
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI 

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI 
 
 
 
 
 

 
 
 

KASTAMONULU  
SOFUZÂDE MEHMET TEVFİK EFENDİ’NİN  

HAYATI, EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE   
DİNÎ EDEBİYATLA İLGİLİ ŞİİRLERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doktora Tezi 
 
 
 
 
 
 
 

 Dilek YILMAZ 
 
 
 
 
 
 

Ankara-2020 
 
 
 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI 

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI 
 
 
 
 

 
 
 

KASTAMONULU  
SOFUZÂDE MEHMET TEVFİK EFENDİ’NİN  

HAYATI, EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE   
DİNÎ EDEBİYATLA İLGİLİ ŞİİRLERİ 

 
 
 
 
 
 

Doktora Tezi 
 
 
 
 
 

 Dilek YILMAZ 
 
 
 
 
 

Tez Danışmanı 
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ 

 
 
 
 
 

Ankara-2020 
 
 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI 

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI 
 
 

 
 

KASTAMONULU  
SOFUZÂDE MEHMET TEVFİK EFENDİ’NİN  

HAYATI, EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE   
DİNÎ EDEBİYATLA İLGİLİ ŞİİRLERİ 

 
 
 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 

 Dilek YILMAZ 
 
 

Tez Danışmanı 
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ 

 
 
 
 

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ 
 

Adı ve Soyadı İmzası 
 
1. Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ 

2. Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR 

3. Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ 

4. Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ 

5. Prof. Dr. Abdülhakim KOÇİN 

 
Tez Savunma Tarihi:            19/10/2020 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ danışmanlığında hazırladığım “Kastamonulu Sofuzâde 

Mehmet Tevfik Efendi’nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dinî Edebiyatla İlgili Şiirleri 

(Ankara-2020)” adlı doktora tezimdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve 

etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka kaynaklardan 

aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma 

sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve 

aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan 

ederim.  

 

 

Tarih:  

Dilek YILMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I

İÇİNDEKİLER 
 

 
ÖNSÖZ ...……………….……………………….……………..…………………… IV 

TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ .……….….………………………………… VII 

KISALTMALAR ….....….…………………………………..…………………….VIII 

GİRİŞ  

I.   TEZİN KONUSU, KAPSAMI VE ÖNEMİ …..…..…………………………. 1 

II.   TEZDE İZLENEN YÖNTEM ………………..…..…………………………. 1 

III.  KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ..……….……………………. 4 

1. Mehmet Tevfik Efendi’nin Kendi Eserleri ve Makaleleri ………….… 4 

2. Mehmet Tevfik Efendi’den Bahseden Biyografik Eserler …….………. 6 

3. Mehmet Tevfik Efendi ile ilgili Tezler ………………………………… 7 

4. Mehmet Tevfik Efendi ile İlgili Makaleler …………………………. 7 

5. Diğer Yazılı Kaynaklar …………………………………………………. 10 

6. Başbakanlık Osmanlı Arşivi …………………..………………………… 10 

7. Elektronik Kaynaklar …………………………………………………… 11 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

SOFUZÂDE MEHMET TEVFİK EFENDİ’NİN  

HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ ….…………………………….. 12 

1. HAYATI …..…...………….…………………………………………………. 12 
1.1. Doğum Yeri ve Tarihi ……………………………………………………. 12 

1.2. Ailesi  ………..…………………………………………………………… 14 

1.3. Tahsil Hayatı ...…………………………………………………………… 16 

1.4. Hocası Ahmed Mâhir Efendi ……...……………………………………... 16 

1.4.1.  Ahmet Mȃhir Efendi’nin Verdiği İcȃzetnȃmeler ………...……….. 20 

1.5. İcȃzeti …………………………………………………………………….. 22 

1.6. Lakabı, Soyadı ve Mahlası ……………………………………………….. 24 

1.7. Edebî  Çevresi ….………………………………………………………… 29 

1.8. Bulunduğu Hizmetler …………………………………………………….. 36 

1.9. Yapmış Olduğu Seyahatler ……………………………………………….. 40 

1.10. Vefȃtı …………………………………………………………………….. 43 

2. ESERLERİ ……….……………………………………………………………. 46 

2.1. Hulviyyȃt ………………………………………………………………. 47 



 II

2.2. Şiir Defterleri ..………………………………………………………….. 53 

2.2.1. 06 Mil Yz-A 9962-1 ...………..………………………………….. 55 

2.2.2. 06 Mil Yz-A 9962-2 ...……..….…………………………………. 55 

2.2.3. 06 Mil Yz-A 9962-3 ..……..…….………………………………. 56 

2.2.4. 06 Mil Yz-A 9962-4 ....…..……………………………………… 57 

2.2.5. 06 Mil Yz-A 9962-5 ..…….……………………………………… 57 

2.2.6. 06 Mil Yz-A 9962-6 ..……….….………………………………... 58 

2.2.7. 06 Mil Yz-A 9962-7 ..…………..….……………………………. 58 

2.2.8. 06 Mil Yz-A 9962-8 .………………..…………………………… 59 

2.2.9. 06 Mil Yz-A 9962-9 ..…………...………………………………. 59 

2.2.10. 06 Mil Yz-A 9962-10 .……….………..…………………………. 59 

2.2.11. 06 Mil Yz-A 9962-11 ..…………………...……………………… 60 

2.3. Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna……….………………………………………………. 61 

