim bi’smi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim 

   Kur’an’ı inzal eyleyüp didi eya nūra’l-kadim 

   Şer¢-i şerifüñ çün ve hem haza ṣıratun müstakim 

   Ser-çeşme-i hikmet degül mi nūr-ı Kur’anu’l-Kerim 

A¢ni hayat-ı cavidan nuş eyleyen bulur beka 

   Kur’an-ı Natık sensüñ ey şahen-şeh-i yevmü’l-Mina 

   

  05 Ya hamide mecdi’l-beşer ṣahibi liva’ ve’l-hakem 

   Ya hamile mühri nübüvvet masıka tacin ve ¢alem175 

   Ey menba¢-ı ¢ilm şefa¢at-ı nūr-ı yakūtu’l-kalem 

   Sensüñ Muhammed Mustafa fahr-i cihan kenzü’l-hakem 

   Kaf [ü] ha vü ya vü ¢ayn ṣad ve’l-hamse-i al-i ¢aba 

   Hakk’ıçün ol Şafi¢ bu Necmi-i bendeñe ki ey padşa 

08 

Na¢t-ı Rabi¢ Beray-ı Mi¢raciyye-i Şerife 

fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilün 

- + - - / - + - - / - + - - / - + -  

  01 Hak Te¢ala çün yaratdı on sekiz biñ ¢alemi 

   Cümleden evvel ki halk etmişdi Nur-ı Muhammedi 
   Kendüye mir’at kıldı evvel Habib-i Ekrem’i 

   Kim anuñ-çün halk kıldı cümle nev¢-i ademi 

   Sa¢id-i evlad-ı adem ol Kureyşi Haşimi 
   Kıldı alnında münevver tab-ı şems-i a¢zami 
   Arkasında vaz¢ olunmışdı bütün hatemi 

                                                                                                                                          
Mustafa (s.a.s.), Murtaza (r.a.), iki oğlu (Hasan ve Hüseyin (r.a.)) ve Zehrâ (r.a.). 

174  Allah’ı ve ümmetinin en güzelini murat edene müjdeler olsun. 

Onlar nura, Ehli Beyti’yle yücelmiş bir imanla tâbi olmuşlardır. 

O müjdeleyici, uyarıcı ve makamı ışık verendir. 

Âdem’den (a.s.) bu yana nebiler içinde Ahmed (s.a.s.) (övgüye en layık olanı), (nebilerin) 

tamamlayıcısıdır. 

Seçilmiş olana saf ve içtenlikle salat ve selam getir. 

Âlemlerin Rabbinin sevgilisine, ulviyette makam sahibine. 
175  Ey beşerin en soylusunu, sancak ve hikmet sahibini öven! 

Ey nübüvvet mührünü taşıyan, tacı ve bayrağı tutan. 
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   Nura gark eyler idi dünyayı nur-ı her demi 

   İki ¢alem serveri ins ü cinnüñ akdemi 

   Ol Muhammed Mustafa’dur irdi haber makdemi 

 

  02 Bu zemin-i hak-i pake ol zaman basdı kadem 

   Merkez-i da’ire-i Batha’ya dikildi ¢alem 

   Yazdı bu temşiyyeti emr-ile levh bi’l-kalem 

   Geldüginde bunda teşrif ile ez-cah-ı ªadem 

08a   Secde-gah-ı rūy-ı ¢arza nur kıldı dem-be-dem 

   Gül cemalüñ keşf idüp ol gonca-ı bag-ı İrem 

   Seyyid-i levlake levlak didi Rabbü’l-mahrem 

   İnnema remzi yüridu’llah’dan oldı etem 

   ¢Ankümü’r-ricse nikatin sensüñ aya a¢lemi 

   Hem li-ehle’l-beyt içün didi harim-i mahremi 

  03 Girdi kırk üç yaşına bi¢setinle buldı iftihar 

   Mekke’de izhar kıldı din-i paki bi’l-karar 

   Emr-i Hak ile cihan halkına itdi aşikar 

   Dinine girüp tamam oldı ṣahabe [ü] çar-yar 

   Ol Ebū Bekr ¢Ömer ¢Osman ¢Ali namdar 

   Bezm-i haṣsuñda ol her biri bir ṣahib-medar 

   ¢Avn-i Hak’la da¢vete agaz itdi kam-kar 

   Dini batıldan ṣıratun müstakim oldı yar 

   Fevc-i İslam anda oldukça bulup müstahkemi 

   Kim harim-i Ka¢be’de açdı liva’-ı derhemi 

  04 Bir gice mihman-ı beyt-i Ümmühan idi o Şah 

   Gice sa¢at üçde burc-ı vahdetindeydi bi-gah 

   Geldi Cibril-i emin didi selamını ba-penah 

   Ya Muhammed didi getürdüm saña emren leh176 

   Hak seni mi¢raca da¢vet eyledi ey nūr-ı mah 

   Leyletü’l-esra giyinmiş idi bir came-i siyah 

   Kim Burak’a bindi Sübhane’llezi sırrında gah 

   Nükte-i haṣs-ı bi¢set oldı aña padişah 

   Kim harim-i Ka¢be’den çar mela’ik-i mahremi 

   Mescidü’l-Akṣa’ya iletdi o Şah-ı Hurremi 

  05 Enbiya ile buluşdı anda ol Şah-ı Hicaz 

   Hem imam olup kılup anda iki rek¢at namaz 

   Kıldı Mi¢rac’a ¢urūc nūr-ı kuddus-i Şah-baz 

   Yedi eflaki geçüp şan buldı anda imtiyaz 

   Sidre seyrine irişdi kaldı anda ol mücaz 

                                                 
176  O’nun emri. 
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   Sidre vü Tūba ṣalındı neş’eden tūl u dıraz 

   Hem mela’ikle namaz itdi yine mescud-saz 

   Bir hitab itdi üdnü minni177 diyü ol bi-niyaz 

08b   Sidreden Cibril ile ol nūr-ı pak-ı mün¢imi 

   Cisminüñ variyyeti terk itdi anda elzemi 

  06 Bir kadem-i hasṣ makamından çeküp Cebra’il’i 

   İlerü kıldı tekaddüm ol ferişte kamili 

   Lev-denevtü178 didi ol demde meger ve’l-haṣılı 

   Didi yanardum viṣali şevki ile ben beli 
   Aldı yanunca Cenab-ı Hazret-i Mika’il’i 

   Geçdi Kürsi’den kuruldı süllem-i müstakbeli 

   Refref oldı ol Şehen-şah-ı kemalin hamili 

   İrdi ta ¢arşa berrine ref¢ olındı ha’ili 

   Nice deryalar mürur itdi o ruh-ı mükremi 

   Nice yüz biñ hucub geçdi ref¢ kıldı süllemi 

  07 Arada bir kimse kalmadı fakat ol şeh-süvar 

   Kim hava üstinde oldı pay-ı tecrid ile var 

   Ey fe-kane kabe kavseyn’den irüp ol nam-dar 

   ¢Azm idüp sümme dena’dan pertev-i ayine-var 

   Kurb-ı ev-edna da irdi mazhar-ı nur-ı kibar 

   Oldı çeşm-i zat-ı paküñe kim ol nur-ı aşikar 

   Akreb oldı ol bezm-gah-ı makam-ı iktidar 

   Secde-gah-ı kurb-ı vahdet-i kalbde ayine-dar 

   Gördi ol tevhid bezminde Cenab-ı A¢zam’ı 

   Şahid-i sırr-ı kıtat seyr itdi Rabbü’l-a¢lemi 

  08 İki rek¢at secde kıldı Hazret’üñ didarına 

   Ol zamanda tab-ı hicab irdi gül-ruhsarına 

   Terledi tab-ı hicabdan kavuşdı yarına 

   Tamladı bir katre-i ter ol damen-i dil-darına 

   Hak ile Hak oldı irdi evvel murad-varına 

   Buy-ı tevhidi bulaşdı zülf-i ¢anber-barına 

   Bir nefesde itdi ¢avdet rah-ı istikrarına 

   Beş vakt emr oldı ol dem ümmet-i ebrarına 

   Mekke’ye geldi tamam oldı ¢uruc-ı mahremi 

   Mu¢cizatı ile irşad itdi cümle ¢alemi 

  09 Gör keramet kıldı izhar ol ¢Aliyyü’l-Murtaza 

   Rah-ı Mi¢rac’a bu ¢avdetde çıkup ol ba-safa 

09a   Girdi arslan suretine turdı yol üzre şaha 

                                                 
177  Yaklaş bana. Yılmaz, age., s. 158a. 
178  Yaklaşsaydım (yanardım). Yılmaz, age., s. 1111b. 
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   Hatemin agzına virdi ol Habib-i Kibriya 

   Mekke’ye yöneldi ol şir-i şeci¢-i hel-eta 

   Çekilüp bir yane turdı zat-ı pak-ı ba-safa 

   Geldi Hazret Mekke’ye didi bu razı evvela 

   Hatemin virdi o dem Şah-ı Serir-i Evliya 

   Mest-i hayran itdi bu burhan ile ehl-i demi 

   Çünki medh itdi Muhammed ol ¢Aliyyü’l-a¢zamı 

  10 Ya Resula’llah kul gel ümmetüñdür Necmi-i zar 

   Ol şefa¢at-cûy-ı ahkar eylemekde iftikar 

   Sensüñ ol misbah-ı envar-ı hidayet aşikar 

   Nur-ı hüsnüñ bu göñüllerde dem-a-dem yadigar 

   Ümmetüñ bununla eyler hamdü li’llah iftihar 

   ¢Işkuñ ile buldı ¢aşıklar bütün nur-ı medar 

   Suret-i tevhid-i mutlak hakkı-çün ey bahtiyar 

   Son nefesde kıl şefa¢at ben garibe ber-karar 

   Göñlümüz tutmuşdı zira el-husus dünya gamı 

   Eşk-i hun ile döker didem revan-ı mübremi 

09 

Na¢t-ı ¢Aliyyü’l-Murtaza Kerrema’llahu Vechehü 

mefaªilün / mefaªilün / feªulün 

+ - - - / + - - - / + - - 

  01 ¢Ali’dür mazhar-ı burhan ¢Ali’dür 

   ¢Ali’dür kaşif-i iman ¢Ali’dür 

  02 ¢Ali’dür matla¢-ı hurşid-i rif¢at 

   ¢Ali’dür menba¢-ı ¢irfan ¢Ali’dür 

  03 ¢Ali’dür menba¢-ı ¢ilm-i şeri¢at 

   ¢Ali’dür fasir-i Kur’an ¢Ali’dür 

  04 ¢Ali’dür nazım-ı rah-ı tarikat 

   Rumuz-ı şarih u iman ¢Ali’dür 

  05 ¢Ali’dür rasim-i resm-i hakikat 

   Nizam-ı milket-i seyran ¢Ali’dür 

  06 ¢Ali’dür ma¢rifet bagında bülbül 

   Fesahat mülkine sultan ¢Ali’dür 

09b  07 Odur tavūs-ı şehr-i la-feta hem 
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   Belagat bagına bagban ¢Ali’dür 

  08 ¢Ali’dür ¢ilm şehr üstinde derban 

   On iki rüknde erkan ¢Ali’dür 

  09 Dahı hem Şir-i Yezdan Şah-ı Merdan 

   Beli hem kaf ve’l-Kur’an ¢Ali’dür 

  10 ¢Ali’dür ¢alim-i ¢allam-ı ümmet 

   Hakikat nokta-ı imkan ¢Ali’dür 

  11 ¢Ali’dür hem Ebu Şübeyr u Şebber 

   Eba’lleys-i meh-i taban ¢Ali’dür 

  12 Velayet mülkinüñ keşşafıdur hem 

   Serira-yı ¢azimü’ş-şan ¢Ali’dür 

  13 ¢Ali’dür şam cisminüñ subh-gahı 

   Ziya-yı şems-i ba-taban ¢Ali’dür 

  14 ¢Ali’dür can [u] diller cilve-gahı 

   Dahı hem nur ve’l-iman ¢Ali’dür 

  15 ¢Ali’dür ehl-i ¢ışkuñ padişahı 

   ¢Anasır ¢aleminde can ¢Ali’dür 

  16 ¢Ali’dür ehl-i ¢ışkuñ ¢ışkı mutlak 

   Ve dahı canda hem canan ¢Ali’dür 

  17 ¢Ali’dür rah-ı Mi¢rac’da kesen yol 

   ¢Ali’dür mühr alan ol an ¢Ali’dür 

  18 ¢Ali’dür eyleyen Selman’ı tahliṣ 

   Urup şiri iden yeksan ¢Ali’dür 

  19 ¢Ali’dür biñ sene evvel o divi 

   Tutup beste kılan zi-şan ¢Ali’dür 

  20 Resulu’llah katında aşikare 

   Tutup bendüñ çözen merdan ¢Ali’dür 

  21 Dahı yetmiş iki harf-i rumūzı 

   O Kur’an içre ma¢nagan ¢Ali’dür 

  22 ¢Ali’yi gördi Cebra’il o demde 

   Didi kim işte bu oglan ¢Ali’dür 
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  23 Didi yüz biñ sene evvel senüñle 

   Gezerdi da’ir-i devran ¢Ali’dür 

  24 Didi budur semanuñ şive-danı 

   Hakikatle olan bi’ş-şan ¢Ali’dür 

10a  25 ¢Ali’dür Sahib-i Düldül ü Kanber 

   ¢Ali’dür Haydar-ı Yezdan ¢Ali’dür 

  26 Esed’dür Hazret-i Allah katında 

   ¢Ali’dür hak bu kim arslan ¢Ali’dür 

  27 ¢Ali hem Hazret-i ¢ali-kadrdür 

   ¢Aliyyü’l-a¢la ¢ulviyan ¢Ali’dür 

  28 ¢Ali[yi] sevmiyenler oldı merdud 

   Olara hem dahı düşman ¢Ali’dür 

  29 ¢Ali’yi bilmeyenler oldı iblis 

   Anı uran kılan yeksan ¢Ali’dür 

  30 Ki oldur Zü’l-fekar sahibi hem 

   ¢Ali’dür masik-i devran ¢Ali’dür 

  31 ¢Ali’dür hel-eta sırrında ma¢na 

   ¢Ali’dür muhbir-i insan ¢Ali’dür 

  32 ¢Ali’dür innema esrarına batn 

   Hususan ma¢na-yı sükkan ¢Ali’dür 

  33 ¢Ali’dür hem vasi-i zat-ı Ahmed 

   ¢Ali’dür çeşme-i hayvan ¢Ali’dür 

  34 ¢Ali’yi bilmeyen bilmez Nebi’yi 

   ¢Ali’dür daver-i devran ¢Ali’dür 

  35 ¢Ali’dür ol Eba’l-galib-i bi’n-nur 

   ¢Ali amentü’de pinhan ¢Ali’dür 

  36 Yüzüm karasına bakma suçum çok 

   Be-hakk-ı hürmet-i hırman ¢Ali’dür 

  37 ¢Ali’nüñ yüzi suyı hürmetine 

   Bi’smi’llah ve’l-iman ¢Ali’dür 

  38 Dahı Esma-yı Hüsna’ya ¢aded bir 
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   ¢Aliyyün179 ismine şayan ¢Ali’dür 

  39 Kuluñ Necmi’yi rahmuñla penah it 

   Hakikat-i diller içre ¢Ali’dür 

10 

10b    Na¢t-ı sani ¢Ali-ra. 

mefªulü / faªilatü / mefaªilü / faªilün 

- - + / - + - + / + - - + / - + - 

  01 Ey padişah-ı feyz-resan ya ¢Ali meded 

   Nūr-ı çerag-ı ¢alem-miyan ya ¢Ali meded 

   Kutb-ı kulub-ı Ademiyan ya ¢Ali meded 

   Ey şeb-çerag-ı çeşm-i cihan ya ¢Ali meded 

   Sensüñ İmam-ı mescid-i can ya ¢Ali meded 

   Sensüñ şerif-i ¢ilm-i beyan ya ¢Ali meded 

  02 Yedi yaşında nūr-nüma sen degül misüñ 

   Tıfl-ı ṣabi-i Şah-ı Feta degül misüñ 

   Selman elinde tıfl-eda sen degül misüñ 

   Remz eyleyen o demde şeha sen degül misüñ 

   Destinde idi ¢akd u ¢inan ya ¢Ali meded 

   Emrüñde idi rūh-ı revan ya ¢Ali meded 

  03 Bir gün kenar-ı bagçede Selman turırdı ya 

   ¢Uryan bürehne idi ayagında bir geda 

   Hurma çekirdegin urur idüñ aña şeha 

   Selman dir idi atma gel Şah-ı la-feta 

   Rahm eyle baña ah u aman ya ¢Ali meded 

   İtdirme baña ah u heman ya ¢Ali meded 

  04 Yine ururdı Hazret-i Şah ol zaman beli 
   Selman dir idi ben kocaya urma ya veli 
   ¢Ali dir idi koca benüm sen misüñ celi 
   Selman dir idi sen kücücüksüñ eya ¢Ali 
   İtdüm gözümden eşk-i revan ya ¢Ali meded 

   Yok bende zerre zan u güman ya ¢Ali meded 

11a  05 Da¢vaya girdiler o zaman ol ¢Ali ile 

   Hem gitdiler Resul huzūrına gör beli 
   Selman huzūra geldi heman virdi velvele 

                                                 
179  Allah’ın (c.c) yüceler yücesi anlamındaki doksan dokuz isminden bir tanesidir. 
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   Mescidde kopdı zelzele-i zar-ı velvele 

   Didi aman aman ¢Ali ya ¢Ali meded 

   İtdikçe didi zar-ı nihan ya ¢Ali meded 

  06 Ahmed didi ¢Ali-i veli gerçi tıfl-ı ter 

   Lakin ki batına hele gel eyle bir nazar 

   Bir top çiçek çıkardı ¢Ali’dür didi ol meger 

   Selman vedi¢a virmiş idi aña pişter 

   Selman gördi didi beyan ya ¢Ali meded 

   Ey padişah-ı kevn u mekan ya ¢Ali meded 

  07 Selman didi mu¢ciz u hikmet midür nedür 

   Mahz-ı rumūz-ı sırr-ı velayet midür nedür 

   Bu kar-ı tıfl ¢ayn-ı keramet midür nedür 

   Bu la-feta serayir-i hikmet midür nedür 

   Sende bu hükm emr u ¢ıyan ya ¢Ali meded 

   Devr-i velayet oldı nişan ya ¢Ali meded 

  08 Sahabe şaşdı kaldı bu esrara ol zaman 

   Birkaç kimesne hikmeti bildi o dem heman 

   Saddakte ya ¢Ali180 didi Selman na-gehan 

   Lahmuke lahmi didi dahı virdi bir nişan 

   Birlikde oldı can u cihan ya ¢Ali meded 

   Sen oldıgın kutb-ı cihan ya ¢Ali meded 

  09 Yedi yaşında idi veli ol zaman şeha 

   Selman yüz yaşında idi diñle ibtida 

11b   Bu sırrı Necmiya ¢Ali kıldı o demde ya 

   İtdüm huzūr-ı hazretine canum iltica 

   Saña feda bu tendeki can ya ¢Ali meded 

   Ey eşref-i zemin [u] zaman ya ¢Ali meded 

11 

Der-Na¢t-ı Düvaz-deh İmaman 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün  

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

  01 Huda’ya çok şükür hūrşid-i mihr-i pür-ziya geldi 

   İki ¢alemde server-i mah-tab-ı innema geldi 

   Huda’nuñ sevgilisi ol Habib-i Kibriya geldi 

   Eba’l-Kasım bin ¢Abdu’llah Muhammed Mustafa geldi 

                                                 
180  Doğru söyledin ey Ali. 
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   Eba’l-İbrahim adlu nūr-ı çeşm-i enbiya geldi 

   Cihanuñ kurretü’l-¢aynı ol sultanü’l-vela geldi 

   

02 Kudūmünden müşerref oldı cana büsbütün dünya 

   Ayagı tozına hem malik oldı ¢alem-i bala 

   Elinde muhkem olmışdı dahı dünya vü ma-fiha 

   Anuñ zat-ı şerifinden görindi ¢allame’l-esma 

   Hayat-ı cavidanuñ çeşme-i saki-i beka geldi 

   Cemi¢an yir ile gök halkına hem reh-nüma geldi 

  03 Hadice anamuz hayru’n-nisadur ol güher-perver 

   Dahı Zehra o hatūn-ı kıyamet añla gül hem-ser 

   ¢Aliyyü’l-Murtaza’nuñ mahrem-i haṣı idi ekber 

   Degüldi ümm reyhaneyn-i ism-i pakine izhar 

   Habib’üñ nūr-ı çeşmi ezher-i tūba-yı ba-beha geldi 

   Didüñ el-hamdü li’llah bizlere Fatıma Ana geldi 

  04 Nazar kıl Haydar-ı Kerrar ¢Ali ibn-i Ebi Talib 

   Didiler zat-ı paküñe Eba’lleys ü Eba’l-galib 

   Ki oldı hem vaṣi-i Ahmed-i Muhtar bi’n-nasib 

   Cihan halkına emr-i Hak ile oldı dahı hatib 

12a   Rumūz-ı hel-eta şanı ¢Aliyyü’l-Murtaza geldi 

   Elinde Zü’l-fekar’ı beli Şah-ı la-feta geldi 

  05 İki reyhandan ez-cümle birisi eşbeh Ahmed 

   Yok idi farkı beñzerdi Resulu’llah’a bi’l-emced 

   İmam-ı mescid kalbe’l-yakīn envar-ı bi’l-es¢ad 

   Ki ol nūr-ı çerag-ı kalb-i ¢uşşak oldı ba-erşed 

   Ki ol ṣahib-i makam nūr-ı çeşm-i aṣfa geldi 

   Resul’üñ sevgüli oglı Hasan hulk-ı rıza geldi 

  06 İkincisi ¢Ali’ye beñzer idi farkı bi-imkan 

   Ol idi kurretü’l-¢aynı ciger-pare ten içre can 

   İki menguş-ı ¢arş idi olar böyle didi Mennan 

   Bulardur evliyanuñ başı tacı derdlere derman 

   Bu meydana virüp uş Şah-ı deşt-i Kerbela geldi 

   Hüseyn ibn ¢Aliyyü’l-Murtaza eşbeh lika geldi 

  07 Buyırdı ¢ankümü’r-ricse li-ehle’l-beyti ol demde 

   Bunuñ gibi efazıl hiç olınmadı bu ¢alemde 

   ¢Ali Zeyne’l-¢aba ibn Hüseyn eşref-i ademde 

   Fakat ol nur-ı dide kalmışdı yevm-i matemde 

   Bu ismüñ sahibi bu hamse-i Al-i ¢Aba geldi 

   Muhammed Bakır ol cümle ziya-ender-ziya geldi 
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  08 Ne hikmetler nümayan eyledi gör Hazret-i Halık 