2.4. Sırru’l-Velȃye …………………………………………….……………… 63 

2.5. Miyȃrü’ş-Şemîm fi Ahlaki’l-Ümem ………………….……..……………. 64 

2.6. Zafer Gazetesi …………….………………………………………………. 64 

2.7. El-Medȃris ve Beyȃnü’l-Hak Dergilerindeki Yazıları …………………… 75 

2.7.1. El-Medȃris Yazıları ………………………………………………. 76 

2.7.2. Beyȃnü’l-Hak Yazıları ……….…………………………………… 79 

3. EDEBÎ ŞAHSİYETİ ……….………………………………………………….. 83 

3.1. Şiire ve Şairliğe Dair Görüşleri ile Muhteva Yönünden Şiirleri ..….…… 85 

3.2. Şekil Yönünden Şiirleri ..…….………………………………………….. 116 

3.2.1. Kafiye ve Redifle İlgili Özellikler ..……………………………... 118 

3.2.2. Nazım Şekilleri ………………………………………………….. 122 

3.2.2.1. Aruzla Kaleme Aldığı Şiirlerindeki Nazım Şekilleri  ….. 123 

3.2.2.2. Hece ile Kaleme Aldığı Şiirlerindeki Nazım Şekilleri … 127 

3.2.2.3. Edebî Sanatlar ………………….……………………… 128 

3.2.2.4. Söyleyiş Tarzına İlişkin Diğer Özellikler .…………….. 132 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

DİNÎ EDEBİYATLA İLGİLİ ŞİİRLERİ ………………………………..……… 134 

1. Cenâb-ı Allah’la İlgili Edebî Türlerdeki Şiirleri ……………..……………. 136 

1.1. Tevhîd …………………………………..………………………………. 136 

1.2. Münâcât …………………………………………………………………... 178 

2. Hz. Peygamberler ile İlgili Edebî Türlerdeki Şiirleri .…………..…………. 204 

2.1. Na’tları …………………………………………..……………………… 206 

2.2. Mevlûdiyyeleri ………………………………….……………………….. 265 



 III

2.3. Mi’râciyyeleri ….…..…….……………………………………………… 272 

3. Ramazaniyyeleri ………….…….……………………………………………. 274 

4. Îdiyyeleri ……………………………………………………………………… 298 

5. Ehl-i Beyt ile İlgili Şiirleri …………………………………………………….. 304 

6. Sâkînâmesi …………………………………………………………………….. 327 

7. İslam’ın ve İmanın Şartları ile ilgili Şiirleri …………………………………. 335 

7.1. Namaz ………….………….……………………………………………… 335 

7.2. Hac …………..…………………………………………………………… 336 

7.3. Kur’ân-ı Kerîm …………………………………………………………… 337 

7.4. Kaza ve Kader ……………………………………………………………. 343 

8. Dinî-Tasavvufî Muhtevadaki Şiirleri ….………………………...…………… 345 

8.1. Dinî-Tasavvufî Şiirleri ……………………………………………………. 345 

8.2. Dinî-Tasavvufî Şahsiyetler ile İlgili Şiirleri …………………………….. 468 

8.2.1. Ahmed Mâhir Efendi   ……….…………………………………... 469 

8.2.2. Seyyid Ahmed Hicabi ……………………………………………. 477 

8.2.3. Abdülkâdir Geylâni …..……...…………………………………... 479 

8.2.4. Hacı Bayram Velî ………………………………………………… 481 

8.2.5. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ………………………………………. 484 

8.2.6. Şâbân-ı Velî ……………………………………………………… 486 

8.2.7. Aziz Mahmud Hüdâyi ………………………………………….. 492 

8.2.8. Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi ……………………………….. 493 

8.2.9. Müderris Hacı Osman Kulaksızoğlu  ……...……………………. 498 

8.2.10. Nureddin Karasu  …………..…………………………………….. 503 

9. Hikemî Şiirleri ……………………………….………………………………. 507 

 
SONUÇ ……………….………………………………………..…………………… 570 

KAYNAKÇA ……………………………………………………………………….. 578 

ÖZET ………………………………………………………………………………... 603 

ABSTRACT ………………………………………………………………………… 604 

EKLER ……………………………………………………………………………... 605 

 
 
 

 
 
 
 



 IV

ÖN SÖZ 
 

 Dinin toplumlar üzerindeki etkisi tartışmasız bir gerçektir. Pek çok farklı toplum 

dinin dönüştürücü etkisiyle yeniden şekillenmiştir. Bu bağlamda, Türk milleti üzerinde 

bin yılı aşkın bir zamandır, dönüşümü gerçekleştiren unsur, hiç kuşkusuz son semâvî 

din olan İslamiyet’tir.  