   Ki oldı rehber ehl-i yakin ol Ca¢fer-i Sadık 

   Cinan bagında ol idi hususan tuti-i natık 

   İmam Musa Kazım Reşid-i etkıya fayık 

   Cenab-ı Nur-ı Haydar ol İmam Musaü’r-Rıza geldi 

   İmam-ı Şah-ı Horasan kıble-i ¢alem-nüma geldi 

  09 Taki ba-Naki zat-ı şerifinden olup bahir 

   Olardur çeşme-i ab-ı hidayet batın u zahir 

   İmam ¢Askeri sahib-serir-i şahid-i tahir 

   Anuñ destinde idi devr-i ¢alem edver ü da’ir 

12b   On ikinci imam Mehdi-i sahib-liva geldi 

   Götürdi yir yüzinden şekki Hakk-ı pişva geldi 

  10 Kulak ur ¢arif iseñ diyelüm Esma-i Hüsna’yı 

   Dahı ol çar-deh ma¢sum-pak için dil-arayı 

   Cemi¢an Ehl-i Beyt ü Haci Bektaş-ı Veli babı 

   Kulak tut Musa elinden içdi sahbayı 

   Ki ol pir-i tarikat rehber-i her aṣdıka geldi 

   Cihanı ¢ilm ile gark eyledi ol Murtaza geldi 

  11 Sadakat defteri ol Şah elinde oldı çün mahzi 
   Tarik-i müstakim bu sadakatle tutup resmi 

   Erenler evliyalar aña virdi baş [u] can resmi 

   Olaruñ yoluna sende feda ol bari ey Necmi 
   Ki bu ışk ile bu göñlüme şiddetlü büka geldi 

   Senüñ kapuñda sa’ildür yüzi yirde geda geldi 

12 

Der-Na¢t-ı Çar-yar-ı Kiram Radıya’llahü ¢Anhum 

 

6+5=11’li hece vezni 

  01 Sıdd›k-ı ekber’dür faruk-ı a¢zam 

   Sıdd›k-ı ekber’dür akreb-i sultan 

   Sıdd›k-ı ekber’dür Resul-i im¢an 

   Sıdd›k-ı ekber’dür zat-ı kamran 

   Sıdd›k-ı ekber’dür şeyh-i ashaban 

   Sıdd›k-ı ekber’dür mebde-i iman 

  02 Sahibü’s-seyfdür Faruk-ı a¢zam 

   ¢Ömerü’l-faruk’dur Faruk-ı din hem 

   Sahibü’l-mahmedet zat-ı muhterem 

   Nesib-i Habib-i Kibriya-yı efham 
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   Faruk-ı a¢zamdur fatihü’l-burhan 

   İmam-ı sani-i nebiyy-i zi-şan 

13a  03 ¢Osman-ı zi’n-nureyn pak-mahbul 

   Kibar-ı ṣahabe degüldür mahzul 

   İki nuruñ sahibidür hem ol 

   Cenab-ı Hazret-i Damad-ı Resul 

   İsm-i şerifleri Hazret-i ¢Osman 

   ¢Osman ibn-i ¢Affan Cami¢ü’l-Kur’an 

  04 ¢Aliyyü’l-Murtaza Mücteba Haydar 

   Ol Hazret-i Eba Şübeyr ü Şeber 

   Mahrem-i hurrem-i Betul-i Ezher 

   Odur hakikat damad-ı Peygamber 

   ¢Aliyyü’bn-i Ebi Talib tende can 

   Vasiyy-i Peygamber hem Şah-ı Merdan 

  05 Cenab-ı Hazret-i Hamza vü ¢Abbas 

   Bulardur bu ¢alemde hem hayru’n-nas 

   Bularuñ medhine olamaz kıyas 

   Bulardur bina-yı din üzre esas 

   Hamza-i merdan bir sahib-kıran 

   Hazret-i ¢Abbas’dur ulu kahraman 

  06 Cenab-ı Hazret-i İmam Hasan 

   Ciger-guşe-i Habib-i zü’l-minen 

   İkisi bir sadefden dürr-i ¢Aden 

   Mive-i Ezher-i Betul-i hazen 

   Beşinci imamdur ol nūr-ı Gufran 

   Velakin ikinci ümem-i iman 

  07 Ol Hüseyn ibn-i ¢Aliyyü’l-Murtaza 

   Hazret-i sultan-ı deşt-i Kerbela 

   Altıncı imamdur zahirde amma 

   Hakikatde üçüncidür ba-ṣafa 

13b   Deşt-i Kerbela’da dökdi o da kan 

   Afhar u efzal-ı Şah-ı Şehidan 

  08 Bular yüzi ṣuyı hürmetine ta 

   Rūz-ı haşre kadar ey Bari Huda 

   Bela-yı dūzahda kıl beni reha 

   Be-hakk-ı sūre-i Ya-sin ü Ta-ha 

   Necmi kulın ider taleb-i gufran 

   Sen magfiret eyle beni ya Sübhan 
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13 

Na¢t-ı ¢Ali-i Diger 

fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilün 

- + - - / - + - - - + - - / - + - 

  01 Nokta sırrında rumuz-ı kün fe-kan’suñ ya ¢Ali 
   Hel-eta batnında intaku’l-beyansuñ ya ¢Ali 

  02 Ya ¢Ali sensüñ rumūzat-ı kelam-ı Hak’da nūr 

   Sūre-i Rahman’da kenz-i nihansuñ ya ¢Ali 

  03 Şah-ı Merdan Şir-i Yezdan Bahş-i Gufran’suñ dahı 

   Sure-i İhlaṣ’da gerçi ¢ıyansuñ ya ¢Ali 

04 Şehr-i ¢ilmüñ sensüñ ol bevvabı ancak şübhe yok 

   Hem re’is-i Hazret-i der-baniyansuñ ya ¢Ali 

  05 Lahmuke lahmi’süñ şanuñda buyırdı Habib 

   ¢İlm-i külde yek-vücūd-ı ins ü cansuñ ya ¢Ali 

  06 Sırruke sırri didi sırruñ be-didar eyledi 

   Cümle bu esrarda genc-i beyansuñ ya ¢Ali 

  07 Cismüke cismi’de şahṣ-ı nūr-ı Hak’suñ mutlaka 

   Fi’l-hakikat sırr ile cism içre cansuñ ya ¢Ali 

  08 Rūhuke rūhi’de ervah cümle ende mecami¢ 
   Cami¢ü’l-ervah-ı nakş-ı dü-cihansuñ ya ¢Ali 

  09 Demüke demi rumūzında kızıllar giydükde 

   Kutb-ı ¢alem Şah-ı A¢zam kahramansuñ ya ¢Ali 

  10 Hel-eta’da cuduñı medh eyledi Mevla senüñ 

   Menba¢-ı cud u seha sahib-kıransuñ ya ¢Ali 

14a  11 Ya ¢Ali [vü] ya Veli [vü] ya Vaṣi [vü] ya Zeki 
   Menba¢-ı pak-ı çeşm-sar-ı ab u nansuñ ya ¢Ali 

  12 Bir şeref dahı bu damad-ı Eba’l-Kasım olup 

   Kurb-ı pak-ı Hazret-i Emn ü Aman’suñ ya ¢Ali 



91 

 

  13 ¢Amm oglısun dahı nūr-ı çerag-ı can u dil 

   Sahib-i Düldül-süvar-ı esb-ransuñ ya ¢Ali 

  14 Hem Ebū Şübeyr [u] Şeber hem Eba’l-¢Abbas’suñ 

   Cevher-i bahr-i ¢amik-i bi-kıransuñ ya ¢Ali 

  15 Sen o fahr-i evliya vü ṣahib-i burhan iken 

   Padişah-ı mülk-i cūd-ı kamransuñ ya ¢Ali 

  16 Ka¢be’de senden diger togmış mı var dünyada ya 

   Rūh-ı beytu’llah sırr-ı hoş-nişansuñ ya ¢Ali 

  17 Sensüñ ol kassam-ı rūze sensüñ ol envar-ı feyz 

   ¢Allemana cümleten rūzi-resansuñ ya ¢Ali 

  18 Ya veliya’llah Necmi bendeñi dūr eyleme 

   Şübhemüz yok haṣılı can içre cansuñ ya ¢Ali 

14 

Mersiye-i İmam ¢Ali Kerremallahu Vechehu 

mefªulü / faªilatü / mefaªilü / faªilün 

- - + / - + - + / + - - + / - + - 

  01 Ey padişah-ı saye-i nūr-ı Huda ¢Ali 
   Vay kamkar-ı tac-ı ser-i evliya ¢Ali 

  02 Sensüñ vaṣi-i Mustafa hem İmam-ı din 

   Tefviz olundı hidmet-i ibka saña ¢Ali 

  03 Damu’l-umūr cümle yedüñde senüñ meger 

   Vay migfer-i ser dü cihan rū-nüma ¢Ali 

  04 Sensüñ İmam-ı mescid-i şer¢-i mübin hem 

   Sensüñ  secencel-i giti-nüma ¢Ali 

05 Zatuñ çerag-ı mahfil-i ¢arş-ı berin hem 

İsmüñ ¢Ali mazhar-ı a¢le’l-¢ala ¢Ali 

  06 Toksan tokuz isimden alındı saña isim 

   İsmüñ şerefde nūr-ı be-nam-ı Huda ¢Ali 

  07 Hem hüsrev-i velayet Düldül-süvar-ı ¢ışk 

   Hem kaşif-i keramet nūru’l-vera ¢Ali 
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  08 Hayber-küşa-yı nükte-i Ta-ha vü hel-eta 

   Şanuñda dindi natıka-i innema ¢Ali 

  09 Ey çarh-i dūn gör sırr-ı evliyayı kim 

   Hakkuñda söylenildi ya bu la-feta ¢Ali 

  10 İlla-¢Ali diyü bunı isbat kıldı hem 

   Gör n’oldı ṣoñra hükm ile Şah-ı Vela ¢Ali 

14b  11 Ey çarh-ı dūn böyle midür hep mürüvvetüñ 

   Ya n’itdi n’eyledi saña ol Murtaza ¢Ali 

  12 Çok muydı aña uş-bu kadr-i mertebe ¢aceb 

   ‹zah eyle haṣılı n’itdi saña ¢Ali 

  13 Mahrūm koyduñ ol iki reyhanları dahı 

   Hiç bir şey itmedi saña ey bi-vefa ¢Ali 

  14 La¢net o İbn Mülcem’e uydı Kuttame’ye 

   Uş-bu sebeble şol saña kaṣd itdi ya ¢Ali 

  15 Mescidde ṣubh dem seni kıldı şehid hem 

   Ey ah vah ah ki va hasreta181 ¢Ali 

  16 Ol şehr-i rūzede nice kıydı saña la¢in 

   Efsūs-i ṣad hayfa ki va firkata182 ¢Ali 

  17 Kanlar ṣaçıldı rūy-ı zemin oldı lale-gūn 

   İns ü melek bu vadide kıldı büka ¢Ali 

  18 Yir yüzi lalezare dönüp berk-i gül firaş 

   Bülbüller anda tutdı kamusı ¢ıza ¢Ali 

  19 Servi ṣalınmadı n’ola Tūba’da fi’l-mesel 

   Sidre bölündi haṣılı iki yaña ¢Ali 

  20 Hurşid yandı onlara meh oldı iki şak 

   Encüm tona[n]dı çarh giyindi ¢aba ¢Ali 

  21 Zühre iderdi rakṣ yire düşdi neş’esi 

   Kaldı Zuhal bu vadide gör bi-ziya ¢Ali 

  22 Mirrih kan içerdi bu derd-i firakıyla 

   Yandı ¢Utarid öyle ise nahs-za ¢Ali 
                                                 
181  Eyvah hasrete. 
182  Eyvah ayrılığa. 
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  23 Gör Müşteri Süheyl ile iltifatda 

   Ferşe varınca kürsi ṣalındı feza ¢Ali 

  24 ¢Arş-ı berin titredi bu biñ bela ile 

   Çagrışdı cümleten melekūt ah [u] va ¢Ali 

  25 Rūy-ı zeminde kopdı kıyamet güni meger 

   Uş-bu muṣibet ile kesildi hava ¢Ali 

  26 Deryalar oldı kan ü nehirler kesildi rim 

   Dil-teşneler idi saña ibtika ¢Ali 

  27 Ab-ı hayat çeşmesi kesildi akmadı 

   Taş oldı ṣanki saki-i bezm-i haya ¢Ali 

  28 İskender ol sebeb ile düşmişdi zulmete 

   Bilmiş idi bu demde bu bu ahbarı ta ¢Ali 

  29 Ey zat-ı pak-i muªtemed-i bi-riya ¢Ali 
   Mülcem nedür elinde ya rūz-ı ceza ¢Ali 

15a  30 Gülzare irdi velvele dillerde gulgule 

   Güller de yandı olamadı şive-za ¢Ali 

  31 ¢Ar¢ar tagıldı yasemin oldı yire zebūn 

   Agṣan kırıldı bergler itdi ¢ıza ¢Ali 

  32 Tavūs-ı Kuds-ı bag-ı velayet uçup gider 

   Bundan bilindi vakı¢a-ı Kerbela ¢Ali 

  33 Bu katreha-yı hak-i zemin pür-şerer olur 

   Gör sebze-zarı cümle karardı n’ola ¢Ali 

  34 Cümle çiçekler oldı zemin ile haksar 

   Bir yane zar u vah enin [u] bir yane ¢Ali 

  35 Taşlar içine girdi söyündi ateş kamu 

   Virür mi buña Hazret-i Bari Huda ¢Ali 

  36 ¢Abher ṣalındı nilūfer igindi baş yire 

   Kan yagdırurdı çarh didi bu ne bela ¢Ali 

  37 Ebr-i bahar agladı ra¢d iñiledi meded 

   Göz yaşlarını jale gibi dökdi ta ¢Ali 

  38 Her bir şükūfe yapragını dökdi yirlere 
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   Sünbül karardı etdi benefşe nida ¢Ali 

  39 Sermest-i hicr olup melekūt rahmet okudı 

   Hak etmiş idi uş-bunı takdir saña ¢Ali 

  40 La¢net o İbn Mülcem’e hem ol Kuttame’ye 

   Makṣūdına irişmedi anlarda ya ¢Ali 

  41 Bir darbede Hasan anı böldi iki kısım 

   Derekat-ı nar-ı dūzaha baş virdi ta ¢Ali 

  42 Kim saña kaṣd ide o tamudan çıkar mı hiç 

   Anda ebed kala çekesüz ceza ¢Ali 

  43 Uş-bu masıyyeti dimiş idi Habib-i Hak 

   Ahbar-ı mevhūş oldı aña ibtila ¢Ali 

  44 Cibril gelmiş idi getürmişdi dahı hak 

   Hem söyler idi hem de iderdi büka ¢Ali 

  45 Ṣad la¢net olsun añlara kim kaṣd ider size 

   Merdūd-ı aṣldur ki olar ba-reva ¢Ali 

  46 Ey ah bu ibtilaya eger girye kim ider 

   Kıla şefa¢at aña yarın Murtaza ¢Ali 

  47 La¢net Yezid’e mü’mine rahmet diñe gerek 

   La¢net Kuttame dahı yüz biñ seza ¢Ali 

  48 Kim anuñ için oldı bu kan maceraları 

   El-ibtida da böyle idi el-intiha ¢Ali 

15b  49 Ah iki çeşmüm agla ¢Ali’nüñ ¢azasına 

   Rūz-ı cezada rahmeti şayan baña ¢Ali 

  50 Necmi-i zar ser-zede-i derd [u] gam gerek 

   Bu matem ile eyledi çok i¢tiza ¢Ali 

  51 ¢Aşık olan döker iki gözden sirişk-i hūn 

   Uş-bu musibeti göre mi Hak rıza ¢Ali 

  52 Cümle şehid yüzi ṣuyına eya Allah 

   Kıl magfiret bu kemter-¢aşık geda ¢Ali 
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15 

Na¢t-ı Resul ¢Aleyhi’s-selam 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün 

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

  01 Cenab-ı Zat-ı Mahbūb-ı Huda’suñ ya Resula’llah 

   Ki hem hatm-i nebi vü enbiyasuñ ya Resula’llah 

 

  02 Felekde itdüñ isbat-ı izhar-ı mu¢cizle 

   Zuhūr-ı nūr-bahş-ı pür-ziyasuñ ya Resula’llah 

 

  03 Şafak alnında bahir-i kevkeb-i dürr-i ezferle 

   Cemal-i ¢ayn-ı şemsü ve’d-duha’suñ ya Resula’llah 

 

  04 Yüzüñ ve’lleyl’den zülfüñde isbat itdi esrarı 

   Kemal-i ahsen-i bedru’d-duca’suñ183 ya Resula’llah 

  05 Senüñ nūruñ esasidür esas bünye-i ¢alem 

   Zuhūr-ı ka’inata ibtidasuñ ya Resula’llah 

 

  06 Ümid-i Müslimanan oldum ol an içre hep senden 

   Şefi¢-i mahşer-i rūz-ı cezasuñ ya Resula’llah 

  07 Senüñ rūy-ı zemin-i mescid-gehüñdür kande kim ol sen 

   Ve hem mihrab-ı cem¢-i muktedasuñ ya Resula’llah 

 

  08 Behişte dahil olur kim saña hem inkıyad itse 

   İmam-ı kıble-i beytü’l-¢ulasuñ ya Resula’llah 

  09 Sütūde184 ber-güzide Necmiya ol ezkiyadur hem 

   Esamide Muhammed Mustafa’suñ ya Resula’llah 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183  Karanlık geceyi aydınlatan ay. 
184   kelimesi vezin gereği çıkartılmıştır. 
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16 

Na¢t-ı Diger 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün 

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

  01 Ki sensüñ mazhar-ı nūr-ı mü’ebbed ya Resula’llah 

   Saña Cibril olmışdur mü’eyyed ya Resula’llah 

 

  02 Huda ¢indinde makbūl-asa oldugın bi-şek 

   Bir ismüñ Mustafa biri Muhammed ya Resula’llah 

16a  03 Benüm bi-çare vü avare vü mecnūn-ı ser-gerdan 

   Şefa¢at defterine kıl mukayyed ya Resula’llah 

  04 O deñlü mücrimüm yüzüm karası baña bildürdi 

   Günahum dūzaha oldı mümedded ya Resula’llah 

  05 Gözüm her kande baksa hüsn-i pakine meşhudum 

   Cebinüñde nümayan nūr-ı es¢ad ya Resula’llah 

  06 Huda halk itmedi sen gibi mahbūb ¢alemde 

   Cenabuñ es¢ad u eşref u emced ya Resula’llah 

  07 Nice varam yarın rūz-ı cezada Necmiya aña 

   Yüzümi eyledi cürmüm müsevved ya Resula’llah 

17 

Na¢t-ı Diger 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün 

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

  01 Cemalüñde güneş rahşan u mazhar ya Resula’llah 

   Sehab u sayeban sayide ber-ser ya Resula’llah 

  02 Huda ¢alim-durur hem münkiran dahı Eba Cehl’i 

   Saña düşman olan kalmışdur ebter ya Resula’llah 

  03 Ki hiç bir enbiyaya virmedi bu fazl-ı tahkiki 



97 

 

   Habibimsüñ didi Allahu Ekber ya Resula’llah 

  04 Gözümde tutyadur hem baṣiret hem cila vardur 

   Senüñ hak-ı ¢ıtır-nakuñ o gevher ya Resula’llah 

  05 Rumūz-ı ma¢na-yı şakku’l-kamer sırruñda faş oldı 

   Senüñ didarına pertev-zer-i akmer ya Resula’llah 

  06 Ayaguñ yir yüzinde şan-ı ¢ulviyy ü fehametle 

   Huṣūṣan migferüñ ¢arş ¢arş ber-a-ber ya Resula’llah 

  07 Kuluñ Necmi günahkar u ma¢asiden olup mahzūn 

   Şefa¢at-ı zatuña ¢aynı sezadur ya Resula’llah 

18 

Na¢t-ı Diger 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün 

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

  01 Ki sensüñ şahid-i şehr-i ṣabahat ya Resula’llah 

   Ve hem ol bülbül-i bag-ı belagat ya Resula’llah 

  02 Okınur ayet-i Seb¢u’l-Mesani sūresi bir bir 

   Senüñ vechüñ-durur nūr-ı kitabet ya Resula’llah 

 

  03 Şafak hayretdedür işrak iderse olmaya böyle 

   Senüñ ruyuñ-durur şems-i melahat ya Resula’llah 

16b  04 Kelamuñ mu¢cizatınla zuhurat-ı sünuhatdur 

   Lisanuñ tavus-ı bag-ı letafet ya Resula’llah 

  05 Rumuz-ı sırr-ı a¢taynake’den muhayyer olur göñlüm 

Kelamuñ havz-ı Kevser-i feṣahat ya Resula’llah 

 

06 Eger sen olmayayduñ olmaz idi ¢alem-i imkan 

   Leb-i la¢lüñ hayat-ı ademiyyet ya Resula’llah 

  07 Münevver kıldı afakı çıkup bir gice Batha’da 

   Sıfatuñ nur-ı tevhid-i mücazet ya Resula’llah 

  08 Bunuñ üstinedür ikrarımuz hiç şüphemüz yokdur 

   Ve zatuñ ¢ayn-ı zat-ı nur-ı kudret ya Resula’llah 

  09 Günahkarum şefa¢at-cu-yı ¢abd-i mücrimüm hakkan 
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   Ümidüm kesmezem senden şefa¢at ya Resula’llah 

  10 Kuluñ Necmi-i dil-haste münacatında sen zahir 

   Göñül mülkinde oldı bu beşaret ya Resula’llah 

19 

Mevludu’n-Nebi ¢Aleyhi’s-selam 

fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilün 

- + - -/ - + - - / - + - - / - + - 

  01 ¢Alem-i ervahda Nur-ı Muhammed Mustafa 

   Cümleden evvel yaradıldı o zat-ı ba-safa 

  02 Hak Te¢ala kendi zatı gibi halk itdi anı 

   Kendüye sırat kıldı gör ki ol ruhı şeha 

  03 Ba¢de-za ervah-ı cümle enbiyayı itdi halk 

   Kim o ruhuñ suretde cümle oldı ru-nüma 

  04 Soñra ruh-ı insi ol suretde kıldı gör nakş 

   Cümlesi bir nurdan bir nakş olupdur ibtida 

  05 Ba¢dehu dünyayı halk itdi o suretde şebih 

   Uş-bu ruh için mekan ihsas olmış a saña 

  06 Ab u hak [u] nar u badı cümle kıldı bir yirde 

   Emr idüp ol batn-ı nu¢mana konıldı evvela 

  07 Bir sehaba emr olup kırk gün aña baran döke 

   Nem olurdı çeşme-i gamdan dökerdi katreha 

 

  08 Haki ṣu tahmir idüp mihr ısıtdı bad hem 

   Eyledi tahrik suret buldı ke’l-fehhar evvela 

 

  09 Çün mela’ik ta¢na kıldılar bina-yı ¢aleme 

   Hak kelamında buyırdı Adem a¢zam bir bina 

 

  10 Oldı mescud-ı mela’ike ruh geldi cismane 

   Secde itdiler mela’ikeler bu emr ile aña 

 

  11 Cennete girdi o dem Adem uyurken anda gör 

   Sol igüsüñ çıkardı Cebra’il ol demde ta 

17a  12 Halk olundı Hazret-i Havva cemil-i nur-ı pak 
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   Hvabdan bidar olup gördi anı Adem ata 

  13 Kendüne beñzer zihi huri-i münevver sevdi hem 

   Sordı Rıdvan’a didi bu kimdür aya Adem safa 

  14 Emr olundı Adem’e ekl itmeyeler gendūmı 

   Ekl idersüz lik cennetden olursuñız cüda 

  15 Geldi şeytan mar u tavus ile girdi cennete 

   Adem Havva’ya igva virdi merdud u gava 

  16 Yidiler bugdayı agacından behiştden çıkdılar 

   Geldiler dünyaya nefyen yüz sene hayret-güşa 

  17 Birbirinden ayrı düşdiler olar bu cürm ile 

   Her biri bir beldede eyler idiler çok büka 

  18 Tevbe itdi cürmine Adem münacat eyledi 

   Tevbesi oldı kabūl nezd-i Hak’da dil-bera 

  19 Nūr-ı Ahmed vaz¢ olunmışdı cemal-i Adem’e 

   Guyiya rūy-ı zeminde mihr parlardı aya 

  20 Yüz sene ṣoñra kavuşdı Adem Havva ki gör 

   Cebra’il geldi nikah kıydı ikisine şeha 

  21 İctima¢ idüp getürdi bir kız ogla[n] hamlede 

   On sekiz batn-ı mevalid biri kız bir er ola 

  22 On tokuzıncı eri Şit idi hūri ya melek 

   Nūr Adem’den olundı nakl-i Şit’e gör be-ca 

  23 Artdı zürriyet bilad-ı Mekke toldı er ile 

   Beyt-i Ma¢mūr’ı o Ka¢be yirine kıldı bina 

  24 Biñ sürdi ¢ömr-i Adem-ṣafi nakl eyledi 

   Şit geldi hem nübüvvet anda ol nūr-ı ziya 

  25 Şit itmek içün te’ehhül hūri virdi Hak aña 

   Kubbe-i yakūt içinde ol zifaf itdi buña 

  26 Ol Metuşelah oglı geldi nūr aña nakl eyledi 

   Geçdi zürriyyet-be-zürriyyet müselsel ol ziya 

  27 Dahı andan Sam’a andan Hūd’a, Lūt’a kıldı nakl 

   Geçdi İbrahim’e İsma¢il’e andan pür-ṣafa 
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  28 Ta ki İdris’e tayandı dahı andan ṣoñra hem 

   Nuh’a nakl oldı o nūr-ı zat-ı pak-i Mustafa 

  29 Ṣulb-ı İsma¢il’den Ya¢kūb’a başka kol geçüp 

   Geçdi çün İshak’dan Yūsuf görindi ibtida 

  30 ¢Irk-ı İsma¢il’den Haşim kolı hem yüridi 

   Çün ¢Abdü’l-muttalib ogul oglı bir ziya 

17b  31 Kim Amine batnına nakl idi rūy-ı pür-dırahş 

   Ol Amine nice hikmetler görürdi eyyüha 

  32 Düşdi nutfe rahm-i maderde tenezzül eyledi 

   Tokuz ay on günde buldı Fahr-i ¢alem-i hūb-lika 

  33 Ol gice çok hikmet-i Mevla belirdi na-gehan 

   Ol Amine buñları görürdi bil sen ey feta 

  34 Dört melek geldi futa ibrik-i taşt getürdiler 

   Ab-ı Kevser hazır idi ol Amine gördi ya 

  35 Münkazi oldı Amine tutdı agrı batnını 

   Ümm-i Musa ve diger geldi gaybden ga’iba 

  36 Ümm-i Musa arkasına geçdi ol dem Asiye 

   Kabile oldı tevellüd itdi Ahmed hūb-lika 

  37 Aldı Cebra’il Habib’i ga’ib oldı cümlesi 

   Hem Amine münzecir oldı be-gayet ihtiva 

  38 İtdiler ma’-i mu¢ayyen ile Habib’i gasl hem 

   Ṣardılar cennet haririyle getürdiler buña 

  39 Dir Amine şöyle mürur oldum amma n’eyleyem 

Ahmed’i gördüm tekellüm eyler idi mahfiya 
 

40 Hakk’a eylerdi şehadet hem mütekellim söyleşüp 

Añlamaz idüm ne söyler birbirine hūb nida 

  41 Yine geldi Ümm-i Musa Asiye hem Hacer 

   Yıkadılar Ahmed’i zahir idi zat-ı ṣafa 

  42 Ṣardılar kafur-gun cennet haririyle bile 

   Hem Amine eline aldı o nūr-ı mücteba 

  43 Baṣdı ol şeb yir yüzine ol Habibu’llah kadem 
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   Küfr batıl oldı yıkıldı kilisalar daha 

  44 Düşdi yüz üzre sanemler büt-perestler oldı mat 

   Ehl-i imana işaret bu mevlūd ya 

  45 Ol sene kahtlık idi bollıga tebdil eyledi 

   Geldi dünyaya niteki zat-ı mahbūb-ı Huda 

  46 Bir yaşında süd anaya virdiler ol ekremi 

   Dört yaşında girdi anda ol Habib-i Kibriya 

  47 Agladı bir gün gide süd kardaşıyla taşraya 

   Süd karındaşı severdi Ahmed gayet reva 

  48 Didi benüm ile Ahmed gide koyun gütmege 

   Kıyamazlardı koyalar gide ṣahraya vara 

  49 Gayet ile agladı ṣalıvirdiler ol eşrefi 

   Hem koyun güder idi ahşam idüp ¢azm-i sera 

  50 Kadr-i ümmet bilür idi hem koyun güder idi 

   Dir idi ah ümmeti vah ümmeti vah ümmeta 

18a185  51 Süd karındaşı dir idi ya Muhammed bu ne söz 

   Mest-i hayran olur idi sözlerinden ol feta 

  52 Gezer iken bir cebel yanında bir gün na-gehan 

   Dört mela’ik geldi aldı Ahmed’i gör ba-ṣafa 

  53 Süd karındaşı kaçup geldi eve hem söyledi 

   Bu kazıyye müşkil oldı kahr ider mader ata 

  54 Ol ferişte biri Cebra’il idi ol Hazret’üñ 

   İki pare yardı gögsin kanı atdı nur-za 

  55 Yıkadı Kevser’le batnın pak arı eyledi 

   Yirine nūr-ı sekine koydılar kanın tuta 

  56 Ol sekine hilm idi ṣabr idi girdi batnına 

   İltiham buldı yine ṣadr-ı şerif-i ıṣtıfa 

  57 Geldiler mader peder süd karındaşıyla bi’l-¢acil 
   Gördiler taşlık içinde oturur nūr-ı Huda 

  58 Ṣordılar ahvali ol nakl eyledi korkmış idi 

                                                 
185  18a ile 19a mükerrerdir. 
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   Aldılar getürdiler haneye ol nūr-ı aṣfiya 

  59 Zemmilūni186 didi ya¢ni ma¢nası örtüñ beni 

   Sıtma tutdı azıcık amma yine buldı şifa 

  60 Yedi yaşında nice mu¢cizeler oldı aşikar 

   Mekke’ye iletdiler aldı Amine salima 

  61 Agır verdi gözleri ol hamretü’l ¢ayneyn idi 

   Buldı sıhhat Hazret-i Mahbūb-ı Rabbü’l-vela 

  62 Hem sekiz yaşında ¢Abdü’l-muttalib kıldı vefat 

   Ol Ebu Talib yanında kaldı hatmü’l-enbiya 

  63 Ol sene çünki Ebu Talib o ¢amm-i pak-zat 

   İstedi idi ticaret eyleye Şam’a vara 

  64 Agladı Ahmed dahı gitmek diler yok çaresi 

   Aldı anı da Ebu Talib götürdi bak n’ola 

  65 Yolda dürlü mu¢cizatı var olurdı hazretüñ 

   Kafile cümle görürdi hem iderlerdi sena 

  66 Yetişüp bir deyre geldiler konup hep taşraya 

   Rahib dir anı beklerdi o günler bi’l-vefa 

  67 Bilür idi hükm-i İncil ile geldi dünyaya 

   Dir idi bu kafile işte budur bu Mustafa 

  68 Gördi kim bir ak bulut baş ucında sayeban 

   Da¢vet itdi kafile halkın o rahib gör dila 

  69 Bab-ı büthane ufak alçak idi üst eşigi 

   Cümle geldi deyre kaldı çadırda aya 

18b  70 Gözleri agrur idi uş-bu sebebden gelmedi 

   Gördi rahib ak bulut hayme üzerinde tura187 

  71 Hazretüñ gelmedigüñ bildi bulutdan ṣordı kim 

   Var mıdur sizden çadırda kimse diyü bi’l-ima 

  72 Hem Ebu Talib didi bir tıfl var haste-durur 

   Didi rahib makṣūdum ol tıfldur benüm şaha188 

                                                 
186  Beni örtün. 
187  19a/20 
188  19a/21 
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  73 İsterüm ol tıflı ben ki yüz sürem ayagına 

   İşte ol ahir zaman Peygamberidür evvela189 

  74 ¢İzz ile aldı Ebu Talib kucagına anı 

   ¢İzzet ile deyre getürdi o dürr-i bi-beha 

  75 Başı üstinde yürirdi gördi ol ebri papas 

   Çıkdı istikbaline kapu öñine ¢arifa 

  76 Hoş selam virdi keşişe girdi deyrden içerü 

   Üst eşigi kapunuñ yükseldi ta ki ¢aşıka 

  77 Geçdiler oturdılar rahib düşüp ayagına 

   Yüzini sürdi Habibu’llah’a itdi çok du¢a 

  78 Hem şehadet parmaguñ kaldurdı iman eyledi 

   Didi budur sevgüli mahbūb-ı dergah-ı ¢ula 

  79 Didi budur Şah-ı Levlak u Ersalnake hem 

   İsmihu Ahmed didi ¢‹si anuñ çün evvela 

  80 Ya Ebu Talib bu oglanuñ lu¢ab-ı kevseri 

   Kendi çeşmine sürse na-gehan bulır şifa 

  81 Sürdi Ahmed tükrügün agran gözine oldı hub 

   Buldı sıhhat ansızın bu mu¢cize buldı beha 

  81 Oldılar yetmiş nefer rahib o demde müselman 

   Buldılar teşrif ol demde bu iman ile ta 

  83 Gitdiler ferdası Şam’a girmediler içerü 

   Ta kademde satdılar malı dönüp girü hüma 

  84 Geldiler hep Mekke’ye hazret büyüdi sal sal 

   Hem yigirmi üç yaşına girdi mihr-i pür-ziya 

  85 Hem Hadice malı ile çok ticaret eyledi 

   Şam’a gitdi ol sanem deyrinde satdı malı ta 

  86 Hayli çok nef¢-i menafi¢ buldı geldi Mekke’ye 

   Yolda gelürken ne itdi gör cenab-ı innema 

  87 Teşne oldı yok idi su ugradı bir bagçeye 

   Nar u karpuz istedi virmediler küffar ya 

                                                 
189  73-89 arası beyitler ile 19b/1-17 arası beyitler mükerrerdir. 
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  88 Nar agaçları tiken oldı ve hem virmedi bar 

   Cümle karpuzlar zehr kesildi şimdi haliya 

  89 Bagçeler bostanlar cümle Ebu Cehl’üñ idi 

   Bed-du¢a-yı Hazret-i Mahmud’dan buldı fena 

20a  90 Gice Kusva ile yoldan gider iken ol emir 
   Yolını gayb itdi sahraya giderken Kasva190 

  91 Cebra’il ta¢yin olup yola çıkardı hazreti 

   Mekke’ye geldi şeh-i kevneyn ol dem salima 

  92 Hem Hadice’ye te’ehhül kıldı ol dem emr ile 

   Kim yigirmi beş yaşındaydı cenab-ı zü’l-¢ata 

  93 Yazacak olsam eger medhi tükenmez hazretüñ 

   Girdi kırk üç yaşına bi¢setle me’mur oldı ya 

  94 ¢Alemi cehli bütün pak itdi şirkden ol zaman 

   Ol Cenab-ı Hazret-i Hadi-i rah-ı mühteda 

  95 Şer¢-i garrası ebed-peyvend ola ta haşre dek 

   Oldı cümle ¢aleme ol zat-ı pak-ı reh-nüma 

  96 Hamdü li’llah ümmeti olduk o Şah-ı ¢Alemüñ 

   Umaruz andan şefa¢at hem ila rūz-ı ceza 

  97 Hem o Hatmü’l-mürselin’dür evvelin u ahirin 

   Hem buyırdı la-nebiyye ba¢di illa-evliya 

  98 Medh-i evṣafında kaṣr oldı ¢akıllar Ahmed’üñ 

   Bu kadarcık ¢aklum irdi bu kelama Necmiya 

20 

Der-Beyan-ı Vefat-ı Habibu’llah ¢Aleyhi’s-selam 

fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilün 

+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 

I 

  01 Altmış üç yaşına girmişdi Habib-i Ekrem 

   Mevsim-i hacda çıkınca ¢Arafat’a ol dem 

  02 ¢Avdetinde aña Cibril gelüp bi’l-ima 

                                                 
190  90-93 arası beyitler ile 19b/18-20 arası beyitler mükerrerdir. 
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   Añladı Şah-ı Cihan ahir ¢ömri ol dem 

  03 Didi ya Tavus-ı a¢zam ne gelişdür bu geliş 

   Mevt irişdi mi bize didi o Cebra’il hem 

  04 Ahiret senüñ için çünki hayırlu fehm it 

   Seni muhtar kılur Hazret-i Rabbü’l-¢alem 

  05 İster iseñ yüri gel ahiret Hak’a kavuş 

   İster iseñ turagör haşre kadar ey hurrem 

  06 Geldi Mina’ya ṣahabe ile kurıldı otak 

   Sayeban oldı o dem üstüne ol tak-ı revan 

II 

20b  07 Didi aṣhaba o gün dinüñiz muhkem idüñ 

   Her ne ister iseñüz ¢ilm ile müstelzem idüñ 

  08 Vakt-i fürkat irişür beynümüze fehm kıluñ 

   Kendüñiz benüm ile din için hem-dem idüñ 

  09 Didiler hep bu ne müdhiş haber-i fürkatdür 

   Didi hazret bu cüdalıkla ferag-ı gam idüñ 

  10 Didi ben ahirete hem gider oldum siz kim 

   Tutuban şer¢-i şerifüm ile dil-hürrem idüñ 

  11 Murtaza’yı o zaman yanına kıldı da¢vet 

   Didi bu zata kamuñız dahı tav¢-ı cem idüñ 

  12 Hem dahı didi kim olursa ¢Ali’ye a¢da 

   Ya ilahi aña sen ol dahı a¢da ma¢da 

III 

  13 Elini tutdı ¢Ömer Hazret-i şahuñ o zaman 

   Didi beh beh saña ya nūr-ı çerag-ı ¢irfan 

  14 Hak saña Hazret-i candan n’ola itdürdi du¢a 

   Ehl-i Beyt’üñ re’is-i a¢zamı sensüñ evvelan 

  15 Geldiler Yesrib’e ¢azm itdi Baki¢a ol dem 

   Kıldı mevtayı ziyaret o nebiyyü’l-mennan 

  16 Diledi anlara gufran Cenab-ı Hak’dan 

   Türbe-i Hamza’ya ¢azm itdi o Şah-ı Devran 
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  17 Bir baş agrısı gelüp itdi mübarek serine 

   Bagladı başını dildade ile şöyle heman 

  18 ¢Avdet idüp gelüben Yesrib’e ol nūr-ı Ahmed 

   Dürlü naṣh ider idi ümmete zat-ı Ahmed 

IV 

  19 Gah haste geh sıhhat ki geçüp birkaç gün 

   Sıtma tutdı o şehi etdi hararet meşhun 

  20 Dahı günden güne müşted ki olurdı sıtma 

   Bildiler cümle sahabe buña cümle magbun 

  21 Geldiler kapu öñine vü figan eylediler 

   Hazret-i Şah yanındaydı o demde mahzun 

  22 Ya ¢Ali didi Resulü’s-sakaleyn bu nedür 

   Şah didi cümle sahabe buña gayet dil-hun 

21a  23 Tutdı ¢Abbas ü ¢Ali koltıgına girdi o dem 

   Taşraya gitdi namaz itdi o şeh bi’l-memnun 

  24 Yine bir gün bu siyak üzre olup vaki¢ hal 

   Sıtması müşted idi çıkamadı bi’l-ahval 

V 

  25 Kim vekil itdi Eba Bekr’i namazı kıldı 

   Cümlesi halet-i mahbub-ı Huda’yı bildi 

  26 Melekut eyledi akdam kamu hazırdur 

   Melekü’l-mevt ¢Arab şekline girüp geldi 

  27 Rak idüp bali icaze diledi Fatıma’dan 

   Fatıma validesine söyledi hazret geldi 

  28 Didi ey can u ciger hiç aña ha’il yokdur 

   Var yüri aç kapuyı didi ki icazet oldı 

  29 Melekü’l-mevt gelüp virdi selam-ı Hakk’ı 

   Hak selamın virüben hayli senalar kıldı 

  30 Didi ey hatem-i fi’l-cümle nebiyy ü ebrar 

   Hak seni eyledi bu mertebe üzre muhtar 

VI 
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  31 Ger icazet var ise ruhuñı kabz eyleyeyüm 

   Ger icazet yok ise işime dönüp gideyüm 

  32 Sen o muhtar-ı beşersin ki saña yok yokdur 

   Varayum Hazret-i dergah-ı Huda’ya diyeyüm 

  33 Didi hazret bu gına ¢aleminüñ yok hayrı 

   Ahiret hayrı gerek bana fenayı n’ideyüm 

  34 Ruhumı kabz-ı sehl ile beni Hakk’a götür 

   İşte bu şevk ile Allah’ıma gideyüm 

  35 Tiz beni vasıl-ı dergah-ı karin it na-gah 

   Varayum Hazret-i Allah’a mülakat ideyüm 

  36 Bes didi iki cihan serveri yumdı gözini 

   Hakk’a tapşurdı o dem tahir u fahir özini 

VII 

21b  37 Fatıma geldi görüp eyledi feryad u figan 

   Na-gehan açdı gözin şahid Rabbü’l-Mennan 

  38 Didi ey can u peder ne bükadır itdüñ 

   Fatıma didi aya valid-i ¢ali imkan 

  39 Beni mahrum koyup kande gidersüñ aya 

   Al götür beni de yanınca o dergah heman 

  40 Didi hazret yakın vakt gelirsüñ yanıma 

   Ey ciger-gūşem sabr kıl o zaman eyle revan 

  41 Geldi ol demde Hasan’la Hüseyn ol bezme 

   Bagrına basdı o şehzadeleri ol sultan 

  42 Suladı nergisleri şehzadelerin agladılar 

   Dökdiler gözyaşını can u ciger dagladılar 

VIII 

  43 Didi Hasan [ü] Hüseyn bu gice gördük rü’ya 

   Didi ya ceddi binüp taht-ı revana sen ta 

  44 Yir ile gök arasında gider idüñ sen kim 

   Yalın ayak baş açık gider idüñ bir ya 

  45 Zar idüp aglayarak gider idün yanınca 
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   Ya Resulü’s-sakaleyn bunca ma¢na-yı evla 