 İslamiyet’in Türk milletinin ruhunu beslediği günden beri Türkler bu dini gaza 

meydanlarında kılıçla; ilim sahasında ise kalemle temsil eder olmuşlardır. Hatta 

denilebilir ki, seyfiye ve ilmiye ile bunları temsil eden kılıç ve kalem Türk milleti için 

var olmanın birer sembolü halini almıştır.   

 Türk devletlerinde mimariden mûsikiye toplumun hemen her alanında hissedilen 

İslamiyet etkisi, ilim ve sanata verilen değerle şiirde ayrı bir hususiyet kazanmıştır. 

Dilini, dinini, ahlakını, edebini, sevincini, hüznünü kısacası hayata dair nice unsuru 

şiirle öğrenen, şiirle öğreten bir toplum teşekkül etmiştir. Özellikle Osmanlılarla klasik 

şiir geleneği, içinde barındırdığı pek çok tür ve biçimle, cihana hükmeden bir devletin 

estetik zevkini, sahip olduğu yüce değerle birlikte yaklaşık yedi yüz yıl boyunca temsil 

etmiştir. Klasik şiirimiz, geçen yüzyılda, değişen toplum yapımız ile hürmet ve itibar 

görmek yerine, başkalaşan algılarla yoğun eleştiriye maruz kalmış ve itibarını 

yitirmiştir. 

 Bu çalışmamızın konusu, Osmanlı devletinin ve klasik şiirimizin bu son 

zamanlarına tanıklık etmiş, geleneğin takipçisi bir Osmanlı münevveri, âlim, şair, edip, 

siyasetçi ve tüccar “Kastamonulu Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Hayatı, Edebî 

Şahsiyeti ve Dinî Edebiyatla İlgili Şiirleri”dir. Ana kaynaklarımız şairin divanı 

niteliğindeki matbu eseri Hulviyyât ile şiirlerinin kayıtlı bulunduğu eski alfabemizle 

kaleme alınmış on bir cilt defterdir.  

 Giriş’te çalışmamız için seçtiğimiz konunun kapsamı ve önemi anlatılacak; 

çalışma esnasında izlediğimiz yöntem ortaya konulacaktır.  Başvurduğumuz kaynaklar 

kapsamında katalog çalışmasının yanında, aile fertlerinden elde edilen bilgi ve belgeler 

belirtilecektir. 

 İki ana bölümden oluşan tezimizin ilk bölümünde, Mehmet Tevfik Efendi’nin 

hayatı, doğduğu yer, zaman ve mekân bilgileri, ailesi, tahsil hayatı, vazifeleri, ticari 

faaliyetleri, eserleri, gazete ve dergi yazıları ile basın yayın hayatındaki yeri, seyahatleri 

ve edebî çevresi gibi pek çok başlık altında ele alınarak irdelenecektir. Böylelikle çok 

yönlü kişiliği, doğumundan vefatına kadar geçen sürede kapsamlı bir biçimde ortaya 
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konulacaktır. Bu bölümün ikinci kısmında şiirlerinden, dergilerde ve Zafer gazetesinde 

yayımlanan makale ve yazılarından yola çıkılarak Sofuzâde’nin edebi şahsiyeti, şiire ve 

sanata dair görüşleri anlatılacaktır. Mehmet Tevfik Efendi’nin edebî şahsiyetinin konu 

edinildiği bu bölümde şiire ve şairliğe dair görüşleri, şiirlerindeki muhteva, kavram ve 

mazmunlar üzerinden ele alınıp ayrıntılı olarak incelenerek inançları, fikirleri ve 

algıları, hayatı anlama metodu olarak gördüğü “şiir” üzerinden ortaya konulacaktır. 

Ayrıca gençlik yıllarından itibaren yaşadığı devrin değişen algılarının şiirine 

yansımaları ve şiirlerinde görülen farklılaşma konu edinilecektir. Bununla beraber 

şiirlerine dair şekil bilgisi de verilerek edebî şahsiyeti geniş bir çerçevede ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. 

 Tezin ikinci bölümünde öncelikle Mehmet Tevfik Efendi’nin kaleme aldığı dinî 

tasavvufî muhtevadaki şiirler tevhid, münâcât, na’t, mevlȗdiyye, mi’râciyye, 

ramazaniye, îdiyye, muharremiye ve sâkînâme gibi pek çok tür bağlamında 

incelenecektir. Bahsi geçen türler hakkında genel bilgiler verildikten sonra şiirlerin bu 

türlerle irtibatı, ortak ve ayrışan yönleri ve genel özellikleri belirtilecektir. Ayrıca bu 

türlerin dışında kalan ve özellikle tasavvufî muhtevadaki şiirleri ile dinî tasavvufî on 

şahsiyete dair kaleme aldığı şiirler ayrı başlıklar altında konu edinilerek bahsi geçen 

şahıslara dair bilgiler paylaşılacaktır. Bununla beraber hikmet kavramı ve onunla 

irtibatlı metafizik, bilgi ve ahlak kavramları hikemî şiirleri bağlamında ele alınacaktır. 

Böylelikle dinî muhtevaya sahip farklı özellikteki şiirleri bir arada ele alınacak tüm 

şiirlerin biçimsel özellikleri, nazım şekilleri ve vezinlerine dair bilgiler verilerek de 

geniş kapsamda bir değerlendirmeye tâbi tutulacaktır.  