  46 Didi ol Şah vefat eyleyecek vakt midür 

   Ey ciger-guşelerüm böyle gerek emr-i Huda 

  47 Öpdi bir kerre dahı yanında şehzadeleri 

   Gitdiler taşraya şehzadeler iderdi büka 

  48 Hep ṣahabe ki ṣanup gitdi cihan sevgilisi 

   Fürkata kandesüñ ah ey dil ü can sevgilisi 

IX 

  49 Cem¢ olup geldi sahabe iderek zar u figan 

   Hem Medine’de bu müdhiş haber itdi galeyan 

  50 Velvele kopdı enin artdı işitdi hazret 

   Fatıma’ya didi bu nice gulüvdür ey can 

  51 Fatıma didi firakına tayanmaz ¢alem 

   Kavm-i ensar dökeler idi çeşminden kan 

  52 Hem muhacir dögünüp taşlar ile aglardı 

   O sıgar u o kiber ile olup hep giryan 

22a  53 Çar-yarı çagırup hayli nasihat itdi 

   Dir muhacir ile ensarı tutuñ emn ü aman 

  54 Girdi ¢Abbas u ¢Ali agladılar mihnet ile 

   Bakdılar ruy-ı şerifine hezar hasret ile 

X 

  55 Gördiler kim yüzinüñ nurı ile kande ziya 

   Var ecelden bir eser eylediler anda baña 

  56 Çıkdılar taşra olup vakt-i zuhr evvel Selman 

   Kapuya geldi ve üç kerre didi vakt-i sala 

  57 Bir cevap gelmedi ol zat-ı Habibu’llah’dan 

   Hvaba varmış idi can tenden olur idi cüda 

  58 Hem Bilal-i Habeşi dahı kezalik vardı 

   O dahı böyle olup eylediler vaveyla 

  59 Sandılar gitdi cinan sūyına ol dem Ahmed 

   Aglaşup cümle sahabiyle taşrada ta 
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  60 Yine işitdi Habib-i Hak anı zar ideler 

   Derd-i dillerini giryan ile düşvar ideler 

XI 

  61 Girdi ¢Abbas u ¢Ali koltugına bi’l-ihtiyar 

   Kapu öñine çıkup söyledi hayli güftar 

  62 Çok teselliler idüp cümle kıldı ¢avdet 

   Came hvabına yatup Fatıma’ya itdi bar 

  63 Fatıma yanına vardı didi ey nuru’l-¢ayn 

   Kapuyı üstüme bend ile biraz eyle karar 

  64 Beni üç kerre çagırdı ses gelür ise benden 

   Belki dahı bulınur iki ramak canda müdar 

  65 Yoksa gelmez ise ses belki çekildi Hak’a 

   Fatıma böylece örtdi kapuyı taşra çıkar 

  66 Fatıma öyle idüp eyledi üç kerre nida 

   Gelmedi sıyt u sada Şah cihandan aya 

XII 

22b  67 Aglayup Fatıma girdi içerü etdi keder 

   Bakdı solmış gül-i ruhsarı ki güya ¢abher 

  68 Zar u feryad kılup eyledi çok vaveyla 

   Dir idi ya ibni va mededa vay peder 

  69 ¢Arşa pervaze kılup iki cihanda güneş 

   Geliyor ruh-ı nebi hep melekut itdi nazar 

  70 Cümle ehl-i melekut eyledi istikbali 

   Cennet ehli dahı ol demde irişdi bu haber 

  71 Vasıl-ı Hak oluban yare mülakat itdi 

   Aslına rüc¢atına eyledi icab-ı beşer 

  72 Yir yüzi titredi giryan idi hep ehl-i sema 

   Dahı agladı hep ebr-i semavat-ı ¢ula 

XIII 

  73 Aglaşup ehl-i Medine’ye dirilüp cümle heman 

   Ahmed’üñ mevt-i şerifine olup cem¢ u beyan 
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  74 Zar [u] feryad göge irdi gürūh-ı melekut 

   Aglayup cümlesi eşk-i teri kıldı cereyan 

  75 Tag [u] taş [u] bag u bostan u gülsitan hezar 

   Kan saçar idi gözinden ¢ızaya olan 

  76 Yir yüzinde ne kadar var ise zi-ruh-eşya 

   Tutdılar cümle ¢azasuñ o Kerim’üñ hayran 

  77 Suyını dökdi Ebu Bekr ¢Ali kıldı gasl 

   Hem buhur itdi ¢Ömer ile ¢Ali hem ¢Osman 

  78 Çarşeb tutar idi anda Hasan’la Hüseyn 

   Gerden u dideler kande Hasan’la Hüseyn 

XIV 

  79 Şöyle aglarlar idi Fatımatü’z-zehra hem 

   Bayılup dutdı yire uş-bu firakdan ol dem 

  80 Şah-ı Merdan gidüp Fatıma’yı kaldırdı 

   Evvela Hazret-i Cebra’il’e emr oldı kerem 

23a  81 Gasl ü tekfini tamam oldı namazında bile 

   Bir zaman Fatıma’ya virdi teselli hoş dem 

  82 Saniya Hazret-i Mika’il ü İsrafil hem 

   Dört melek kıldı namazın melekūt cümlesi hem 

  83 Ba¢de girdi Eba Bekr ¢Ömer hem ¢Osman 

   Hazret-i Şah dahı itdi namazı efham 

  84 Ṣoñra aṣhab birer birer eda eylediler 

   Zar u feryad u figan ile nida eylediler 

XV 

  85 Kıldılar defn o şerifi o makama evvelan 

   Haliya şimdi ki kabri-durur ol kabr-i beyan 

  86 Aña Cibril o dem hazihi cennat191 didi 

   Ol gün ol gice Habib oldı gör ol hake nişan 

                                                 
191  Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: “Size selam 

olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin.” Zümer 39/73 ayete atıfta 

bulunmaktadır. 
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  87 Bilmeyen kendüyi Hak’ı Resul’i bilmez 

   İki cihan güneşi görince oldı ey can 

  88 Gafil olma gel eger ¢akıl hem kamil isen 

   ¢İbret algıl bu nüvisi cümle gelenler insan 

  89 Uş-bu dünyaya gelüp n’eyleyüserdür ki gelen 

   Ne içindür ki gelür uş-bu zemine a nişan 

  90 Bunda var bir semere işte budur söyleyeyüm 

   Bilmeyen var ise ben işte beyan eyleyeyüm 

XVI 

  91 Uş-bu dünyaya gelen gelmeye aya resmi 

   ¢Akıbet söylenecek hayr u gerek şer ismi 

  92 Nefsini bilmek için kesb-i terakkiye gele 

   Nefs-i emmaresi anuñ o zeminde hasmı 

  93 Bilmeyen kendüyi Hakk’ı Resul’i bile ol 

   Vasıl-ı hak ola hem veli bi’l-cismi 

  94 Masivaya nazar itmeye ṣakın olma gafil 

   Hak’dan gayrı gözüñ gö[r]meye Hak gör Necmi 

23b  95 Kimseye kalmadı bu neş’e ki mülk-i fena 

   Nefsini bil Hakk’ı bil vasıl-ı Hak ola cana 

 

21 

Der-Hakk-ı Viladet-i ¢Aliyyü’l-Murtaza192 

mef¢ulü / mefa¢ilü / mefa¢ilü / fe¢ulün  

- - + / + - - + / + - - + / + - - 

I 

  01 Yigirmi tokuz yaşına girmişdi Muhammed 

   Cibril ile olmış idi ol demde mü’eyyed 

  02 İtmam-ı kemale irişüp Ahmed-i Muhtar 

   Kim Fatiha vechinde tamam ile müsevved 

                                                 
192  Hakan Yekbaş, age., s. 191-198. 
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  03 Bu Talib’i gör kim Yemen’e hem ol sal 

   Bir zat-ı şerife oluban anda mücehhed 

  04 Ol zat-ı yegane idi hem kutb-ı zamane 

   Destinde idi ma¢ni-i hevvez ile ebced 

  05 Didi nereden geldüñ eya şir-i ¢alem 

   Didi gelmişem Mekke’den ey merd-i mü’ebbed 

 

  06 Hurrem-dil olup fehm kıl ol zat-ı şerifi 
   Güldi yüzi gayetle gör ol ruh-ı latifi 

 

II 

  07 Ol zat didi Mekke’de var başka bir asar 

   Ben eyleyeyüm hazretüñe nükteyi izhar 

  

  08 Diñlerdi Ebu Talib anda sözlerini hem 

   Kıldı o dem ol zat gör agaze-i güftar 

 

  09 Didi ki Huda’nuñ ulu sevgülüsi Ahmed 

   Dünyaya dahı gelmedi mi bilmezem ey yar 

 

  10 Hem dahı vasisi ki anuñ namı ¢Ali’dür 

   Yigirmi tokuz yaşına girdikde o Muhtar 

 

  11 O düşe ana rahmine esrar-ı Huda’dan 

   Otuz yaşına gire Muhammed bu ne esrar 

  12 Medh itdi Muhammed’le ¢A1i’yi dahı gayet 

   Hem dahı ¢Ali ola o sultan-ı velayet 

III 

24a  13 Bu Talib’üñ oglı ola ol Şah-ı Velayet 

   Hem dahı vasi ola Nebi’ye bu ne halet 

  14 Gayet ile medh itdi ol iki dür-i paki 

   Bu Talib’e geldi o zaman kuvvet-i kudret 

  15 Didi ki benem işte Ebu Talib-i be-nam 

   Hem Muttalib’üñ oglıyam ey merd-i keramet 

  16 Gayet ile şad oldı gör ol zat-ı şerifi 
   Agz açdı sena eyledi ol tuti-i hikmet 
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  17 Bu Talib eyitdi bu nice sırr-ı haberdür 

   Burhan nedür buñlara ne ola ¢alamet 

  18 Bir nar agacı var idi yabis idi anda 

   Görince zihi hikmet olur ol dil u canda 

IV 

  19 Didi ki Ebu Talib’e tut desti du¢aya 

   Ben başlayayum şevk-i mahabbetle senaya 

  20 Ol zat kılup şöyle didi nutk-ı du¢ada 

   Bes kıldı münacatını ol Bari Huda’ya 

  21 Ya Rabbi Habib’üñ yüzi suyına dahı hem 

   Hem hakk-ı ¢Aliyy u veli-i pak-rızaya 

  22 Ben eyledüm iman beni eyleme mahcub 

   Lutf eyle münacatumı bezl itme hevaya 

  23 Bu nar agacına nesim-i kereminden 

   Lutf irişe ruh gele ire aslına paye 

  24 Na-gah kabul oldı münacat [u] du¢ası 

   Ol kurı agaç gör ki yeşillendi likası 

V 

  25 Üç dane zihi mive-i nar oldı hüveyda 

   Na-gah irişdi kerem-i Hazret-i Mevla 

  26 Ol nar agacına zihi lutf-ı sa¢adet 

   Ol ulu kerem issi gör ol mücella 

  27 Yüzi suyınuñ hürmetine oldı bu esrar 

   Bu Talib’e bir nar koparup eyledi ihda 

  28 Didi ki gider ise eger Mekke’ye cana 

   Muhtar’a ilet uş-bu selamum ola iha 

  29 Bu Talib elin öpdi icazet dahı aldı 

   Çün geldi o dem Mekke-i dil-şad u ferah-feza 

24b  30 Nısfın yidi Bu Talib o naruñ dahı kendi 

   Nıṣfını dahı ehli yidi narı begendi 

VI 
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  31 Ol nar karışdı zaman nutfeye ey can 

   Ehli ile cem¢ oldı Ebu Talib-i merdan 

  32 Ol Fatıma binti Esed hamile kaldı 

   Bu Talib o dem oldı dil u can ile handan 

  33 Bu Talib o zatuñ işini Ahmed’e didi 

   Ahmed dahı gönderdigi ahbarı nümayan 

  34 Hem virdi selamını Ebu Talib anı gör 

   Ol iki cihan serveri mu¢cizleri a¢yan 

  35 Bir bir ne ki oldıysa Yemen’de didi Ahmed 

   Bu Talib o dem olmış idi mest ü hayran 

  36 Ol Fatıma binti Esed hamile ancak 

   Bilürdi Muhammed ki ¢Ali gele muhakkak 

VII 

  37 Ol Fatıma’nuñ yanına girdi o Şehen-şah 

   Uykuda idi Fatıma uyur idi na-gah 

  38 Şah ise batında idi vakti yak›n oldı 

   Söyleşür idi ¢Ali Muhammed ile gah gah 

  39 Hem cariyeler tuydı bu esrarı nümayan 

   Hem Ca¢fer-i Tayyar dahı tuydı idüp ah 

  40 ¢Ammisi Muhammed’üñ ayırmaz idi canın 

   Ol Ca¢fer-i Tayyar gezer idi i şebab-gah 

  41 Tuydı bu ¢aceb sırrı halayık dir idi sihr 

   Esrar ¢aceb eyler idi Hazret-i Allah 

  42 Bu Cehl dir idi o Habib’e ola bühtan 

   Söyleşdügini tuydı ¢Ali ile nümayan 

VIII 

  43 Bir gün ki Muhammed’le bile o caye 

   Hem Fatıma uyurdı girerdi o saraye 

  44 Hazret virüben ga’ibe gūya ki selamı 

   Bu vechle didi kime selamın bula paye 

  45 Ta ki ana karnından irişdi bu nida kim 
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   Aldı selamı gelüben Şah nidaye 

25a  46 Hem kıldı şehadet ana karnında ¢Ali gör 

   Muhta’e iman eyledi hükm irdi rızaye 

  47 Bu Cehl şaşup kaldı didi bu ne sihrdür 

   Ahmed didi bu sihr degül kar u ṣaye 

  48 Didi bu ¢Ali’dür bu veli bu ezelidür 

   Hem pak vaṣidür ü razidür ebedidür 

IX 

  49 Tam oldı tokuz ay ile on gün hele cana 

   Hayretde kalup oldı kamusı buña şeyda 

  50 Hep Ka¢be tavafında idi besi yek-ser 

   Ol Fatıma binti Esed dahı muhayya 

  51 Ol munkazi-i halet aña eyledi asar 

   Ardınca idi Ahmed-i Muhtar hüveyda 

  52 Bildi ki nezaket ile çün Fatıma ol dem 

   Gir Ka¢be derūnına didi hvace-i a¢la 

  53 El irmiye kim hanesine gide o demde 

   Vaz¢ eyleyecek hamlini yok çaresi illa 

  54 Ol Ka¢be divarı iki şakk oldı ne seyran 

   Ka¢be anı aldı içine eyledi pinhan 

X 

  55 Ga’ib olıcak gözden o dem Fatıma ¢alem 

   Hayretde kalup oldı kamusı buna ebkem 

  56 Rükn-i Hacerü’l-esved’e akreb içerüde 

   Vaz¢ eyledi hamlin gelüp ol Şah-ı Müsellem 

  57 Hak beyt-i derūnında zuhūr eyledi ol Şah 

   Üç gün geçüben Fatıma oldı nice hurrem 

  58 Beytüñ kapusı açıluban taşraya çıkdı 

   Ol Fatıma gör hanesine geldi mükerrem 

  59 Esrar-ı Mesiha’ya irüp Malike Hatun 

   Müjde irişüp Hazret-i Mahmud’a mukaddem 
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  60 Gasl eylemege Fatıma Şah yanına geldi 

   Hvabuñda idi Fatıma hem mu¢cizi bildi 

XI 

25b  61 Bu Talib ol dem geldi açup yüzini memnūn 

   Kokmak diledi vech-i şeh-i ¢alemi bi-çūn 

  62 Şah urdı ¢aceb pençe Ebu Talib’e eyvah 

   Vechini hıraşide idüp ol dürr-i meknūn 

  63 Bu Talib o dem havf kılup dir bu ne esrar 

   Hem didi işidince ki var bunda dil-i hūn 

  64 Hem geldi Resulü’s-sakaleyn ol yire na-gah 

   Hem itdi mülakat ¢Ali ile diger-gūn 

  65 Açdı gözini Şah-ı Cihan Ahmed’i gördi 

   Yüzin yüzine sürdi olup zar-ı ciger-hūn 

  66 Gasl eyledi bir taşt içinde gör o şahı 

   Mihr olmış idi hazretinüñ şehd ü güvahı 

XII 

  67 Hal-i dil ile söyleşür idi ¢Ali cana 

   Mahbūb-ı Huda’ya iderek naz u sitigna 

  68 Hayretde kalurlar idi bu sırra nedür ne 

   Bilmez idi bir kimse bu esrarı hüveyda 

  69 Girmişdi yedi yaşına şeh nūr-ı musavver 

   Rümmani idi çihre-i pür-enveri kesra 

  70 Dir idi Muhammed bu benüm akrabam ancak 

   Mahbūbum olur evvel ü ahir baña hakka 

  71 Kim yedi yaşında nice kafirleri kesdi 

   Dünyaya payladı bu haber Şah için aya 

  72 Ol Şah Esedu’llah idi ol Haydar-ı Kerrar 

   Damad-ı Peyember ü vaṣi-i Ahmed-i Muhtar 

XIII 

  73 Ol menba¢-ı ¢irfan o sultan-ı keramet 

   Ol padişeh-i kişver-i iklim-i velayet 
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  74 Hakk’uñ esedi şir-i Huda nūr-ı mü’ebbed 

   Ol silsile-i tahire vaz¢ oldı celadet 

  75 Esrar-ı Huda ile muṣavver idi zatı 

   Hem ¢Ali-kadir hem meh [ü] mihr ü yed-i kudret 

26a  76 Namı Esedu’llah Eba’lleys-i ¢Ali hem 

   Emsali şeca¢atde bulınmaz idi elbet 

  77 Ya Rabb o Şah ¢ışkına bu Necmi-i kemter 

   ¢Afv it günehin kim o şehüñ ¢ışkına ezher 

22 

Mersiye-i İmam Hasan Radıyallahü ¢Anhu 

mefªulü / faªilatü / mefaªilü / faªilün 

- - + / - + - + / + - - + / - + - 

  01 Ey müşebbeh-i Resul-i dü cihan ya Hasan 

   Vay yadigar-ı nakd-i dil [u] can ya Hasan 

  02 Ey nūr-ı çeşm-i Haydar-ı kerrar-ı Murtaza 

   Va hasreta çerag-ı sipihran ya Hasan 

  03 Can-pare-i ciger-guşe-i Ezher-i Betūl 

   Tac-ı server-i zümre-i ¢irfan ya Hasan 

  04 Şebber be-nam ahsen-i hüsna degül misin 

   Vechüñde çünkim mihr-i dırahşan ya Hasan 

  05 Sath-ı cebinüñe devşinüp ol süheyli hem 

   Ya bedri-i mah-ı seray-ı can ya Hasan 

  06 Zülfüñde ¢anberin-i riyah-ı behişt hem 

   Her tarı ṣanki müşk-i dürr-efşan ya Hasan 

 

  07 Canlar pesendi sevgüli Hakk’uñ Habib’i hem 

   Kopdı saña o fitne-i devran ya Hasan 

  

  08 Haṣ harimüñ idi ki o yedi o la¢ine 

   Oldı sebeb o bed-ter-i Mervan ya Hasan 

 

  09 Mülk-i cihanı bir tolı zehre kılup feda 

   Emrinde gerçi mülk-i cihan-ban ya Hasan 
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  10 A¢ma olan ki görmeye baglu basireti 

   Ola mekanı duzah-ı niran ya Hasan 

 

  11 La¢net-i hezar ola o Mervan’e ṣad hezar 

   Derekat-ı nar-ı dūzaha galtan ya Hasan 

  12 La¢net-i hezar Ca¢de’ye ṣad-par la¢net ol 

   Bi-din u bi-iman olan ya Hasan 

26b  13 Zehr-i helahil idi saña kar kılmadı 

   Üç def¢a oldı saña bu imkan ya Hasan 

  14 Keder ki kurret-i dü ¢uyun kapar meded 

   Mülk-i cihan için n’ola düşman ya Hasan 

  15 Na-müstehakkı idi bilür ki ne eyledi 

   İsmini eylemem hele şayan ya Hasan 

  16 Dirler idi ki ümmet-i Ahmed’üñiz dahı 

   Bunca ümmet idi ki puyan ya Hasan 

  17 Cah-ı cihan için saña kasd eyledi olar 

   La¢net aña ki duzaha mihman ya Hasan 

  18 Sen şehriyar-ı cümle cihansuñ hakikaten 

   Bir şey degül idi ulu ¢udvan ya Hasan 

19 Elmas-sude virdi o Mervan Ca¢de’ye 

   ¢Akd-i nikah Yezid’üñ peyman ya Hasan 

20 Ol şerbet-i şehadeti içürdi la¢in 

   Kıldı şehid o la¢net-i i¢lan ya Hasan  

  21 Heftad pare agzına geldi cigerleri 

   İrdi o Şah rahmet-i Rahman ya Hasan 

  22 Mahzun [u] zar-ı ruhı gidüp hak huzurına 

   Mader [ü] peder yanına çü mihman ya Hasan 

  23 Kan agladı o ne sadef ama ki çare yok 

   Kıldukda saña ni¢met-i küfran ya Hasan 

  24 Canlar tayanmadı senüñ ol iftirakına 

   Ruhına ola rahmet-i Rahman ya Hasan 

  25 Giryan olup saña melekut-ı ¢arş [u] kürsi hem 
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   Giryan olurdı künbed-i devran ya Hasan 

  26 Heşt behişt oldı kudumuñla şadgahum 

   Beklerdi seni ol şir-i merdan ya Hasan 

  27 Ol Fatıma aña aldı ciger-guşesüñ hele 

   İtdi yanında ol gice mihman ya Hasan 

  28 Ruz-ı cezada Fatıma anacak mahşere 

   Destinde kebde paresi giryan ya Hasan 

  29 Birinde kanlu gönlegi dahı Hüseyn’üñ 

   Alude oldıgı gibi al kan ya Hasan 

27a  30 Sag omuzında Hazret-i Şah’uñ ¢imamesi 

   İde tazammum hem ol an ya Hasan 

  31 Budur ¢imam-ı sultan-ı la feta 

   Ya Rab kıl baña bunı ihsan ya Hasan 

  32 Budır bu kebd-pare ki zehr ile tarumar 

   Yetmiş iki kısm bu ne seyran ya Hasan 

  33 Diyü budur kamis-i Hüseyn ibn Murtaza 

   Rahm eyle baña ya ulu Sübhan ya Hasan 

  34 ¢Arş yüzüñ tutubda heman zar zar ola 

   Hep mahşeride eyleye giryan ya Hasan 

  35 Cibril nazil ola Habib’ine Hazret’üñ 

   Diyü ki ya Habib-i Huda şan ya Hasan 

  36 Fatıma bir tazammum ider kahr-ı Hak coşar 

   Kahr ide halk-ı ¢alemi şayan ya Hasan 

  37 Hazret gele ki Fatıma’ya diyü sakin ol 

   Dikkat-i şefa¢at ola bu devran ya Hasan 

  38 Ezher ki sakin ola tura ¢arş-ı kıbaline 

   Hak’dan irişe rahmet-i gufran ya Hasan 

  39 La¢net saña ki kasd iden ol bed-terane kim 

   Kıymışdı saña ü dahı iz¢an ya Hasan 

  40 Zehr-i helahil oldı sizi hub sevenlere 

   Her ekl şurbumuz ü dahı nan ya Hasan 
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  41 Ey Şafi¢-i sümum-ı semumansuñ dahı 