 Bütün bu çalışmalar neticesinde Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatı, eserleri ve 

özellikle dinî edebiyatla ilgili şiirleri üzerinden elde edilen bilgiler, ilmî ve edebî 

şahsiyetine dair kanaatler “Sonuç” bölümünde aktarılacaktır. 

 Takdir edileceği üzere oldukça uzun ve meşakkatli bir yolculuk olan doktora tez 

çalışmasında şahsımı bu süreçte yalnız bırakmayan ve çok değerli katkılar sağlayan 

hocalarıma teşekkür etmek vefâ borcumdur. Özellikle tez konumun belirlenmesinden en 

son şeklini almasına kadar geçen sürede her zaman bilgi ve tecrübesiyle maddî ve 

mânevî desteğini esirgemeyen çok değerli danışman hocam Prof. Dr. Mehmet Akkuş’a 

teşekkür ederim. Ayrıca tezimizin tashihi konusunda değerli katkılar sağlayan hocamız 

Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e ve Prof. Dr. Abdülmecit İslamoğlu’na teşekkür ederim.  
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 Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatına ilişkin anı, bilgi ve belgeleri son derece 

büyük bir nezâket göstererek bizimle paylaşan Sofuzâde’nin torunları Firûzan ve 

Rahşan (Dırahşan) Hanımefendilere, Latif Oktay Bey ve eşi Şengül Hanım’a ayrıca 

ailenin diğer fertlerine de şükranlarımı arz ederim.  

 Yine tüm çalışmamız boyunca özel arşivini bize açan, her türlü desteğini bizden 

esirgemeyen ve elinde mevcut olan kaynakları bizimle her daim paylaşan Kastamonulu 

eğitimci ve araştırmacı Mustafa Gezici’ye teşekkür etmek vefâ borcumdur. Nurettin 

Karasu Hoca’nın akrabalarından Nurettin Şöy’e, Arapça metinlerin Türkçe’ye 

çevrilmesinde büyük emeği geçen Murat Baş’a, desteklerini esirgemeyen eşime ve 

kızlarıma da teşekkür ederim.  

 Son olarak Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin tanınması için büyük gayret sarf 

eden ve bugün bu çalışmanın yapılabilmesine yazdığı onlarca makale ile öncülük eden 

Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nu şükranla ve rahmetle anıyorum.  

 

 

 

 Dilek YILMAZ 
 
 Ankara, 2020 
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GİRİŞ 

I. TEZİN KONUSU, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Tezimizde Kastamonulu Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatı, edebî 

şahsiyeti ve dinî edebiyatla ilgili şiirleri konu edinilmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine şahitlik etmiş; II. 

Meşrutiyet’i, I. ve II. Dünya savaşlarını, Cumhuriyet’in ilânını ve yeni bir devletin 

kuruluşunu görmüş, 1960 yılına kadar toplumsal ve kültürel değişime tanıklık etmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi hakkında yapılan akademik çalışmalar üç lisans tezi ile 

mahdûd kalmıştır. Merhum Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu tarafından 

Sofuzâde’nin hayatı ve şiirlerine üzerine bir dizi makale kaleme alınmış; bu 

makalelerde Sofuzâde’nin şiirleri tanıtılmış ve hayatına dair muhtasar bilgiler 

paylaşılmıştır.  Makalelerden bazıları dinî muhtevadaki şiirlerle ilgili olmakla beraber 

şairin hemen her alanda kaleme aldığı şiirler de makaleler içinde yer almıştır. 

Abdulkadiroğlu Sofuzâde’nin tüm şiirlerini kapsayan bir çalışmaya başlamış vefâtıyla 

bu çalışma akim kalmıştır. Bu nedenle şairin hayatına ve edebî şahsiyeti dair verilen 

bilgiler makalelerdekilerle sınırlıdır.  

Bu çalışmada Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti yer, 

zaman, mekân ve kişilere dair bilgilerle genişletilerek tez kapsamında etraflıca 

aktarılacaktır. Onun bin beş yüzü aşkın şiirinde yaşadığı devrin edebî zevkinin, sosyal, 

kültürel ve siyasî yaşamının izlerini görmek mümkündür. Tezimizde Sofuzâde’nin tüm 

şiirlerinden genel hatları ile bahsedilecek fakat tezin kapsamı dinî edebiyatla ilgili 

şiirleri ile sınırlı tutulacaktır.  

Bugüne kadar hakkında doktora tezi çapında bir araştırma yapılmamış olan 

Mehmet Tevfik Efendi’nin, ilim ve irfânın temerküz ettiği şiirleriyle dinî edebiyat 

sahasına yaptığı katkılarının bilinir hâle gelmesi bu çalışmanın amacını ve önemini 

göstermektedir. 