   Eyle şefa¢atüñ bize erzan ya Hasan 

  42 Necmi kuluñ ki kan döküben dideden beter 

   Ey padişah-ı nukd-i dil u can ya Hasan 

23 

Mersiyye-i Kebir-i İmam Hüseyn Şah-ı Deşt-i Kerbela 

mef¢ulü / fa¢ilatü / mefa¢ilü / fa¢ilün 

- - + / - + - + / + - - + / - + - 

I 

  01 Ey nūr-ı çeşmüm seyyid-i kün fe-kan ya Hüseyn 

   Vay ciger-guşe Habib-i Müste¢an ya Hüseyn 

  02 İsma¢il’e ¢ivaz seni halk itdi ol ilah 

   Teşrif-i ceddüñe sen idüñ kurban ya Hüseyn 

27b  03 Hakka rumūz-ı sūre-i Rahman Hak didi 

   Lü’lü Hasan ise sen idüñ mercan ya Hüseyn 

  04 Esrar-ı besmele’deki güher saña selis 

   Vechüñde satr olundı o Rahman ya Hüseyn 

  05 Cebheñde hatt-ı Fatiha Kevser femindedür 

   Rūyuñ kitabeti ola Kur’an ya Hüseyn 

  06 Mecra-yı pak-i çeşme-i Ta-ha hayat-ı can 

   Ol menba¢-ı Ya-sin size cereyan ya Hüseyn 

  07 Envar-ı ma¢na-yı eser-i innema beyan 

   Bil hel-eta’da sırrını a¢yan ya Hüseyn 

  08 Ey kaf nūn’a mazhar olan padişahsuñ 

   Nūn ve’l-kalem’de gevher-i imkan ya Hüseyn 

  09 Kaf ha rumūzı ya ¢ayn ṣad-ı ¢ırk-ı pak 

   Bu şeş hurūf nesline burhan ya Hüseyn 

  10 Bundan beyan penç-i ¢abayı al-i Mustafa  

   Döner bunda üstine devran ya Hüseyn 

  11 Ey kurret-i Betūl Fatımatü’z-Zehra betūl-i nūr 
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   Can u ciger u ol şeh-i merdan ya Hüseyn 

  12 Miṣbah-ı burc [u] mihr-i dırahşan ya Hüseyn 

   Sensüñ münir ol meh-i taban ya Hüseyn 

II 

  13 Ol dem işitdi uş-bu musibet peyamını 

   Nūş itdi ikisi de bu hicran camını 

  14 Ol heşt cennet ise bu ahbardan heman 

   Ahir işitdi cümle bu mevhuş peyamını 

  15 Rıdvan dökdi gözlerinüñ yaşını meger 

   Gılman kan dökdi işidüp hıtamını 

  16 Huran yoldı ṣaçlarını sineler dögüp 

   Kevser de lezzetini viremez ihtamını 

  17 Eşcar berkler döküben bar virmedi 

   Tūba bölündi kırdı bütün nahl-ı hamını 

  18 Nehr-i behişt kan gibi akdı mu¢ayyen hem 

   Hem selsebil dökmedi neşve-i enamını 

  19 Bu ne ṣadef ki devr ile tahsin idüp beyan 

   Hūrşid-i tab idemedi iftihamını 

  20 Cümle feriştehan figana gelüp döner 

   Gayb itdi çarh-ı dūn bu bezmde hıramını 

28a  21 Kürsi ki lerze-nak olup kıldı naleler 

   Cibril zar eyledi söyletdi namını 

  22 Mika’il itdi cūş [u] hūrūş dökdi seyl-i eşk 

   İsrafil urdı ṣūr-ı bela harb tamını 

  23 Ṣaff-ı kerubiyyun karışdı bölük bölük 

   ¢Arş üzre yüzdi girye ile izdihamını 

  24 Sükkan-ı çarh oldı saña giryan ya Hüseyn 

   Mahlūk cümle oldı buña hayran ya Hüseyn 

III 

  25 Dūzah tutuşdı kavm-i Yezid için ey feta 

   Ravza-i ervah cümle şehidan pür-feza 
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  26 Sidre ṣalındı nehr gibi akdı zehr hem 

   Yandı ateşlere o zaman zeynü’s-sema 

  27 İdris agladı dahı ¢İsa hazin ü gam 

   Giryan-ı rūh-ı pak heme Halil-i enbiya 

  28 Meryem firak-i derd ile çak itdi sinesüñ 

   Musa ¢aṣasuñ urdı yire buldı hūn baha 

  29 Ka¢be giyindi karaları ṣanki şeb gibi 

   Zemzem de geldi cūşa tutdılar ¢aza 

  30 Haver kızıllara bürünüp dökdi kan şafak 

   Ṣubh-ı beyaz şeb-nem eşk etdi macera 

  31 Bu macerayı aldı haber cümle yir yüzi 

   Açmadı gonca güllerini milket-i ṣaba 

  32 Bu vakı¢at-ı kerb-i bela macerasını 

   Aldı haber bag u bustan ya çera 

  33 Süsen elinde hancerini çaldı taşra 

   Lale yayıldı mest u sünbül karardı ta 

  34 Güller bu hūn şeb-nemi nūş itdi ṣubh-dem 

   ¢Abher ṣarardı nilūfer oldı liva-güşa 

  35 Mahzūn benefşe būyından alup indi kakülün 

   Oldı saçında velvele-i hak-i Kerbela 

  36 Ziba-ver ise bag u bostan ya Hüseyn 

   Bülbül iderdi derd ile efgan ya Hüseyn 

IV 

28b  37 La¢net Yezid’e kim seni kıldı şehid ah 

   Huşk oldı yir yüzinde kamu sebz çün giyah 

  38 Bu kam lezzetin bu fenaya ṣayup kim ola 

   Bed-bahtlar bu fi¢le bütün cümle buldı rah 

  39 La¢net aña ki egri baka al-i Ahmed’e 

   Dūzahdan anlaruñ yiri hiç yokdur iştibah 

  40 Kim sevmez ise bunda eger ehl-i naci 

   Kim bugz ide Habib-i Huda olmaya penah 
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  41 Bed-baht-ı münkiran u münafık u bed-aṣıl 

   Eyler ihanet añlara ha’in ü pür-günah 

  42 Bir cah içün bu mürtekibatı idüp kabūl 

   Encam oldı name-i a¢malleri siyah 

  43 Yetmiş iki bu al-i nebiyi kılup telef 

   Oldı zalam añlar için uş-bu şah-rah 

  44 Ez-cümle kıldı Müslim-i ¢Akil’i şehid kim 

   Şehzadelerle Kufe’de evvel olup güvah 

  45 Ol deşt-i Kerbela’da kesüp başlaruñ kamu 

   Şam’a iletdi ¢Amr ibn ¢Aṣ ile gah-be-gah 

  46 Ziyad la¢ini gör ne didi Ehl-i Beyt’ine bak 

   Sizler esirümüzsüñiz olmazsuñız necah 

  47 Şimr la¢ini başları aldı kesüp bile 

   Ahınuñ nayı na¢ra çalagelür idi ah 

  48 Yollarda cümle hubb ṣaçar kan ya Hüseyn 

   Re’s-i şerifüñ okudı Kur’an ya Hüseyn 

V 

  49 Bir gün Yemen’de bir kişi yolda gidiser 

   Bir mişe içre ab-ı zülal gibi nehr akar 

  50 Bir savt-ı ah gelür idi gitdi o suya ol 

   Başı aşagı biri asılmış suya kadar 

  51 Feryad ider ki katre su vir baña ey kişi 

   Ol dahı su vire diyü gitdi o bi-haber 

  52 Bir savt geldi çek elini dir Yezid’den 

   Hatif nidası idi bu savt-ı hazin meger 

  53 Üç def¢a savt çek elini diyü söyledi 

   Yine takarrub eyledi gör n’oldı ma-hazar 

  54 Su virmege o la’ine elin uzatdı suvar 

   Bir seyf geldi kesdi elin derdi biñ beter 

  55 Aldı elin eline de feryad ider idi 

   Üç dört süvari buña karşu geldiler 
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29a  56 Dirler nedür bu keyfiyyetüñ ey kişi n’ola 

   Bir bir hikayet eyledi bu derd-i pür-keder 

  57 Selman u Hamza hem dahı ¢Abbas idi o kim 

   İşte Muhammed arkada dirkildi didiler 

  58 Kanı revan olurdı elinden zemine hem 

   Hiç iltifat itmediler zahmına meger 

  59 Geldi girüden ol şeh-i kün fe-kan Habib 

   Haydar u Hasan ile Hüseyn andadur meger 

  60 Zehra dir idi işte bu düşman ya Hüseyn 

   Hevdec içinde zar u perişan ya Hüseyn 

VI 

  61 Didi Habib ṣu bu kişi virdi ol zaman 

   Ahval-i keyfiyyatını hep eyledi beyan 

  62 Didi niçün ṣu virecek olduñ Yezid’e sen 

   Didi ki bilmedüm meded ey Şah-ı Hūb-nişan 

  63 Didi Resul ¢Ali’ye ne dirsüñ buña dahı 

   Didi ṣoruñ Hasan’a oldur ahu’l-beyan 

  64 Hasan didi Hüseyn bilür İblis’e su’al 

   Ol didi validem bilür ey seyyid-i cihan 

  65 Zehra’ya ṣordılar didi Zehra aña bi-haber 

   Virmişem ṣu Yezid’e elin anda kesdi an 

  66 Hazret didi ki irmedi eli ṣuya vire 

   Hem bi-haber idi bu Yezid oldıgı beyan 

  67 Zehra didi kim saña havale bu fi¢l hem 

   Hazret didi ki tevbe kıl ey kişi virme can 

  68 Çün tevbe itdi ol kişi oldı muhibb-i al 

   Pay-ı Resul’e sürdi yüzüñ dökdi hūn-ı revan 

  69 Ol agz yarı ile telehhüm idüp elin 

   Ṣaglandı açdı gözini gördi bir mekan 

  70 Şöyle zaman içinde zaman [u] mekanda kan 

   La¢net Yezid’e kim yiri haşre kadar beyan 
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  71 Ṣusuz o yirde hasret [u] hüsran kalur o kelb 

   Mervan yanar tag üzre yanar haşre dek beyan 

  72 Necmi kuluñ dili ü dem nalan ya Hüseyn 

   Olgıl Şefi¢ derd ile giryan ya Hüseyn 

29b     24 

Mersiyye der-Keyfiyyet-i Ta¢rif-i Muharebe-i Kerbela 

mefa¢ilün / mefa¢ilün / fe¢ulün 

+ - - - / + - - - / + - - 

 

  01 Cenab-ı Hazret-i Eba ¢Abdu’llah 

   Zeki [vü] Şehid mazlūm ṣıbt li’llah 

  02 Yesrib’de hicretüñ dördinci sali 

   Mah-ı şa¢banuñ beşinci gün icmali 

  03 Ol Şehid [ü] Zeki geldi dünyaya 

   Kadem-nihadedür bezm-i belaya 

  04 Seşenbe güninde o mah-ı tal¢at 

   Giyindi ahseni takvim’i hil¢at 

  05 Esma binti ¢Umeyye’dür ebesi 

   Ṣarup ṣarmaladı gör o nevresi 

  06 Müjdeciler getürdi kim o Ahmed’e 

   Sürū[r]iyyet yetişdi Muhammed’e 

  07 Fatıma evine geldi ol Habib 

   İstedi tıflıyı o paku’n-nesib 

  08 Agūş-ı Resul eyledi teslim 

   Nesim-i sa¢adet-i can itdi tensim 

  09 Hazret görince ol hırka-i sürhi 

   Sürh rengi hüzn oldı durahı 

  10 Leb-i mu¢ciz-beyanuñ açdı Hakk’a 

   Didi bu ne halet-durur ey Esma 

  11 Bu tıflı niçün kırmızıya ṣarduñ 

   Bu kırmızı ile karşu çıkarduñ 

  12 Kızıl reng ol-durur ki kana bedel 



126 

 

   Bu tıfl-ı nevreside cihana bedel 

  13 Na-gehan Cebra’il geldi ol zaman 

   Didi ya Habib-i Zat-ı Müste¢an 

  14 Bu tıfluñ takdiri böyledür tamam 

   Efdalü’ş-şüheda seyyidü’l-enam193 

  15 Hak-i Kerbela’da ola ol şehid 

   Zürriyyet-i ümem andan müstefid 

  16 Müte’ellim olup Hazret-i Resul 

   ¢Ali’ye bu ahbarı itdi mebzūl 

  17 Cenab-ı Mustafa didi ya ¢Ali 
   Bunı ne isimle idelüm belli 

30a  18 ¢Ali didi saña mahṣūṣ bu emir 
   Saña havaledür ismüñde takdir 

  19 Na-gehan Cebra’il geldi ol zaman 

   Didi ya Resul-ı Hak emr-i Mennan 

  20 Şebber İmam Hasan ismüñ eyledük 

   Hasan ma¢nasıdur ahbaruñ didük 

  21 Musa karındaşı Harūn evladı 

   Biri Şebber biri Şübeyr’dür adı 

  22 Bunuñ dahı Şübeyr koyuñ adını 

   Hüseyn dimekdür bil irşadını 

  23 Böylece tesmiye olundı namı 

   Günden güne kemali buldı namı 

  24 Zibh-i İsma¢il’de ol Halilu’llah 

   Didi bunda ṣavab eyledi li’llah 

  25 Nida geldi ey İbrahim fehm eyle 

   İsma¢il’i ben azat itdüm hele 

  26 Sulbünden Habib’üm gelecek anuñ 

   Muhammed Mustafa bil ismüm şanuñ 

  27 Anuñ evladından bil Hüseyn’i ben 

                                                 
193  Şehitlerin en üstünü, yaratılmışların efendisi. 
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   İsma¢il’i ¢ivaz yaratdum bil sen 

  28 Anı Kerbela’da ideler şehid 

   Katl ider bi-günah anı ol Yezid 

  29 Anuñ için aglayan olursa ger 

   Anı yarlıgarum ta rūz-ı mahşer 

  30 Hazret-i İbrahim işidüp ey can 

   Hüseyn gözyaşı dökdi pür-giryan 

  31 Nida geldi şimdi ya Halila’llah 

   Çok ṣevab kesb itdüñ olasuñ agah 

  32 Ümmi’l-fazl daye idi Hüseyn’e 

   Gice getürdi Resul’üñ katına 

  33 Resul kucagına aldı Hüseyn’i 

   Öpüp kucar iken envar-ı ¢aynı 

  34 Takaza-yı ¢ırakat oldı zahir 

   Damen-i Resul’e kıldı tekatur 

  35 Ümmi’l-fazl gazablanup ol zaman 

   Aldı Hüseyn’i şiddetle giryan 

30b  36 Hüseyn münzecir oldı az buçuk 

   Zat-ı Habib-i Hak keder idüp çok 

  37 Didi ey ṣaliha bu ne infi¢al 

   Ṣu ile olınur ırakat izal 

  38 Lik kudūret-i hatıram benüm 

   Deryalar yıkamaz hüzn-i damenüm 

  39 Böyle diyüp de Hazret oldı giryan 

   Na-gehan Cebra’il irişdi ol an 

  40 Didi ya Resul-i Huda bu ne hal 

   Böyle emr eylemiş ¢Azze ve’l-celal 

  41 Hüseyn Şah-ı Şehid-i Kerbela 

   Şehid oldıguñ görseñ o günde ya 

  42 Nice ṣabr idesüñ gördükde o dem 

   Garka-i hūn cism-i Şah-ı Ekrem 
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  43 Bu haberi dahı işitdi Habib 

   Giryan oldı o kudsi ¢andelib 

  44 Hasan’la Hüseyn tıfl-ı naz idi 

   Tūti-i gūya-veş sühan-saz idi 

  45 ¢Id-ı şerif yakın idi bir zaman 

   Resul’uñ yanına geldiler evvelan 

  46 Didiler ya ceddi yetişdi bayram 

   Elüñ çocukları ider ihtişam 

  47 Giyinüp kuşanup hiram iderler 

   ¢Id-ı ihtişamı tamam iderler 

  48 Habibu’llah fakru fahr iktizası 

   Du¢a itdi Hakk’a yitdi du¢ası 

  49 Cebra’il cennetden hulle getürdi 

   Didi ya Mustafa Hak selam virdi 

  50 Bu hulleyi Hasan [u] Hüseyn giysüñ 

   Lakin ihtişamuñ kendi begensüñ 

  51 Hasan didi ya Resul-i Kibriya 

   Benüm hullem sebz ü istebrak ola 

  52 Hüseyn eyitdi ey nūr-ı bi-şek 

   Benüm hullem dahı kırmızı gerek 

31a  53 Cebra’il eyitdi ya Habiba’llah 

   Bir ibrik ṣu getür lutf ide Allah 

  54 Ben ṣuyuñ dökeyüm sen tıla eyle 

   Her birüñ renklerüñ rü-nüma eyle 

  55 Fi’l-hakikat böyle eyledi der-kar 

   Renk-i matlūbları oldı aşkar 

  56 Resulu’llah didi nedür bu hikmet 

   Her biri bu rengi istedi elbet 

  57 Cebra’il eyledi uş-bu yeşil-fam 

   Zehre işaretdür haṣıl-ı kelam 

  58 Bu kızıl renk dahı kana işaret 
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   Bula Hüseyn Kerbela’da şehadet 

  59 Ṣahabeden Dıhyetü’l-Kelbi nam 

   Resulu’llah anı severdi tamam 

  60 Ticaretden geldükçe ol hūb-lika 

   Hasan Hüseyn’e virürdi hedaya 

  61 Bir gün Cibril geldi gör o ṣūretde 

   Oturur idi huzūr-ı Hazret’de 

  62 Hasan [u] Hüseyn geldiler huzūra 

   Dil-i Habibu’llah irdi sürūra 

  63 Cebra’il’üñ koynın koltıguñ arar 

   Cebra’il itdi kendüñ aşikar 

  64 Didi ya Resul-ı Habib-i Huda 

   Tecessüsden meramlar ne ola 

  65 Habibu’llah Dıhye işüñ söyledi 

   Cebra’il’e bunı haber eyledi 

  66 Yed-i iktidaruñ uzatdı Cibril 
   Cennetden bir ṣalkım üzüm aldı bil 

  67 Bir sib dahı aldı üzümi cana 

   Hasan’a sib Hüseyn’e hedaya 

  68 Yinür üzüm tükenmedi na-gehan 

   Her gün yirler idi anı ey civan 

  69 Bir gün Hasan ṣalkım elinde idi 

   Rast gelüp gördi bir zen-i Yahūdi 

31b  70 Hasan’dan istedi üzüm ekl ide 

   Hasan sehavetüñ icrasuñ ide 

  71 Virdi birkaç dane üzümden aña 

   Üzüm za’il oldı tükendi hala 

  72 Hüseyn kezalik elmayı yirdi 

   Tükenmezdi yine anı ṣaklardı 

  73 Vakı¢a-ı Kerbela’da ol zaman 

   Teşnelere kokdırurdı o sultan 
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  74 ¢Atşı def¢ olur idi ¢atşanuñ 

   Gör kim kerametini ol sultanuñ 

  75 Şehid oldı za’il oldı ol zaman 

   Hala türbesinde kokar rayegan 

  76 İblis haber aldı miveler geldi 

   Sa’il olup mivelerden dildi 

  77 Hasan üzüm virecekdi sa’ile 

   Sehavet idecekdi tenavüle 

  78 Cibril didi men¢ eyle ol şeytandur 

   Beni Ademiye ulu düşmandur 

  79 Nefret eylediler virmedi üzüm 

   Gör hikmeti nedür ey iki gözüm 

  80 Cibril ol zaman oldı hem giryan 

   Gerden-i Hüseyn’e bakdı şayegan 

  81 Bir rişte misali nişanesi var 

   Muhammed eyitdi nedür bu esrar 

  82 Didi ya Resul-ı Huda bu Hasan 

   Zehr ile şehadet bula bu heman 

  83 Hüseyn Kerbela’da şehadet bula 

   Bu rişte yirinden hem de katl ola 

  84 Haber virdürdi ol defe¢at ile 

   Anı isbat itdi beyyinat ile 

  85 Ayetde beyandur bi-zibhin ¢azim 

   Bunı ima itdi Hallak-ı Kerim 

  86 Bir gün ol Hüseyn ibn-i Murtaza 

   Gelüp Resul katına be-hakka 

  87 Kenarına çekdi anı Muhammed 

   Öpüp kucardı ol nur-ı mü’eyyed 

32a  88 Na-gehan Cebra’il geldi eyitdi 

   Şehid eyleyeler uş-bu ferzendi 

  89 Resulu’llah didi kimlerden ola 

   Didi şehadeti ümmetden bula 



131 

 