 
 
 
II. TEZDE İZLENEN YÖNTEM 

Tezimizle ilgili çalışmaya şairin divanı niteliğindeki matbu eseri Hulviyyât’ı elde 

ederek başladık. Ardından Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun makalelerinde bahsettiği 

şairin eski alfabemizle kaleme aldığı şiir defterlerinin Milli Kütüphane’de olduğunu 

tespit ettik ve dijital bir kopyasını aldık. Bundan sonra şairin şiirlerini okuyup dinî 

edebiyatla ilgili olanları tasnif çalışması yürüttük. Mükerrer şiirlerin bulunduğunu 
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belirledik. Bunlardan Hulviyyât’ın basılmasından önce (1911) kaleme alınmış olanları 

tespit ederek bu şiirlerin Hulviyyȃt’a alınırken şair tarafından değiştirilmiş/düzeltilmiş 

olabileceğini hatırda tutarak mükerrer şiirlerden Hulviyyȃt olanları esas aldık Diğer 

şiirlerin farklılıklarını, hangi kaynakta yer aldıklarını ve genel manada ilgili pek çok 

açıklamayı dipnotlarda belirttik. 

Şiirlerin tez içinde sıralanmasında defterlerin Milli Kütüphane kayıtlarındaki 

sıralamasını esas aldık. Mehmet Tevfik Efendi’nin farklı bir sıralaması bulunduğundan 

ve defterler kütüphaneye kaydedilirken bu sıralamanın göz ardı edilmiş olmasından 

verilen şiirin Sofuzâde’nin kaçıncı defterinde yer aldığını, kütüphane kayıt numarasının 

yanında parantez içinde gösterdik. Örneğin: 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter). 

Şiirler içinde yer alan ayet ve hadisleri tırnak içinde bold ve italik olarak, 

Diyanet Vakfı’nın hazırlamış olduğu meal doğrultusunda dipnotta vermeyi tercih ettik. 

Şiirlerin Latin alfabesine aktarımında transkripsiyon esasları temel alınmakla beraber 

şiirlerin XX. yüzyılda kaleme alınmış olması nedeniyle sesli harflerin yazımında 

günümüz Türkçesi telaffuz özellikleri tercih ettik. Zarf filleri“ –ıp, -ip, -up, -üp” şekli ile 

“gelüb” değil “gelip” biçiminde gösterdik. Günümüz Türkçesinde uygulanan sert 

sessizlerin benzeşmesi kuralını uygulamayarak “açıútır” değil “açıúdır” biçiminde 

gösterimi tercih ettik. Allah lafzı ile kurulan terkipler, “óabíbu’llÀh”, “cemÀlu’llÀh” vb. 

dışında Arapça terkiplerde yazım hususlarını korumaya özen gösterdik: “Sebilü’r-reşÀd” 

gibi. Şiirlerde karşılaşılan vezin hatalarını mısra sonlarında “*” işareti ile belirttik.  

Mehmet Tevfik Efendi’den bahsederken tezimizin ana metninde genel olarak 

“Sofuzâde” tabirini kullandık. Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun yazdığı makalelerde 

şaire bu şekilde hitab ediyor olası ve o devirde bu şekilde kullanımın daha yaygın 

olabileceği kanaatini bizde hasıl etti. Öte yandan atıflarda “Sûfîzâde” şeklinde 

kullanmayı tercih ettik. 

Çalışmamıza konu olan dönem, miladî, rumî ve hicrî tarihlerin bir arada 

kullanıldığı bir döneme denk geldiğinden öncelikle anlatılan hadisenin kaynaklarda 

verilmiş olan tarihini esas almayı uygun gördük. Okuyucuya kolaylık olması ve tarihî 

sürecin daha net takibi maksadıyla miladi tarihleri de eklemeyi tercih ettik.  

Dipnotların yazımında oldukça uzun olan kaynak başlıklarını ilk gösterimde tam 

şekliyle daha sonraki gösterimlerde kısaltarak kullandık. Örneğin, İsmail b. Muhammed 

el-Aclȗnî, Keşfü’l-Hafȃ ve Muzîlü’l-İlbas amme’ştehera mine’l-Ehȃdisi alȃ-Elsineti’n-

Nas’ı ilk gösterimde tercih edip daha sonra Keşfü’l-Hafȃ şeklinde kısalttık. 
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Mehmet Tevfik Efendi’nin diğer eserleri hakkında kütüphane kayıtlarını 

tarayarak Miyȃrü’ş-Şemîm fi Ahlaki’l-Ümem, Sırru’l-Velâye ve Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna 

adındaki mensur eserlerine dair bilgiye ulaşmaya çalıştık. 

Ayrıca yazılı kaynak taraması dışında saha çalışması yapmayı uygun gördük. Bu 

doğrultuda Mehmet Tevfik Efendi’nin yaşamış olduğu kente, Kastamonu’ya bir 

araştırma gezisi yaptık. Bu doğrultuda Kastamonu Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. 

Çalışmamız kapsamında özel hayatın gizliliğini koruyarak bize aktarabilecekleri 

bilgileri Nüfus Müdürlüğü’nden temin ettik. Ayrıca Sofuzâde’nin “kaynakların nerede 

olduğu belli değildir” dediği kabrini tespit etmek ve ziyaret etmek maksatlı çalışmalar 

yürüttük. Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatına ilgi duyan ve Kastamonu’da ciddi bir 

arşive sahip bulunan eğitimci ve araştırmacı Mustafa Gezici ile temas kurduk. Kendisi 

ile bilgi alışverişinde bulunarak arşivinden istifade ettik. Mehmet Tevfik Efendi’nin, 

katalog çalışması ile bulamadığımız Hz. Mevlânâ’nın rubȃîlerinden bazılarını seçerek 

şerh ettiği Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna adlı eserinin son kısmına onun arşivinde rastladık. 

Sofuzâde’nin yaşadığı evi, on altı yıl boyunca ders verdiği Ovalı Mescidi’ni, Sanayi 

Mektebi’ni, Mesnevî okuttuğu Kastamonu Mevlevî Dergâhı’ndan geriye kalan Dede 

Hamamı’nı, İmam Hatip Okulu’nu ve çalışmamız kapsamında birkaç mekânı daha 

ziyaret ettik. Bütün bu çalışmalara dair fotoğrafları ekler bölümünde verdik. 

Bir yandan metin çalışmalarına devam ederken diğer yandan Mehmet Tevfik 

Efendi’nin ailesine ulaşabilmek için gayret sarf ettik. Mustafa Gezici aracılığıyla Metin 

Boyacıoğlu’na onun yardımıyla da Sofuzâde’nin torunlarına ulaştık. Bugün farklı 

kentlerde yaşayan aile bireyleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. Onlardan şaire 

ait bilgi, belge ve fotoğraflar temin ettik.  Bazı hatıraları öğrenme fırsatı elde ettik. Aile 

bireylerinden bazı üyeler bizi fakültemizde ziyaret ettiler. Kendilerini büyük bir 

memnuniyetle danışman hocam ile birlikte ağırladık. Ayrıca kabrinin yerinin tespiti 

hususunda yardım aldık. Bütün bu bilgileri tezimizde ayrıntılarıyla aktardık. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin hakkında daha geniş bilgiye ulaşmak adına çıkardığı 

Zafer gazetesinin Milli Kütüphane’de mevcut bulunan 4-11. sayılarını temin ettik. Tam 

olarak kaç sayı olarak çıktığı bilinmeyen Zafer gazetesinin Milli Kütüphane’de yer 

almayan 1, 2, 3, 12, 23 ve 24. sayılarını Mustafa Gezici’nin özel arşivinden elde edip 

inceleyerek gazetede neşrettiği şiirlerinden konumuz kapsamında olanları çalışmamıza 

dâhil ettik. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin El-Medâris dergisinde yayınlanan sekiz makalesi ile  

Beyânü’l-Hak dergisinde yayınlanan hemen hemen tamamı tefsirlerden oluşan on dokuz 

yazısını İslamcı Dergiler Projesi’nden istifade ederek değerlendirmeye tâbi tuttuk ve  bu 



 4 

bağlamda Beyânü’l-Hak’ta neşredilen ve defterlerde tesadüf edilmeyen bir na’tını da 

çalışma kapsamında değerlendirdik. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin şiir defterlerinde yer almayan ve Abdulkerim 

Abdulkadiroğlu’nun Kastamonu’da Bayrȃmîlik ve Şemsizȃde Ailesi adlı eserinde 

rastladığımız Nureddin Karasu Hoca için kaleme aldığı şiirini de bu çalışmaya ekledik. 

Bütün bu çalışmalarla İbnül Emin’in, “Sûfîzâde muhterem Tevfîk, erbȃb-ı ticaret 

arasında değil ashȃb-ı marifet içinde de emsȃli mebzȗl olmayan ulemȃ ve üdebȃdandır. 

Ȃsȃr-ı nazmiyesi iddia-yı şȃiriyet edenlerin çoğunu meydanı sühanda geri bırakacak 

mertebede, lafzen ve mȃnen, düzgündür” dediği; Prof. Dr. Abdulkerim 

Abdulkadiroğlu’nun, şarliğini “Ziya Paşa” ayarında kabul ettiği ve Aziz 

Demircioğlu’nun, “keskin zekâsı, derin edebî ve dinî bilgisi, mantığı ve ateşli hitabeti” 

ile Kastamonu’da yetişen en kuvvetli şair olarak gördüğü Mehmet Tevfik Efendi’nin 

edebî kimliğinin daha net anlaşılabilmesi hedefledik. Bu nedenle edebî şahsiyetini 

belirlemede bir yöntem olarak bu çalışmada, sadece hayatının belli bir döneminde 

kaleme aldığı şiirlerle sınırlandırmadan daha geniş bir bakış açısıyla onun farklı zaman 

ve zeminde yazdığı şiirleri, konumuz kapsamında bütüncül ve özgün bir yaklaşımla 

değerlendirmeye gayret ettik. 

 

 

III. KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
1. Mehmet Tevfik Efendi’nin Kendi Eserleri ve Makaleleri 

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin kendi eserleri çalışmamızın ana kaynakları 

oldu. Onun divanı niteliğindeki basılı eseri Hulviyyât ile dijital kopyasını Milli 

Kütüphane’den temin ettiğimiz 06 Mil Yz-A 9962-1-11 şeklinde kayıtlı on bir cilt 

defter tezimiz kapsamında yer alan şiirlerin belirlenmesinde en büyük kaynak oldu. Bu 

kaynakların ayrı ayrı özellikleri ve muhtevaları tezimizde kapsamlı olarak ifade edildi.  