  90 Resul dir bularda n’ola kabahat 
   Cibril eyitdi hiç bi-cünahat 

  91 Cebra’il bir avuç hak alup didi 

   Bu hak ne dem kızıl olur göreydi 

  92 Belki Hüseyn o dem bula şehadet 

   Hakk’a vasıl ola Zat-ı sa¢adet 

  93 Ümm Seleme’ye hak itdi teslim 

   Bir şişe içine koyup sag salim 

  94 Bir mahalle hıfz itdi ol şarabı 

   Ma¢lum oldı Cebra’il’üñ cevabı 

  95 Resulu’llah didi Hüseyn benden 

   Hadisdür didi hem ben de Hüseyn’den 

  96 Belden aşagı Resul’e beñzerdi 

   Belden yukaru ¢Ali’ye beñzerdi 

  97 Hasan belden yukarusı nebiye 

   Hüseyn belden yukaru ¢Ali’ye 

  98 Rivayetdür bir gün Resul-i Ekrem 

   Sahabiyle gider idi ba-kadem 

  99 Bir köşede oynar idi çocuklar 

   Ahmed tutup berk nüvaziş kılar 

  100 Sahabi eyitdi ya Resula’llah 

   Bu tıfla ne sebeb oldı bu nigah 

  101 Ahmed didi bunı bir gün gördüm ben 

   Hüseyn ile ber-a-ber oynar iken 

  102 Hüseyn’üñ basdıgı toprak izini 

   Ardınca gidüp sürerdi yüzini 

  103 O zaman[dan] berü bunı sürerem 

   Aña ahiretde şefa¢at iderem 

  104 Dahı valideynine olam şafi¢ 
   Hak ide rütbelerini hem rafi¢ 

  105 Ol tıfl-ı reşid Zübeyr ibn Hassan 



132 

 

   O da Kerbela’da dökmiş idi kan 

  106 Bir gün bir A¢rabi bir ahu-bere 

   Huzura getürdi gör ne iş göre 

  107 Hasan’a hediye eyledi anı 

   Hüseyn görüp itdi zar [u] giryanı 

  108 Didi ben dahı isterüm bir ahu 

   Giryan olurdı ol gözleri ahu 

32b  109 Mütehayyir iken Resul-i Ekrem 

   Bir gazale beccesin almış hem 

  110 Geldi huzurına Resulu’llah’uñ 

   ¢Arz eyledi emrini ol Allah’uñ 

  111 Didi iki beccem var idi amma 

   Birüñ sayyad aldı ba-emr-i Huda 

  112 Birüñ dahı ol dem getürdüm saña 

   Ya Resula’llah şefa¢at it baña 

  113 Didi Hak Habib şefa¢at iderüm 

   Ceza güninde hem seni gözlerüm 

  114 Fazileti çokdur şehzadelerüñ 

   Bu hikayatını aglar söylerüñ 

  115 Mu¢aviye mülk-i devleti buldı 

   Zorla İmam Hasan elinden aldı 

  116 Oglı Yezid’i eyledi veli-¢ahd 

   İmam Hasan şehid oldıgıdur ¢ahd 

  117 Mu¢aviye dahı gitdi dünyadan 

   Elini çekdi gör uş-bu fenadan 

  118 Yezid yirine geçdi oturdı 

   Dar-ı Dımışk’da hakimiyet kurdı 

  119 Şam u Haleb ribkasında oldı tam 

   Etraf u eknafı hep eyledi ram 

  120 Diledi kim Mekke Medine dahı 

   Hakim ribkasına geçdi ey ahı 
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  121 Mekke henüz geçmemişdi hükmine 

   Görenler eyledi gör o pür-kine 

  122 Yezid yazdı Medine hakimine 

   Terbiye virsüñ bi¢at itmeyene 

  123 Cümle bi¢at itdi hükm-i Yezid’e 

   Mervan-ı hammar anda bi’l-medide 

  124 Hüseyn için name yazdı ol zaman 

   Didi sag iken yok saña eman 

  125 Bunuñ vücudını götürmelidür 

   Bütün dünya yüzinden sürmelidür 

  126 Yezid haber alup yazdı hakime 

   Hüseyn bi¢at eyleye hakime 

33a  127 Hüseyn çagırdı hakim-i belde 

   Okudı nameyi kim bi¢at ide 

  128 Hüseyn itmedi Yezid’e bi¢at 

   Mekke’ye gitdi heman dem o sa¢at 

  129 Kufe halkı name yazdı Hüseyn’e 

   Didiler imamumuz yokdur yine 

  130 Gelesüñ biz seni imam tutalum 

   Yezid hükmin bu diyardan atalum 

  131 Hüseyn bildi takdiri ¢an-karib 

   Vakt-i şehadeti karib u nasib 

  132 ¢Id-ı adhayı eyledi Mekke’de 

   Tertib [ü] tedarik rahtını ide 

  133 Bunca muhibb-i hanedan söyledi 

   Gitme didüklerüñ kabul itmedi 

  134 Müslim-i ¢Akil’i eyledi tertib 

   Evvelce göndere iş bula terkib 

  135 Müslim-i ¢Akil aldı oglancukları 

   Yola revan oldı didi kederi 

  136 Esb-i süvar olup heman gitdiler 
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   Yolda bir sayyadı görenler eyler 

  137 Heman bir ceylanı ok ile urdı 

   Müslim-i ¢Akil’üñ yolına turdı 

  138 Zibh eyledi o ceylanı o sa¢at 

   Müslim görmedi bu fali sa¢adet 

  139 Girü dönüp nakl eyledi ahvali 

   Hüseyn tutmadı togrı bu fali 

  140 Didi Hakk’uñ emri yirini bula 

   Resul’uñ kelamı yirinde ola 

  141 Yine Müslim bindi gitdi ol zaman 

   Oglancuklarıyla ol yola revan 

  142 Kufe’ye irdi hem kondı bir yire 

   Gelürdi muhibler bi¢ate gire 

  143 Otuz biñden ziyade itdi bi¢at 

   Kufe hakimi tuymuşdı o sa¢at 

  144 Yezid’e bildürdi uş-bu ahvali 

   Bir bir yazmış idi keyfiyyet-i hali 

33b  145 Müslim’i istedi tutup öldüre 

   Müslim muhiblerin aluben göre 

  146 Kufe hakiminüñ üstine vardı 

   Gör başına kıyameti kopardı 

  147 Bir ¢azim cenk oldı anda ol zaman 

   Eyledi ¢aduyı zar u perişan 

  148 Daru’l-imare’ye kapandı hakim 

   Etrafında çizginür idi Müslim 

  149 Yezid tarafından geldi çok ¢askerler 

   Heman Müslim’in üstine basdılar 

  150 Müslim bir tarafa çekdiler heman 

   Müslim’i ararlar idi ol zaman 

  151 Yezid bir name yazmışdı Basra’ya 

   Basra hakimi nakl ide Kufe’ye 
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  152 ¢Ubeydu’llah Ziyad u o na-bekar 

   Basra’ya bırakdı kardaşın der-kar 

  153 Kufe’ye irişdi kim ahşam üsti 

   Diledi bilmeyi düşmanı dostı 

  154 Gice oldı çekdi nikab yüzine 

   Taylasan çekdi başına ol yine 

  155 Haşimiler gibi giyüp kuşandı 

   Kufe halkı anı Hüseyn sandı 

  156 Ta¢zim u tekrim biñ sena ile 

   Geldiler Daru’l-imare’ye bile 

  157 Kapuyı açmadı hakim-i sabık 

   Zira Hüseyn’e beñzerdi mutabık 

  158 Bildürdi ahvali ol İbn Ziyad 

   Ol zaman kapuyı itdiler küşad 

  159 İçerü girdi ol İbn Ziyad 

   Oturdı postına oldılar irşad 

  160 Müslim iletdi arayup bula 

   Bilenler virmedi Müslim’i ele 

  161 Casūslar gönderdi haber alup 

   Buldılar bir ¢azim cenkler kılup 

  162 Çok kişi kırıldu hem şehid oldı 

   Kavm-i Yezid’den hem cezasın buldı 

34a  163 ¢Akıbet şehid itdiler Müslim’i 

   ¢Ubeydu’llah Ziyad Kufe Hakimi 

  164 Başını gönderdi bila[d]-ı Şam’a 

   Oglanları kaldı bak bu kelama 

  165 İstedi oglanlar dahı buluna 

   Şüreyh Kadi koydı anı yoluna 

  166 Yolı şaşurdılar Kufe’den taşra 

   Bagçelik içinde gezerken hayra 

  167 Bir na-bekar tutup oglancukları 

   Hafızcıklar idi o güherleri 
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  168 İbrahim Muhammed namları idi 

   Çocuklara bir mel¢ūn rast geldi 

  169 Furat kenarında eyledi şehid 

   Atdı Furat’a körpeler ta yezid 

  170 Muharrem ayınuñ ibtida güniydi 

   Hüseyn dahı Mekke’den çıkdıydı 

  171 Ol güne teṣadüf eyledi heman 

   Sa¢at-i nahs idi tali¢-i nokṣan 

  172 Yola revan oldı Ehl-i Beyt ile 

   Üç yüz kişi kadar çıkdılar bile 

  173 Bir konak gitdiler kaldılar anda 

   Hüseyn va¢z itdi anda turanda 

  174 Nıṣf-ı leşker ferdası gün döndiler 

   Mekke’ye gitdiler varup yundılar 

 175 İkinci konakda heman ol zaman 

   Bakıyesi girü döndi rayegan 

  176 Hak ile batılın olındı farkı 

   Kuvvet-i velayet buldı terakki 

  177 Yetmiş iki enfar kaldı ṣadıkan 

   Oldılar yek vücūd ol yola revan 

  178 Dördinci gün birkaç muhib rast geldi 

   İmam Hüseyn Kufe halini bildi 

  179 Beşinci gün Müslim-i ¢Akil olanlar 

   İşitdi kim anda şehid oldılar 

34b  180 İbn-i Ziyad haber etmiş idi 

   Hüseyn gelecek oldıgın bildi 

  181 Hurr ibn-i Yezid-i Riyahi’yi gör 

   Bin nefer süvari virdi ma-hazar 

  182 Didi Hüseyn’üñ var öñüni al 

   Bi¢at ider ise elden sened al 

  183 Sekizinci gün Hüseyn hoş hiṣal 
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   Hak-i Kerbela’ya olındı iṣal 

  184 Hurr ibn-i Riyahi’ye kavuşdılar 

   İkisi bir yirde hem söyleşdiler 

  185 Anda bileydi ol Şimr-i Zü’l-cevşen 

   Bu hizmeti ¢Ubeydu’llah’a diyen 

  186 ¢Ubeydu’llah Riyahi’ye yazdı hem 

   Bu iş saña mahṣūṣ hakkuñda elzem 

  187 Eger görmez isen ger sen bu işi 

   Yakarum başına senüñ ateşi 

  188 Tutup Hüseyn eyleye bi¢at 

   Eger istemez ise kes başuñ elbet 

  189 Hüseyn’e Hurr namesini gösterdi 

   Hurr Hüseyn’üñ ayagını öperdi 

  190 Hurr ister idi musalahat bula 

   Ma-beynehüma’da194 aşti ola 

  191 Velakin ol emr-i takdir-i Huda 

   Hak-i Kerbela’da ta[s]tamam ola 

  192 Hurr didi bu gice ey nur-ı dide 

   Leylen bir canibe hūşdur gidile 

  193 Yemen tarafında muhiblerüñ çok 

   Elbet ol tarafda saña zarar yok 

  194 Kerem kıl Ehl-i Beyt’e al ol zaman 

   Yemen illerine kıl ¢azm u revan 

  195 Münasib gördiler uş-bu rüsumı 

   Gice olup hurşid buldı mahkumı 

  196 Giceleyüp sabaha dek getürdiler 

   Emr-i Huda bu gör ne itdiler 

  197 Sabah olup şahın atın girmedi 

   Taziyane urdı hiç işitmedi 

35a  198 Veted-veş kakladı ayagı yire 

                                                 
194  İkisinin arasında. 



138 

 

   Sanki at istedi yir içre gire 

  199 Cemi¢ hayvanat oldı kezalik 

   Güyiya her birisi oldı halik 

  200 İmam Hüseyn dir bu yir ne adı 

   Biri didi arz-ı Mariye idi 

  201 İmam didi gayr nam olsa gerek 

   Didiler arz-ı Kerbela’dur yigrek 

  202 Saddak ya Resula’llah didi İmam 

   Esbinden nüzul eyledi ve’s-selam 

  203 Rivayet eyledi Hazret-i Şah’dan 

   Keramet ¢arz itdi o dil-i agahdan 

  204 Didi şahla bir gazadan gelürdük 

   Gele gele işte bu yire geldük 

  205 Şah yatdı İmam Hüseyn dizine 

   Uyku gelür gelmez iki gözine 

  206 Aglayarak bidar oldı Murtaza 

   Mübarek agzını açdı ba-safa 

  207 Didi vakı¢amda gördüm şimdi ben 

   Bu arz kan bahri olmuşdı hemen 

  208 Hüseyn’üm ¢avam-ı ihvanı ile 

   İçünde yüzerler cümlesi bile 

  209 Baña hem Resul ider istimdad 

   İşte bu dem imiş ma¢na-yı irşad 

  210 Ol mahalle haymegahı kurdılar 

   Geçüben ol mahalle oturdılar 

  211 Savt ile toldı yirle gök arası 

   Geldi edrikni ya Hüseyn195 sadası 

  212 İşitdi hanedan hem dahı İmam 

   Sordılar bu sada ne ola encam 

  213 İmam didi Nuh zamanında tufan 

                                                 
195  Yetiş ey Hüseyin. 



139 

 

   Nuh ¢aleyhi’s-selam gemide puyan 

  214 Sefinem bir yire geldi gitmedi 

   Heman o makamda devr eyler idi 

  215 Nuh ¢aleyhi’s-selam kaldı hayretde 

   Cebra’il nazil oldı ol sa¢atde 

  216 Didi ya Nebiya’llah bu makamı 

   Sefine tavaf eyler gör tamamı 

35b  217 Bu makama dirler arz-ı Kerbela 

   Evlad-ı Muhammed cümle ba-safa 

  218 Bunda fi’l-cümlesi şehadet bula 

   Bu yirler anlaruñ makamı ola 

  219 Resulu’llah baña yüz defe¢at ile 

   Söylemişdi bu arzı hakikatle 

  220 Budur bezm-i meşhedümüz birader 

   Bu hak-i tahire kanum lik kaynar 

  221 Sabah oldı gördi Hurr leşker bile 

   Karşusında turur ser-i sir-ab bile 

  222 Şehribanu harim-i has-ı İmam 

   Heman giryan oldı hasıl-ı kelam 

  223 İmam didi ey mahdūme-i tahir 

   Vay yar-ı dil-nüvaz vay şems-i mahir 

  224 Beni bunda görür ise gark-ı hun 

   Atum gelür saña hun ile pür-hun 

  225 Binüp ol atuma çıkup gidesüñ 

   Selameti bulup Hakk’a yitesüñ 

  226 Buyırdı hem İmam itme cez¢ u fez¢ 
   A¢dayı eyleme aña dil-i nez¢ 

  227 Cümlesine birer birer ey hümam 

   Virdi teselli vü pend itdi itmam 

  228 Süleyman Ṣurad-ı Ḥuza¢i name 

   Ol Şah heman yazdı bir name 
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  229 Eyitdi namemüz kadriyle geldüm 

   Takdir Huda’ya evvel bilürdüm 

  230 Amma ki ne çare mukavim oluñ 

   Dünyayı ahrete ihtiyar kıluñ 

  231 Kays ibn Rebi¢a nameyi virdi 

   Kays ibn Rebi¢a Kufe’ye girdi 

  232 Tutdılar Kays’ı ol zaman ey hümam 

   İbn-i Ziyad’a götürdi ve’s-selam 

  233 Kays-ı a¢rabi ol nameyi bi-pak 

   Agzına alup itdi çak çak 

36a  234 Hazret-i İmam gör didi ol zaman 

   Muradına yitmediysen na-gehan 

  235 İtdigüñ gibi bulasuñ ¢an-karib 

   Elüñe geçmeye umdıguñ naṣib 

  236 Diyüp girü döndi Hazret-i İmam 

   Fi’l-vaki¢ du¢ası buldı ihtitam 

  237 Vakı¢a-yı Kerbela’nuñ encamı 

   Muhtar Ebū ¢Ubeyde tamamı 

  238 Yezid’üñ üstine hurūc eyledi 

   Anlar ile bile çok kıtal itdi 

  239 ¢Ömer’i oglını eyledi helak 

   Eyledi leşkerüñ galtide-i hak 

  240 Yirine oturdı Hazret-i İmam 

   İbn Hüseyn-i Hemedani ol hümam 

  241 İcazetle gitdi ¢Amr katına 

   Selam virmeyüp oturdı rahtına 

  242 ¢Ömer didi selam niçin virmedüñ 

   Ne sebebden icazet getürmedüñ 

  243 İbn Hüseyn didi selam İslam’a 

   Size niye lazım selam-name 

  244 İbn Hüseyn didi sebeb ne bilem 
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   Meger kim ben de Müsliman degülem 

  245 Bir bir eyitdi hadis-i Nebi’yi 

   Eliyle diliyle kılur talebi 

  246 Müsliman Müsliman’a kıyar mı 

   Dünya manṣūbına İslam uyar mı 

  247 Hüseyn’e kaṣd idersüñ na-gehan 

   İslam’uña hükm olınmaz ey hümam 

  248 ¢Ömer didi bir bir kelamuñ hakdur 

   Her bir sözüñ bunda hakk-ı mutlakdur 

  249 Amma Tabersitan Rey mülki dahı 

   Terk idebilmezem bunı ey ahı 

  250 Elbetde idesüz Yezid’e bi¢at 

   Eger itmezseñüz keserem elbet 

36b  251 Yine Şimr gitdi şehr-i Kufe’ye 

   Nifak söz söyledi hem ¢Ubeyde’ye 

  252 Didi ¢Ömer Hüseyn’le giceler 

   Gizlice haymede ihtilat ider 

  253 Bilmezem anlaruñ nedür meramı 

   Aralıkdan uzadurlar kelamı 

  254 Meramı mel¢ūnuñ sipah-salarlık 

   Sipah-salar ola bulup aralık 

  255 ¢Ubeydu’llah yazdı ¢Ömer’e ol dem 

   İşitdüm ¢Ömer’e virmeyün mukaddem 

  256 Tiz bu muṣalahatuñ ¢uhdesinden gel 

   Ya bi¢at eylesün ya başını çal 

  257 Biñ süvari dahı gönderdi bile 

   Furat ṣuyına kese ber-a-ber gele 

  258 Nameyi Hüseyn’e gösterdi ¢Ömer 

   Nameyi okıdı o can ciger 

  259 Heman yire atdı ruhsarı azdı 

   Hayme etrafına bir handak kazdı 
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  260 Hısn u har ile toldırdı handakı 

   Tasallut itmeye gürūh-ı şaki 

  261 Yakdı hısn u harı artırdı narı 

   Gör ne ider idi bir na-bekarı 

  262 Esbe binüp cevelan ider idi 

   Hüseyn ṣaglıkda dūzaha girdi 

  263 Heman esbi başın almayup der-kar 

   Pelidi nar içre atdı der-kenar 

  264 Yandı cümleden ibtida narda 

   Ba¢de dūzahda kala zarda 

  265 İki taraf buña kaldı hayretde 

   ¢Ataş peyda olmışdı ol sa¢atde 

  266 ¢Abbas ibn-i ¢Ali me’mūr olındı 

   Sū-i Furat’da kar kıldı 

  267 Galib gelüp gırbaları toldırdı 

   Gırbaları arkasıyla kaldırdı 

37a  268 Haymegaha gelüp eyledi itka 

   ¢Abbas ibn ¢Ali aṣhab-ı liva 

  269 Yedinci gün idi geldükleri gün 

   Penç-şenbe güni idügini bilüñ 

  270 Sekizinci güni aram olındı 

   Cum¢a-ertesi gün kıtal olındı 

  271 Hadika’da eydür tokuzıncı gün 

   Penç-şenbe güniydi tahkik bilüñ 

  272 Yine ṣu tükendi teşne-i dilan 

   Na-gehan ol zaman oldılar ¢atşan 

  273 Haymegahda bir yir kazdı İmam 

   Bir ṣu çıkdı misl-i zülal ve’s-selam 

  274  Temettu¢ buldılar andan ol zaman 

   Yine defn itdürdi Şah-ı İmaman 

275 Bunı dahı ¢Ubeydu’llah işitdi 
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   ¢Ömer Vakkaṣ’a tehdidler itdi 

  276 Kays ibn Ahmaṣ dört biñ kelb ile 

   ¢Ömer’e gönderdi imdad eyleye 

  277 Habib-i Müzahir didi ya İmam 

   Beni Esed kabilesi kurb-ı ¢am 

  278 İcazet virdigüm anlar muhibban 

   Bir takım mübariz alayum heman 

  279 Geleyüm huzūra ceng-i kıtale 

   Bakalum hakka ruhṣat vire bu hale 

  280 Gelüp toksan nefer Mübariz’le tam 

   Gelür iken Furat ṣuyına ahkam 

  281 Ezrak bin Şami’yi dört biñ neferle 

   Gönderdi ol ṣuya tarika virmeye 

  282 Rast gelüp itdiler çok harb [u] kıtal 

   Ba¢zı şehid oldı orada der-hal 

  283 Baki kabileye geldiler heman 

   Habib-i Müzahir me’yūs na-kam 

  284 ¢Ubeydu’llah bunı dahı işitdi 

   Bir name yazdı dir Hüseyn n’itdi 

37b  285 Ya Rab kuluñ Necmi haste-i hicran 

   Şehidan ¢ışkına sine mecruyan 

  286 Gice [vü] gündüz ah-ı zarum kesilmez 

   Şehidan ¢ışkına rahatum gelmez 

  287 Feda olsun can başum yoluña 

   Muhib cümlesi kurban oluna 

  288 Be-hakk-ı şehidan u al-i Ta-ha 

   Be-hakk-ı ol hanedan Mustafa 

  289 Bu ben zarı koyma hayib hasiran 

   Şefa¢atden dur eyleme ya Mennan 

  290 Habib’üñ ¢ışkına ¢ışk vir baña 

   Sa’il geldüm ya Rab yüz kare saña 
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  291 Katara dahil it beni ya Mennan 