 

 SÛFÎZÂDE MEHMET TEVFÎK, Hulviyyȃt, Kastamonu Vilȃyet Matbaası, 

Kastamonu 1329. 

 

Bunun dışında Sofuzâde’nin El-Medȃris ve Beyȃnü’l-Hak dergilerinde 

yayınlanan makaleleri ve tefsirleri hem kendisini ve edebî şahsiyetini tanıma hem de 

diğer kaynaklardan farklı şiirlerine ulaşabilme adına önemli kaynaklar oldular. Bu 

yazılar şunlardır: 
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 “Tenevvür Etmiş Bir Millet Ne ile İdȃre Olunur”, El-Medâris, sayı 4, 23 Mayıs 

1329, ss. 56-57. 

 “Tenevvür Etmiş Bir Millet Ne ile İdȃre Olunur”, El-Medâris, sayı 5, 30 Mayıs 

1328,  ss. 72-73. 

 “İctihadçılarda Hüsn-i Niyet Aramak”, El-Medâris, sayı 8, 20 Haziran 1329, ss. 

125-127. 

 “Islȃh-ı Medȃris Hakkında Nasıl Düşünmek Lazım”, El-Medâris, sayı 13, 25 

Temmuz 1329, ss. 201-203. 

 “Sözün Doğrusu”, El-Medȃris, sayı 15, 15 Ağustos 1329, ss. 231-234. 

 “Ramazan-ı Şeriften Sonra”, El-Medâris, sayı 16, 29 Ağustos 1329, ss. 244-247. 

 “Mugȃlatada Taharrî-i Hakîkat”, El-Medâris, sayı 17, 5 Eylül 1329, ss. 260- 

265. 

 “Mȃbad”, El-Medâris, sayı 18, 12 Eylül 1328, ss. 284-287. 

 “Nusret ve Maʽruf ile Emir”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı 164, 11 Haziran 1328, ss. 

2891-2892. 

 “Muhâkeme mi, Muhaceme mi”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı 166, 25 Haziran 1328, 

ss. 2922-2924. 

 [başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, , c. 7, sayı 169, 16 Temmuz 1328, ss. 2970-2971. 

 “Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf Aleyhi’s-selamda Felsefe-i Siyȃsiyye”, Beyȃnü’l-Hak, c. 

7, sayı 170, 23 Temmuz 1328, ss. 2989-2990. 

 “Nazar-ı Şerʽîde İnkılab Esbȃbı”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı 171, 30 Temmuz 

1328, ss. 3002-3003.          

 “Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf Aleyhi’s-selamda Felsefe-i Siyȃsiyye”, c. 7, sayı: 171, 30 

Temmuz 1328, ss. 3007- 3008.  

 [başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 172, 6 Ağustos 1328, ss. 3018-3019. 

 “Sȗre-i Yȗsuf’taki Siyaset-3”, c. 7, sayı: 172, 6 Ağustos 1328, s. 3025. 
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 “Hidayet Merkez Kuvvette mi, Havza-i Ekseriyette mi”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, 

sayı: 173, 13 Ağustos 1328, ss. 3034-3035. 

 “Sȗre-i Yȗsuf’taki Siyaset - 4”, c. 7, sayı: 173, 13 Ağustos 1328, s. 3038. 

 [başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 174, 20 Ağustos 1328, ss. 3050-3052. 

 “Sȗre-i Yȗsuf’taki Siyaset”, c. 7, sayı: 174, 20 Ağustos 1328, ss. 3056-3057. 

 [başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 176, 10 Eylül 1328, 20 Ağustos 1328, ss. 

3082-3083. 

 “Sȗre-i Yȗsuf’da Felsefe-i Siyasiyeden- Mȃbad 6”, c. 7, sayı: 176,  10 Eylül 

1328, ss. 3083-3084. 

 [başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 177, 17 Eylül 1328, ss. 3098-3100.  

 “Mevʹiza”, Beyânü’l-Hak, c. 7, sayı: 174, İstanbul 1330, ss. 3050-3052. 

 “Sȗre-i Yȗsuf’da Felsefe-i Siyasiyeden- Mȃbad 6”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 

178, 23 Eylül 1328, ss. 3119-3121. 

 [başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 179, 1 Teşrîn-i Evvel 1328, ss. 3133-

3135. 

 [başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 181, 15 Teşrîn-i Evvel 1328, ss. 3166-

3167.   

 “Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf - Mȃbad 8, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 182, 22 Teşrîn-i 

Evvel 1328, ss. 3182-3183. 

Ayrıca Mehmet Tevfik Efendi’nin saha çalışması ile ulaştığımız Hz. 

Mevlânâ’nın rubȃîlerinden bazılarını seçerek şerh ettiği Rubȃiyȃt-ı Mevlâna adlı 

eserinin son kısmı onun tasavvufî şiir şerhine dair başvuru kaynağımız olmuştur.  