   Ayırma katardan hem Mustafa’dan 

  292 Mustafa katarı sırr-ı hel-eta 

   Tevhid-i Mutlak’dur amentü bi’llah 

25 

Mersiye-i Diger Beray-ı İmam Hüseyn196 

mef¢ulü / fa¢ilatü / mefa¢ilü / fa¢ilün 

- - + / - + - + / + - - + / - + - 

I 

   Ey nur-ı çeşm-i Habib-i Kibriya ya Hüseyn 

   Vey gevher-i sulb-ı Murtaza ya Hüseyn 

   Ey menguşe-i ¢arşu’l-¢ala ya Hüseyn 

   Sensüñ rumuz-ı innema ya Hüseyn 

   Sensüñ ma¢na-yı Zat-ı hel-eta ya Hüseyn 

   Ciger-guşe-i la-feta ya Hüseyn 

   Hem nur-ı çeşm-i Fatımatü’z-Zehra ya Hüseyn 

   Ey yadigar-ı Hasan hulk-ı rıza ya Hüseyn 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

II 

   Gör ol Ye[zi]d’i ki ne ihanet kılur saña 

   Razı mıdur buña hiç o Zat- ı Kibriya 

38a   Ka’il olur mı yoksa buña zat-ı Mustafa 

   Ruhsat virür mi Hazret-i Sultan-ı la-feta 

   Ya aglamaz mı Fatımatü’z-Zehra vü vefa 

   Şahid degül mi zehr-i mesmum-ı ba-safa 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey Şah-ı şŞehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

III 

   Cah-ı cihana tapdı Yezid ibn ba-pelid 

   Yetmiş iki evlad-ı Nebi eyledi şehid 

   Dahı nice pençe-keşi itdüñ ey ¢anid 

   Ruz-ı cezada olma şefa¢atla müstefid 

                                                 
196  Mehmet Arslan-Mehtap Erdoğan, age., s. 549-550. 



145 

 

   Ol nice kalb idi ya hacer miydi ya hadid 

   Rehber mi oldı size mel¢anetle ol şedid 

   Ya nice kıyduñ anlara ey na-bekar Yezid 

   La¢net saña ki itmedüñ inṣaf ey kadid 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

IV 

   Ey Kufe halkına idesüñ mütedaları 

   Va¢d u va¢id ile tutasuñ mübtelaları 

   Evlad-ı Mustafa’ya idüp iftiraları 

   Cümle başuña topladuñ ol bi-vefaları 

   Virdüñ o Kufe şehrine bahşiş ¢ataları 

   Cem¢ eyledüñ başuña kamu bed-likaları 

   Fi’l-cümle Ehl-i Beyt’e ne itdüñ ezaları 

   Düşünmedüñ mi idecegin ol hataları 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

V 

38b   Gör ol Yezid’i kim ne ihanet kılur saña 

   Seyller yürütdi nehr gibi deşt-i Kerbela 

   Kıyduñ kamusına bu ihanet degül seza 

   Kundakda tıfliler dahı oldı şehid ta 

   Ey çarh-ı dūn al-i Resul’e bu ne eza 

   Razi olur mı idi buña zat-ı Mustafa 

   Ka’il degül idi bilürüm nūr-ı hel-eta 

   Düşdi zemine oldı şehid Şah-ı Kerbela 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

VI 

   Düçar oldı cümlesi bu derd ü mihnete 

   Çarh-ı felek düşürdi evladı meşakkate 

   Koyduñ muhibb-i ali bütün derd-i fürkate 

   Va hasreta göñülleri atduñ mı hasrete 

   Va furkata Yezid’i koduñ bu ihanete 

   Kan yagdı yir yüzine bu daru’l-hararete 

   Nehr-i Furat akmadı meydan-ı kürbete 

   Ateş ṣaçıldı ṣahn-ı bela vü kıyamete 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 



146 

 

VII 

   Aglaşdı buña ol dem gör ins ü cin ü peri 
   Zi-rūh yirde hem dahı gökde melekleri 

   Boyandı kana ah o Hüseyn’üñ o peykeri 

   Cin ü peri olur idi anda musahharı 

   Terk itmedi Hüseyn bilüp emr-i mukarreri 

   Kana boyandı şöyle ki rūy-ı münevveri 

   Ey çarh-ı dūn n’eyledi saña ya o peri 
   Hake bırakduguñ nedür ol serv ü ¢ar¢arı 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey ah Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

VIII 

39a   Ervah-ı pak hazır u amade çün cinan 

   ¢Azm-i behişt eyledi rūh-ı şehidiyan 

   Ol kıble-gah-ı cümle ümem kaşifü’l-beyan 

   Ey vay Hüseyn ibn ¢Ali şir-i Müste¢an 

   Pervaz-ı dar-ı cennet olup hūn-ı dırahşan 

   Yir yüzi cümle garka-ı tūfan akdı kan 

   Olsun Yezid ü kavmi dahı dūzaha revan 

   La¢net hezar cümlesine eyle her zaman 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Ey vay Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

IX 

   Ben nice kan aglamayam ey Şah-ı Kerbela 

   ¢Aşık-durur bu Necmi-i bi-çare gör saña 

   Ya Hazret yüzi ṣuyına al-i Mustafa 

   Olgıl şefi¢ ben kuluña eylerüm büka 

   Ey padişah-ı din u ahiret bu ne baña 

   Emr ü kader-durur ki bu vaki¢ olur saña 

   Senden muradum ol ola kim rahm kıl baña 

   Mersiyye okuyan dahı bir hū diye n’ola 

   Vey ebe’l-¢ayneyni’l-a¢la ya Hüseyn 

   Vey Şah-ı Şehidan-ı Kerbela ya Hüseyn 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

26 

Mersiyye-i Diger Muhammes197 

   mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün / mefa¢ilün 

+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 

I 

   Yüri gel agla ey çeşmüm Habib-i Kibriya gitdi 

   Cenab-ı Ahmed ü Mahmud Muhammed Mustafa gitdi 

   Figan it haşre dek candan ¢Aliyyü’l-Murtaza gitdi 

   Gel ey göz zehr-i eşküñ dök Hasan hulk-ı rıza gitdi 

   Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi 

II 

39b   Nice kıydı şehid itdi Yezid ol kalb-i mehmumı 

   Muhammed Mustafa vü Murtaza sevgüli mahdumı 

   Nice zikr itmeyem zar olmayam ol nur-ı mesmumı 

   Yogurduñ kan içinde Kerbela’da gör o mazlumı 

   Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi 

III 

   Tamam yetmiş iki evlad-ı paki eyledüñ yeksan 

   Buña ka’il olur mı Mustafa vü Murtaza Mennan 

   Saña biñ la¢net olsun ey Yezid-i ni¢met-küfran 

   Feza-yı Kerbela’da saña ne oldı ki dökdüñ kan 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

IV 

   Yine dönüp de inkar eyledüñ katl-i Hüseyn’i sen 

   Emir göndermiş iken zahir itdi anı Zü’l-Cevşen 

   Utanmaz mısın ey zalim Muhammed’den ü Mevla’dan 

   Saña sad la¢net olsun uş-bu bab üzre fakat benden 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

V 

                                                 
197  Mehmet Arslan-Mehtap Erdoğan, age., s. 547-548. 
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   Çeküp bin fenn ile sahn-ı belaya nur-ı ma¢lumı 

   Veli dünya muradı-çün şehid itdüñ o mazlumı 

   Şefi¢üm didigüñ zatdan ki olduñ şimdi mahrumı 

   Nice inkar kılduñsa Huda’nuñ yine ma¢lumı 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

VI 

   Nice mü’minleri hak ile yeksan eyledüñ ol an 

   Yezid-i na-bekar oldıgın isbat eyledüñ hayran 

   Yarın ruz-ı cezada ne cevabuñ ola ey düşman 

   Senüñ itdüklerüñ bilmez mi ya ol Hazret-i Yezdan 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

VII 

   Bilürsin kim kıyametde saña da¢vacıdur Mevla 

   Girişdüñ zibh-i a¢zam katline kanmaz mısuñ hala 

   Dahı Zeyne’l-¢aba’yı da mı istersüñ ola yagma 

   Buña razi mıdur Allah ey mel¢un-ı bi-perva 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

VIII 

40a   Ser-a-pa Ehl-i Beyt’i münzecir kılduñ böyle ne vahşet 

   Bu devlet saña kimden kaldı fikr eyle behey nekbet 

   Babamdan kaldı dirsin aña kimden kaldı bed-suret 

   Hasan destinden aldı ol babañ zor ile bi’l-kuvvet 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

IX 

   Degülken müstahakkı bu imamet bu ne istihkak 

   Hasan hulk-ı rıza destinden itdi zor ile ıtlak 

   Bunı fikr eylemez misüñ bu ne rikkat bu ne ahlak 

   Ki böyle müstahakkı bilmeye mi Hazret-i Hallak 

   Heman kan agla ey çeşmüm Hasan hulk-ı rıza gitdi 

X 

   Dahı Zeyne’l-¢aba’ya virmedi temkin evladuñ 

   Bu şugle ibtida itdükde senüñ kelb-i emcaduñ 

   Saña ¢ayb olmaya bu da¢va asl-ı ¢ırka ecdaduñ 

   Yezid-i la¢netu’llahı ¢aleyh yad olınur aduñ 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 
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XI 

   O da buldı şehadet hem dahı Bakır dahı Ca¢fer 

   İmam Musa-yı Kazım nazim-ı ezfer ü ezher 

   ¢Ali Musaü’r-Rıza Şah-ı Horasan ol kamer azher 

   Ki senden oldı bu fitne kamu oldı şehid ekser 

   Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi 

XII 

   Taki vü ba-Naki dahı şehadetle olup hem-nam 

   Cenab-ı Zat-ı Pak-i ¢Askeri ol mükrim ü ikram 

   Muhammed Mehdi-i sahib-zaman ol eşbeh-i efham 

   Anuñ dahı şehadet buldıgı sendendür ey bed-nam 

   Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi 

XIII 

   Saña ta haşre dek la¢net oluna bildüñ ey mel¢un 

   O Mervan-ı hammar u tabi¢in fi’l-cümle hep magbun 

   Yezid ibn Mu¢aviyye diyü zikr ideler sen dun 

   Ki derekat-ı cahime cümleñüz bi’l-cümle ola makrun 

   Heman kan agla ey çeşmüm Hüseyn-i Kerbela gitdi 

XIV 

40b   İhanet eyleyen kim ise Ehl-i Beyt’e nakesdür 

   Münakisdür müla¢indür hususan dahı kafirdür 

   Huda vü Hazret-i Mahbub’ı bildi bu meşahirdür 

   Şehid oldı olar amma iki ¢alemde tahirdür 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 

XV 

   İlahi bunlaruñ yüzi suyına ¢afv it ¢isyanum 

   Cemi¢an Ehl-i Beyt’e rahmet olsun zar u giryanum 

   Olaruñ yüzi suyıdur sebeb-i ¢afvuma sultanum 

   Kuluñ Necmi şefa¢at-cuydur lutf it benüm canum 

   Heman kan agla feryad it Hüseyn-i Kerbela gitdi 
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27 

Terkib-i Bend Guyed 

fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilün 

- + - - / - + - - / - + - - / - + - 

I 

  01 Her dem efzundur göñlümde derd u ¢ışkuñ mihneti 

   ¢Aşık-ı sadıklaruñ kalur mı tab [u] takati 

  02 Bir su içsem zehr olur bir lokma biñ minnet ile 

   Çarh-ı bed-gerdanuñ ancak işte budır ¢adeti 

  03 Bir nefes feryad u ahum nakıs olmaz n’eyleyeyüm 

   Her nefesde can alur gūya bırakmaz rahatı 

  04 Her günüm bir yıl gibi her sa¢atüm bir mah-veş 

   Her dakikam biñ ¢ıtab olur bırakmaz nahveti 

  05 Öldürür her dem beni misl-i nasiri lik ben 

   Şöyle inkar eylemem ol padişah-ı himmeti 

  06 Bu hikayet-i hakikat sevdigüm şekva degül 

   Bunda bir ma¢na ki var bir dikkat it ihva degül 

II 

  07 Sevdigümi severem na-ehle izhar eylemem 

   Münkire kıldum teberra böyle ikrar eylemem 

  08 Ben tevella bi-muhibb-i hanedane virmişem 

   Kesseler başum dahı can ile inkar eylemem 

  09 Gerçi mikraz-ı ¢adavet hazır u amadedür 

   Ser virür sır virmezem bihude güftar eylemem 

  10 Kadrümi na-ehl yanında seza-var itmedüm 

   Ehl-i hale bendeyüm yada seza-var eylemem 

  11 Çünkim ben bir kaküle serbesteyem kakül degül 

   Vasf u ta¢rife ne hacet ¢ukdesüñ tar eylemem 

  12 Ey gül-i ziba beni söyletme bir dil-i hasteyüm 

   Ta evvelden ol perişan zülfine peyvesteyüm 
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III 

41a  13 Hak-i na-pak olmak için niyyetüm yokdur benüm 

   Terk-i ¢ışkuñ kılmaga niyyetüm yokdur benüm 

  14 Rahatumı bir vech ile tarac imkanum mı var 

   Damenüñ terk itmeye ki bir kudretüm yokdur benüm 

  15 Tek heman sayeñde bir mihman olam budır murad 

   Öyle ahfayum cihanda şöhretüm yokdur benüm 

  16 Aşina-yı dilberem çeşmüñde vardur ülfetüm 

   Gayruña va’llahi ünsiyyetüm yokdur benüm 

  17 Sen bilürsüñ ey kaşı ya dameni pek tutmuşum 

   Ol ¢adüv-i bed-likaya ülfetüm yokdur benüm 

  18 Ben havayi ile heveskar olmazam göñlüm gibi 

   Nefs-i bed-hvaha seza-varum olmazam göynüm gibi 

IV 

  19 Şimdicik ben perde-i namusı sad-çak eyledüm 

   Öyle rüsva-yı cihan oldum tenüm hak eyledüm 

  20 Gerçi çeşmümden hayalüñ gitmez amma ¢ışk kim 

   Galib oldıgı için dü çeşmüm nem-nak eyledüm 

  21 Rah-ı kuyuñda murad için kılursam reft-rev 

   Ol sebebden sür¢at-ı tab¢ ile çalak eyledüm 

  22 Emrüñe ram olalı bir hizmetüñden dönmezem 

   Saykal-ı himmetle bu ayineyle pak eyledüm 

  23 Her nefes meşhūdumuzdur nur-ı hüsnüñ pertevi 

   Ben seni canum içinde şöyle idrak eyledüm 

  24 Hak budır dönemem sözimden padşahum el-aman 

   Diñle bu raz-ı derunum söyleyem bir bir beyan 

V 

  25 ¢Anberin gisuña pek mübteladur hatırum 

   Öyle bi-sabr u giriftar u beladur hatırum 

  26 Hoş tut ey hoşlar ki siz hoşsuz cihanda biz ise 

   Gözlerüñle aşnaha-yı devadur hatırum 
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  27 Ruz [u] şeb mihnet bucagında mihendür çekdigüm 

   Sanma kim alufte-i zevk [u] safadur hatırum 

  28 Gel havalanuram rüsva-yı ser-zülfüñ gibi 

   Ber-hava bi-meşreb olmış ber-havadur hatırum 

  29 Senden özge pay-ı gayra hiç tenezzül eylemem 

   Öyle yüksekden uçar sanki hümadür hatırum 

  30 Hame-i Behzad ise hem-zad-ı hamem ter degül 

   Necmiya Erteng-i tab¢um sanmasun bed-ter degül 

41b      28 

Terkib-i Bend-i Diger Guyed 

 

mef¢ulü / mefa¢ilü / mefa¢ilü / fe¢ulün 

- - + / + - - + / + - - + / + - - 

I 

  01 Divar-ı ser-i Ka¢be-i maksudda hiştüz 

   Ol Ka¢be’yüz amma sanem-i ¢ışka küniştüz 

  02 Bir su gibi alçakdan akar hake sürünür 

   İhya-şode-i hub ile hub zişt ile ziştüz 

  03 Nūş eylemişüz biz katrani-i ṣabayi 
   Ol tereşşüh baranum nem-i ürd-i behiştüz 

  04 Dergah-ı felek üstine tertib virürüz hem 

   Ol zinetü’ş-şems gibi satrı nüviştüz 

  05 Sufi bizi zan eyleme manende-i dunan 

   Ahlak-ı sürūşi dem pak-ı siriştüz 

 

  06 Biz rengümüz izmar iderüz ruy-ı mihekke 

   Reng-aver hasiyyet olur maye-i heştüz 

  07 İsbat ile ser-çeşme-i hayvan sözümüzdür 

   Tahkik ile hurşid-i dırahşan özümüzdür 

II 

  08 ¢Alimde ne ¢irfan ile cahilde nümayiş 

   Bir fark u beyan olmadı yañumda bu daniş 

  09 Dükkançe-i maksuda virüp kala-yı canı 

   Şah-ı emele ¢arz kılup haylice hvahiş 
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  10 Bir vech ile hem damen-i imkana yapışduk 

   Pazar-ı muhabbetde ¢aceb kande revayiş 

  11 Biz sa¢ika-ı ahumuzı ra¢d misali 

   Reşehat-ı satır-riz olur dide-i barış 

  12 Güller mi açar şiddet-i sad-naleye karşu 

   Bülbül gibi itmekde iken dil nice saliş 

  13 Biz haste-i ¢ışkuz düşüben bister-i hake 

   Bir pare hacer başımuz altına baliş 

  14 Timar-ı tabib-i ezeli bize kılur em 

   İdrakımuzı uş-bu mevad üstine derhem 

III 

  15 Berceste-i canuñ  reviş-i ¢arabdayuz hem 

   Bir mihr-i cihan sayesine dil-şodeyüz hem 

  16 Rendan-ı ser-azade-i meydan-ı bela mıyuz 

   Biz calis-i sadr-i şeref-i meygedeyüz hem 

 

  17 Biz hatif-i can ile keş-a-keşde isek de 

   Bu mekteb-i ¢irfanda dana-şodeyüz hem 

42a  18 Samit degülüz natukuz intak-ı kitaba 

   Cem¢ kütüb-i ma¢rifete derzedeyüz hem 

  19 Bünyad-ı ser-i Ka¢be’yi can içre yapınduk 

   Nakş-ı Hacerü’l-esved’e dek serzedeyüz hem 

  20 Eyyamumuzı gayrılara virmeyüz asla 

   Bu ṣaff-ı ma¢arifde re’is-riddeyüz hem 

  21 Der-gah-ı Şehinşah-ı ma¢arifde kul olduk 

   Tutduk tarf-ı damenini ¢ışk ile tolduk 

IV198 

  22 Gizlendük ise hırka-i peşmine içinde 

   Biz gizlemişüz ¢alemi hep sine içinde 

  23 Cevelan iderüz heft taba¢ide muhakkak 

   ¢A’id oluruz ¢adetdür yine içinde 

                                                 
198  Yazmada bu bend bir beyit eksik olarak bulunmaktadır. 
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  24 Göstermezüz erbab-ı fesade yüzümüz hem 

   Biz suretümüz gizledük ayine içinde 

  25 Biz renk virür su gibi asfa-yı nümayuz 

   Reng-aver olur bade gibi kine içinde 

  26 Bu dame tutılduk ise can içre şikare 

   Bülbül gibi itmekde iken dil nice naliş 

  27 Ko çatlaya verzide-i nazişle karanfil 

   Kabkara kesildi bu nümayiş ile sünbül 

V 

  28 Ko ser ü ser efrak ile gör bagda matva 

   Ol laneye bir dahı gelüp konmaya mükka 

  29 Cam-ı eceli ister isek nuş iderüz biz 

   Havf eylemişüz gelse dahı bizlere men¢a 

  30 Her bar o şehüñ bende-i üftadesiyüz kim 

   Biz ra’imüz ile iderüz canları mehda 

  31 Çabukrak olup damenümüz paye dolaşmaz 

   Reftar iderüz biz bu reh-i ¢ışkda mühella 

  32 Saki yetişür kan içerüz cevr-i felekle 

   Kevser’dedür kalkale-i şişe-i mina 

  33 Her dem düşüp mest-i mey bade bu hake 

   Elbet yetişür halümüze şahid-i vala 

  34 Zencir-i bela[ya] hepden divane-i ¢ışkuz 

   Hem bezm-i ezelden berü mestane-i ¢ışkuz 

VI 

42b  35 Bu velveleler yar için asar-ı veladur 

   Lakin kim bizüm çekdigümüz derd-i beladur 

  36 Mir’at-i muhabbetde iken çeşm-i hakikat 

   Elbet görünüp ruyı bize vech-i münşadur 

  37 Ahvalümüzi ¢arz iderüz Şah-ı Vela’dur 

   Bu itdigümüz Hazret’ine ¢arz-ı rızadur 

  38 Güftarumuzuñ yare me¢ani-i amali 
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   Sufi nazar it her revişi neşve-nümadur 

  39 Geçdüm hele ben da¢iye-i havf [u] recadan 

   Va¢lla senüñ her nefesüñ havf [u] recadur 

  40 Cemşid iseñ ey dide bed-dide nazar kıl 

   Camum didigüñ kine-i işkeste nihadur 

  41 Seyr eyle kurulsun hele gör bezm-i muhabbet 

   Saki nicedür gör ne iş cam-ı hakikat 

VII 

  42 Bu çarh-i felek hatırumı itdi müşevveş 

   Sinemde bütün yarelerüm hūn-ı münakkaş 

  43 Zan eyleme sufi yakaruz biz elümüzle 

   Ta bezm-i ezelden berü yanmışdı bu ateş 

  44 Zülfüñ hevesinden olurum zar-ı pür-perişan 

   Baglandum aña hasılı ben zar-ı belakeş 

  45 Bu¢ud idemem şevke-i ahval-i dil-i zar 

   Ahvalümüzi şöyle ki bilmez mi o meh-veş 

  46 Her çend çeker cam-ı sabuhi elümüz var 

   Hasib degülem meygede penç [u] yek ü şeş 

  47 Necmi’yi helak eyledi dünya gamı ahir 

   Her bar bilür derd-i dil-zarı o ser-keş 

  48 Hiç eylemeyüz halümüzi ¢arz-ı dil-hiz 

   Elbet bilür aşubger gamze-i dil-riz 

29 

Terkib-i Bend-i Diger Guyed 

fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilün 

- + - - / - + - - - + - - / - + - 

I 

  01 Zülf-i ¢anber-baruñ ey dilber nedür tenzū mıdur 

   Müşg-i terle şöyle kim alude amma mu mıdur 
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43a  02 İki canibden ider Dahhak marı beste-ser 