Bugün bu eser Mustafa Gezici’nin özel arşivinde yer almaktadır. 

2. Mehmet Tevfik Efendi’den Bahseden Biyografik Eserler 

Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatına ve eserlerine dair bilgilerle şiirlerinden 

örneklerin yer aldığı bazı biyografik kaynaklar şunlardır: 
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 TUMAN, Mehmet Nȃil, Tuhfe-i Nȃilȋ, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, 

haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları,  Ankara 2001. 

 İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri, Milli Eğitim 

Basımevi, İstanbul 1969. 

 DEMİRCİOĞLU, Aziz, Yüz Yıllık Kastamonu Basınında Kim Kimdir? 1872-

1972, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1980. 

 DEMİRCİOĞLU, Aziz, Kastamonu’da Basılan Eserler 1869-1928, Doğrusöz 

Matbaası, Kastamonu 1987. 

 TAN, Özdemir-TAN, Nail, Gurur Kaynağımız Kastamonulular III, Ankara 

2004. 

 AYDIN, Abdullah, Kastamonulu Divan Şairleri, Sonçağ Akademi Yayınları, 

Ankara 2019. 

 
3. Mehmet Tevfik Efendi ile ilgili Tezler 

Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu,  yazdığı pek çok makalenin yanında, 

Sofuzâde’nin biri defterlerinde kayıtlı bulunan şiirleri ve bir diğeri basılı eseri 

Hulviyyât’ı üzerine hazırlanan iki lisans tezine de danışmanlık etmiştir: 

 

 Mihriban Ceylan, Hulviyyât (Sofîzâde Mehmed Tevfîk), Gazi Üniversitesi Gazi 

Eğitim Fakültesi, Ankara 1984. 

 Hatice Gümüşkalem, Sofîzâde Mehmed Tevfîk Efendi’nin Gayrı Matbû 

Şiirlerinden Seçmeler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 1988. 

Fakültemiz bünyesinde de Hulviyyât üzerine bir lisans tezi hazırlanmış bu teze 

de hocamız Prof. Dr. Mehmet Akkuş danışmanlık etmiştir: 

 Ayşe Öz Kadıoğlu, Kastamonulu Süfizade Mehmet Tevfik Efendi ve Hulviyyât’ı, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1995. 
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4. Mehmet Tevfik Efendi ile İlgili Makaleler 

Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun Kültürümüzden Esintiler adlı Anıl Matbaa ve 

Ciltevi tarafından 1997 Ankara’da yayınlanan eseri içinde yer alan ve tezimizde atıfta 

bulunarak istifade ettiğimiz makaleleri şunlardır: 

 “Sofuzȃde’nin İstanbul İçin Bir Müsebba’ı”, ss. 66-69. 

 “Sofuzȃde Bilinmeyen Sel ve Zelzele Manzûmeleri, ss.70-78. 

 “Sofuzâde’nin Biri Münâcât Diğeri Medhiyye Hz. Ali ve Hz. Hüseyin İçin 

Yazdığı Bilinmeyen İki Manzûmesi”, ss. 79-84. 

 “M. Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Üç Iyd-ı Adha Manzûmesi”, ss. 85-95. 

 “Mensur Şiir ve Sofuzȃde’den Bir Örnek”, ss. 106-108. 

 “Ziya Paşa’nın Külliyȃtı’nda Sofuzȃde’nin Der-Kenar Notları”, ss. 336-353. 

 “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi ve Şiirleri”, ss. 354-379. 

 “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen On Muhammesi ve Altı 

Tahmisi”, ss. 380-388. 

 “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Dokuz Müseddesi ve Bir 

Tesdisi”, ss. 389-404. 

 “Sofuzȃde’nin Biri Farsça Bilinmeyen On Altı Kı’tası ve Nazmı”, ss. 405-409. 

 “M. Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Beş Ramazaniyyesi”, ss. 398-404. 

 “Sofuzȃde’nin Bilinmeyen Sekiz Şarkısı”, ss. 410-415. 

 “Ahmet Mȃhir Efendi’nin İstanbul Hayatı, Verdiği İcazetnâmeler ve Üç Eseri ile 

El Yazması Hâtıratı Üzerine Notlar”, ss. 471-490. 

 Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun yine Kültürümüzden Esintiler adlı eserinde M. 

Tevfik Efendi ile ilgili olarak kaleme aldığı fakat bizim tezimiz kapsamında 

olmadığı için atıfta bulunmamakla birlikte başvurduğumuz makaleleri şunlardır: 

 “Sofuzȃde’nin On İki Manzûmesi”, ss. 42-54. 
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 “Memuriyet/Ticaret”, ss. 55-61. 

 “Milli Konular ve Sofuzȃde’nin Bilinmeyen İki Manzûmesi”, ss. 96-105. 

 “Reis-i Cuhûr’a Suikasd Konusunda Bilinmeyen Bir Manzûme”, ss. 219-322. 

Ayrıca şu makalelere de başvurulmuştur: 

 ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim, “Kemâlî Baba ve