   Bilmezem ejder midür kakül midür gisū midür 

  03 Eylemiş tarf-ı külahuñ ṣaf ṣaf amma besteler 

   Ya benefşe bilmezem sünbül midür gisū midür 

  04 Gülşeni her bir hürmetle zib kılmış ¢arızuñ 

   Ol benüm hoş gördigüñ ya gonca-ı hod-ru midür 

  05 Bir nigah-ı hışm-nakı gördüm amma bilmezem 

   Can mıdur canan mıdur afet midür ahu mıdur 

  06 Candan oldum görince ol gülüñ üftadesi 

   Ben gibi yanınca biñ var ¢aşık-ı dil-dadesi 

II 

  07 Söylesem derd-i derūnum dide-i celladuña 

   Yüz virürseñ ol zaman ol hancer-i poladuña 

  08 Hak olur kuyunda her dem ¢aşık-ı laçare kim 

   ¢Aşık-ı ṣadıklaruñ aṣla ki gelmez yaduña 

  09 Her nefesde oluram mahz-ı hayal itmez misüñ 

   Ol benüm hoş gördigüm ya gonca-ı hod-rū midür 

  10 Öyle mevzūn hüsn-i müstesna ki candan şahidüm 

   Pek güzel halk eylemiş aferin üstaduña 

  11 ¢Işk dersi bendedür afakı yakdum büsbütün 

   ¢Işkı isnad eylemişler kūh-ken-i Ferhad’uña 

  12 Can-ı dilden ¢aşık oldum sen leb-i şirine ben 

   Taşlar ile dögünem her bar baş üstine ben 

III 

  13 Gözlerüm gūya katre-riz-i beladur ey peri 
   Her zaman her karı bi’llah bañadur ey peri 

  14 Dag-ı sevda-yı muhabbet sinede eksik degül 

   Çeşm-i mestüñ ile göñlüm aşinadur ey peri 

  15 Senden ey dilber esirgenmez eger biñ can ise 

   N’eylesün bi-çare göñlüm mübtelasıdur ey peri 

  16 Bari ṣor bir def¢a ahvalüm nedür kıl iltifat 
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   Başda sevda dilde ¢ışkuñ ber-hevadur ey peri 

43b  17 Bir mücerreb bendeyüm lazım mı baña imtihan 

   Her ne söylerler benüm-çün iftiradur ey peri 

  18 Togrısı ey gonca-fem gayet saña ben ¢aşıkam 

   Hiç inkar eylemem hem ¢aşıkam hem sadıkam 

IV 

  19 Can u dil sensiz efendüm bir dem aram eylemez 

   Senden özge masiva sevdasını ram eylemez 

  20 Bu fenanuñ hükmine aldanmaz asla can [u] dil 

   Dem urur ¢ışkuñdan amma başka ahkam eylemez 

  21 Hiç dönmek var mıdur şevkin ile Eyyüb gibi 

   Sabr ider her derdine vasf-ı serencam eylemez 

  22 Olmamak yolında ¢ışkuñla ¢aceb ahvaldür 

   Kadrini bir kimse bu ¢alemde kem-nam eylemez 

  23 ¢Işkuñ ol ilhamdur bir gayr-ı dil görmüş degül 

   Dilbera Cibril-i hikmet böyle ilham eylemez 

  24 Yolımuz üstinde perdazide zülfüñ damı var 

   Yine sayyad-ı kazanuñ başka bir ahkamı var 

V 

  25 Muy-ı çin olmış meyyal keçe külahuñ bir yaña 

   Bir tarafdan bast olup muy-ı siyahuñ bir yaña 

  26 Gamzeler iki tarafdan ¢aklumı yagma ider 

   Şuh-ı çeşmüñ bir yaña mest-i nigahuñ bir yaña 

  27 Şöyle hükm etmiş ki can olmak için ben bendeye 

   İşledi ferman emri padişahuñ bir yaña 

  28 Zahiren bu emr için nedür her demde göñlümi 

   Nale bir yaña tursun suz-ı ahuñ bir yaña 

  29 Ol kadar cuş [u] huruş eyler ki başdan mevc urar 

   Seyl-i hun nehrinde girdab-ı miyahuñ bir yaña 

  30 Bu ne haletdür ki hak-i makdem olduñ Necmiya 

   Hak-i makdem olma gibi var mı devlet haliya 
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44a     30 

Bahariyye-i Terkib-i Hübūt 
 

fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilün 

+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 

I 

  01 Sakiya geldi hele zevk-ı safa eyyamı 

   Devr-i güldür gel açıl naz ile devr it camı 

  02 Serv-veş salına daha seyr-i çemende şöyle 

   Kol kola senüñ ile gel idelüm aramı 

  03 Cür¢alar nuş idelüm la¢l-i lebüñden güzelüm 

   Hasılı işte budır şöyle ki zevk-i eyyamı 

  04 Yetişür agladıgum guşe-i gamda yetişür 

   Şad kıl lutfuñ ile dil-şode-i nakamı 

  05 Hele sor hatırumı zar u meftunuñdur 

   Öpüşüp kokuşalum gel idelüm bayramı 

  06 Sakiya geldi hele zevk-ı safa eyyamı 

   Devr-i güldür gel açıl naz ile devr it camı 

II 

  07 Kerem it lutfuñ ile şöyle ki dil-şad olalum 

   İçelüm badeyi sermest u berbad olalum 

  08 Bister-i nazda yat uyu tıflsuñ cana 

   İkimüz sarılalum da yine abad olalum 

  09 Hükm-i ¢ışkı sürelüm ¢alem-i dilde böyle 

   Sen ve ben Leyli vü Mecnun ile hem-zad olalum 

  10 Yar ayrılmayalum birbirimüzden asla 

   Düşelüm dillere ta haşre degin yad olalum 

  11 ¢Işk ile ay gibi Şirin beni gör yek dil 

   Kuh-ı mihnetde varup hal ile Ferhad olalum 

  12 Kerem it lutfuñ ile şöyle ki dil-şad olalum 

   İçelüm badeyi sermest u berbad olalum 

III 

  13 Gitdi eyyam-ı şita geldi yine fasl-ı bahar 
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   Büzbütün yir yüzi pür-sebz ile oldı gülzar 

  14 Barış-ı ebr-i bahar ile tezayud ide cūlar 

   Tazelendi yeñiden münbasit-i ferş-i çenar 

  15 Şöyle kim bad-ı saba gör ferahuñdan tolanur 

   İdeli neşve-i keyfiyyet ile sabr u karar 

44b  16 Her dırahtan döküp sancagını balaya 

   Deli divane olur ¢ışk ile guya-yı hezar 

  17 Servler kaldı ayakda vü ṣanavber hayran 

   Selsebiller gibi her canibe cūlar çaglar 

  18 Gitdi eyyam-ı şita geldi yine fasl-ı bahar 

   Büsbütün yir yüzi pür-sebz ile oldı gülzar 

IV 

  19 Hulleler giydi zemin sündüs-ı istebrak-fam 

   Sünbül aldandı benefşeyle zeminde kemnam 

  20 Nilüfer kaldı mukavim ü şecerler ka’im 

   Laleler dag-ı derūn oldı şakayık ressam 

  21 Oldı şebbū u karanfil içi dışı pür-hūn 

   Goncalar elde tutar mey ile gūya tolu cam 

  22 Yasemen ṣardı belaya başını gör sūsen 

   Tig-dar oldı hücūma çok zevk-i sersam 

  23 Fül-i hindu kokar canları ¢abher pür-mest 

   Dönerek çarh-i felek eylemez hiç aram 

  24 Hulleler giydi zemin sündüs istebrak-fam 

   Goncalar elde tutar mey ile gūya tolu cam 

V 

  25 Gidelüm mevkib-i ahdarı temaşa idelüm 

   Azıcık hatırımuz anda teselli idelüm 

  26 Varalum ṣafha-ı gülzarda rū’yet bulubda 

   Zevk eyle şevkımuzı biz aña inşa idelüm 

  27 İçelüm bade-i gülgūnı bezmde saki 
   Yine mir’at-ı dili şöyle mücella idelüm 
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  28 Uralum saykal-ı ahenüñ ṣafa-yı nabı 

   Jengden dillerümüze ṣu gibi aṣfa idelüm 

  29 Sakiya Necmi’yi cam ile esirge lutf it 
   Şah-ı ¢Işka ikimüz şöyle temenna idelüm 

  30 Gidelüm mevkib-i ahzarı temaşa idelüm 

   Azıcık hatırımuz anda teselli idelüm 

45a     31 

Terci¢-i Bend Gūyed 

fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilatün / fe¢ilün 

+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 

I 

  01 Toldı mülk-i dilüme mihnet ü hicran bir bir 

   Bir hücūm eyledi endūh-ı firavan bir bir 

  02 Atdı naz oklarını canuma canañ bir bir 

   Çıkdı ṣahn-ı medede ¢aşık-ı nalan bir bir 

  03 Ṣaldı hep fitnelerin fitne-i devran bir bir 

   ¢Aşık öldürmege ol gözleri fettan bir bir 

  04 Yakdı dil-haneleri ateş-i sūzan bir bir 

   Serpilüp çıkdı yine yar u yaran bir bir 

II 

  05 Pek uṣandum elem-da¢iye-i hasretden 

   Za¢fa döndüm n’ideyüm bu eser-i mihnetden 

  06 Hem gocundı dil u canum n’ideyüm kesretden 

   Bir ¢inayet dilerüm padişeh-i vahdetden 

  07 Derdüm izhar itmem haṣılı bu haṣletden 

   Halk-ı ¢alem ne çeker bak hele bu kürbetden 

  08 Yakdı dil-haneleri ateş-i sūzan bir bir 

   Serpilüp çıkdı yine yar u yaran bir bir 

III 

  09 Varalum söyleşelüm hal ile divan yirine 

   Gidelüm mahkeme-i hükm-i Süleyman yirine 
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  10 Ol zaman belki gelür bu ten ile can yirine 

   Oturur rif¢at ile ol dem canan yirine 

  11 Süzülür tayir-i hikmet ol dem erkan yirine 

   Bu kıvam ile irüp şöyle ki meydan yirine 

  12 Yakdı dil-haneleri ateş-i sūzan bir bir 

   Serpilüp çıkdı yine yar u yaran bir bir 

IV 

45b  13 Hvabdan iki gözüm şöyle ki bidar oldı 

   Murg-ı dil na-geh ol şevk ile bi-zar oldı 

  14 Yog-iken nakş-ı vücūdum ṣanma var oldı 

   Añladum sırr-ı vücūdı nice i¢mar oldı 

  15 Gah dil-şad-ı cihan gah da azar oldı 

   Bir şererden bu emelgah gör ol nar oldı 

  16 Yakdı dil-haneleri ateş-i sūzan bir bir 

   Çıkdı meydane hele yar u yaran bir bir 

V 

  17 Necmiya ¢alem-i mevcūd görindi gözime 

   Ahsen-i ṣūret-i meşhūd görindi gözime 

  18 Nur-ı temşit-i memdūd görindi gözime 

   Taleb-i būd u nabūd görindi gözime 

  19 Seyl-i eşküm o zaman rud görindi gözime 

   Çok şükür şahid-i makṣūd görindi gözime 

  20 Yakdı dil-haneleri ateş-i sūzan bir bir 

   Çıkdı meydane hele yar u yaran bir bir 
 

[32] 

fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilatün / fa¢ilün 

- + - - / - + - - / - + - - / - + - 

01 Tarihüm kırk üçde ey Şah saye-i nur-ı Huda 

Bi-nihayet zevk u safa eylemişken tayflara 

02 Bir vakt agyar ile meyl-i muhabbet kılmışam 

Bir zaman canan ile cevri cefā kıldum aña 



162 

 

03 Hāriminüñ remzine bakdukça yüze bakmadı 

Tali¢üm nahs oldugı canana canumdır feda 

04 Kutb-ı ¢alem Şah-ı A¢zam didemde nur-ı münevver 

Fi’l-hakikat genc-i ¢alem ruy-ı peyker eyledi tefrir-i beka 

05 Hem dahı hicret elinden can u dil suzan idi 

Vuslatından cūşa geldi kalb-i viran sanema 

06 Hel-eta’da cuduñı medh eyledi Mevla senüñ 

Menba¢-ı cud u seha sahib-şefkatsüñ sanema 

07 Sensüñ ol Şah-ı Semavat nokta sırrında agah 

Leblerüñ ab-ı zülal ile teşne göñlüm kandur baña 

46a  08 Medh olunmaz leblerüñ gül midür cān mercan mıdur 

Buña kanmaķ emr-i muhal kudretinden reng verilmişdür aña 

09 Pür-ziya kılduñ cihanı ķıymetüñ cevher degül 

Yitmiş iki miskalüñ geldi terazide ey canum feda 

10 Gice gündüz medh iderüm canum dahı eyler figan 

Kahküli şeb-buy-ı reyhan ¢aşıkum çāker saña 

11 Kuluñdur Şakiri meyli görünce didarı 

Asumana çıkdı feryad u figanı cana 
 

 

Kesriye kazası Yalı Cami¢i şerįfinüñ mü’ezzini bulunan Hafız ¢Ömer Efendi 

da¢įlerinüñ uş-bu altmış dört senesi kur¢a-ı şer¢iyyesini icrasında meclis-i intihabda 

bi’l-vürud taraf-ı çakerisine varid olan es’ilenin ecvibesi irada muktedir olduġunı 

mübeyyin uş-bu bir ķıt¢a imtihan-namemüz efendi-i mumaileyhe i¢ta olundı. 

21 Rebiü’l-ahir 65 [28 Şubat 1655] 

Bende Rumili Ordu-ı Hümayunu alay Yalı … 
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Sonuç 

Necmi Ali Hayatı, Eserleri ve Divançesi (İnceleme-Metin) adlı bu tezde, 

Necmî Ali’nin hayatı, edebî şahsiyeti, Divançe’sinin şekil ve muhteva bakımından 

incelenmesi ile, Divançe metninin çeviri yazı ile günümüz harflerine aktarılması 

hedeflenmiştir. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Necmî Ali’nin tek eseri, çalışmamıza konu 

olan Divançe’sidir. Necmî Ali’nin Divançe’sinin bilinen tek nüshası ise Millî 

Kütüphane “06 Mil Yz A 1842” numarada kayıtlıdır. 

Babasının adının Ahmed ve Ehl-i Beyt mensubu olduğu Divançesi’ne vermiş 

olduğu Divan-ı Necmi ¢Ali b. Ahmed ez-Âl-i ¢Aba be-Evlad-ı Tahirin adlı başlıktan 

anlaşılmaktadır. Bu başlıkta kendisinin “Âl-i Abâ”ya mensup olduğunu 

zikretmektedir. Tezkirelerde ve diğer kaynaklarda Necmî Ali adında başka bir şahsa 

rastlanmamaktadır. Doğum ve ölüm yılı belli olmayan Necmî Ali’nin nerede 

doğduğu, nasıl bir eğitim gördüğü hakkında da kaynaklarda bir bilgiye ulaşamadık. 

Divançe’de dört mesnevi, beş kaside, altı gazel, iki muhammes, beş 

müseddes, iki muaşşer, yedi terkib-i bend ve bir tane terci-i bend olmak üzere otuz 

iki tane şiir bulunmaktadır. Bunlar arasında mevlid, na’t, mersiye ve miraciyye 

nazım türleri ile yazılmış şiirler de vardır. Divançe’de yer alan mevlidlerden birisi 

Peygamberimiz (s.a.s.) için diğeri ise Hz. Ali (r.a.) içindir. Peygamberimize duyulan 

sevginin tezahürlerinden birisi olan mevlid, Türk-İslam edebiyatında birçok şair 

tarafından işlenmiş olmakla beraber, günümüz şairlerinin şiirlerine de konu 

olmaktadır. Necmî Ali de Peygamberimize duyduğu sevgiyi dile getirmek için 

mevlid ve vefatü’n-nebi kaleme almıştır. Ayrıca Peygamberimiz için yazılan mevlid 
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ve vefatü’n-nebi, Alevî-Bektaşî çevrelerinde bu tür etrafında şiirler yazılıp 

okunduğunu bize göstermektedir. Necmî Ali, Peygamberimiz hakkında yazdığı 

mevlid ve vefatü’n-nebinin bir yansıması olarak Hz. Ali (r.a.) için de bir mevlid ve 

mersiye kaleme almıştır. 

Divançe na’t nazım türü açısından da oldukça zengindir. Necmî Ali, 

Peygamberimiz (s.a.s.) için yedi tane, Hz. Ali (r.a.) için ise üç tane na’t kaleme 

almıştır.  

Divançe’de Hulafa-yı Raşidin için kaleme alınan na’t-ı Çâr-yâr bulunması ve 

bu na’tta yer alan ilk üç halifenin -genel olarak Alevî-Bektaşî çevrelerinde pek hoş 

karşılanmamasına rağmen- zikredilmesi dikkate şayan bir durumdur. 

Divançe’nin son varaklarında Şakirî tarafından Necmî Ali’ye yapılan bir 

nazire bulunmaktadır. Bu nazirede Necmî Ali’nin şiirinin bir beyti kullanılmıştır. Söz 

konusu nazireden hareketle Necmî Ali’nin şiirlerinin beğenildiği anlaşılmaktadır. 

Necmî Ali’nin şiirlerinden üç tanesi, hazırladığımız tezin dışında iki eserde 

geçmektedir. 

Necmî Ali’nin şiirinde Fuzuli’nin Hadikatü’s-Süeda’sından etkilendiği 

belirtir. Hakkında herhangi bir bilgi tespit edemediğimiz Necmî Ali’nin, söz konusu 

Divançe’yi Fuzuli’den sonraki bir dönemde kaleme aldığını söyleyebiliriz. 

Divançe’de yer alan Arapça şiir parçalarından, Necmî Ali’nin Arapçayı iyi 

derecede bildiği anlaşılmaktadır. Ancak o, düşüncelerini halka ulaştırmayı istediği 

için genel olarak şiirlerinde sade bir dil tercih etmiştir. Şiirlerini ayet ve hadislerle 

desteklemiştir. Necmî Ali’nin şiirlerinde Hurûfî unsurlara da rastlanmaktadır. Necmî 

Ali’nin şiirlerinde Fuzuli’nin Hadikatü’s-Süeda’sının etkileri görülmektedir. 
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Necmî Ali, Divançesi’nde aruz vezninin yanı sıra hece vezni de kullanmıştır. 

Otuz iki şiirin otuz tanesi aruz ile iki tanesi ise hece vezni ile yazılmıştır. 

Divançesi’nde sekiz farklı aruz vezni kullanan Necmî Ali’nin şiirlerinde aruz kusuru 

çokça görülmektedir. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla üç şiiri yayımlanan Necmî Ali’nin 

Divançesi’ni çalıştığımız bu tezimizin, Divançe’nin içerdiği mevlid, vefatü’n-nebi, 

na’t-ı Ali, na’t-ı Çâr-yâr gibi türleri bakımından Türk-İslam edebiyatına küçük de 

olsa bir katkı yapacağı kanaatindeyiz. 
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Özet 

Bu çalışmanın konusu elde tek nüshası Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 1842 

numarada bulunan Necmî Ali Divançesi’dir. Hayatı hakkında herhangi bir bilgi 

bulunmayan Necmî Ali, Âl-i Abâ’dan olup Alevî-Bektaşî tarikatına mensup bir 

şairdir. Necmî Ali’nin şiirlerinin muhtevası Hz. Muhammed (s.a.s.), Hz. Ali (r.a.), 

Ehl-i Beyt ve Kerbela Vakası’dır. Şiirlerinde yer yer Hurûfî unsurlara da 

rastlanmaktadır. Söz konusu eserdeki ifadelerden hareketle 16. yüzyıldan sonraki bir 

dönemde yaşadığı düşünülmektedir.  

Divançesi’ndeki şiirlerden hareketle onun divan edebiyatının gerektirdiği 

bilgi ve donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerinde akıcı, duru ve yalın bir 

dil kullanmıştır. Necmî Ali, hem aruz veznini hem de hece veznini kullanmıştır. 

Çalışma, üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Necmî Ali’nin 

hayatı, eserleri ve edebî kişiliği hakkında bilgi verildi. Ardından Necmî Ali’nin diğer 

Necmi mahlaslı şairlerden farklı bir şair olduğunu belirtmek için edebiyatımızdaki 

Necmi mahlasına sahip öbür şairler hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde Divançe 

şekil ve içerik açısından ele alınmış olup metnin çeviri yazısında kullanılan sistem 

hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra tez çalışmasında kullanılan nüsha hakkında 

bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Divançe’nin çeviri yazılı metni yer almaktadır. 

Metnin oluşturulmasında Divançe’deki tertibe riayet edilmiş olup ayrıca bir 

tasarrufta bulunulmamıştır. 
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Abstract 

The subject of this study is the only copy of the National Library Necmî Ali 

Divançe, numbered 06 Mil Yz A 1842. Necmî Ali, who does not have any 

information about his life, is from Âl-i Abâ and is a poet belonging to the Alevî-

Bektaşî sect. The content of the poems of Necmi Ali, Hz. Muhammad (s.a.s.), Hz. 

Ali (r.a.) is the Ehl-i Beyt and Karbala Incident. Hurûfî elements are also found in his 

poems. Based on the statements in the work, it is thought to have lived in a period 

after the 16th century. 

Based on the poems in Divançe, we can say that he has the knowledge and 

equipment required by divan literature. He used fluent, clear and plain language in 

his poems. Necmî Ali used both the aruz measure and the syllable measure. 

The study consists of three parts. In the first part, information was given 

about Necmî Ali's life, works and literary personality. Afterwards, information was 

given about other poets who had Necmî pseudonym in our literature to indicate that 

Necmî Ali was a poet different from other Necmî pseudonym poets. In the second 

part, Divançe has been handled in terms of shape and content and information has 

been given about the system used in the translation of the text. Then, information 

was given about the copy used in the thesis study. In the third part, the translation 

text of Divançe is included. While forming the text, the arrangement in Divançe has 

been respected and no saving has been made. 


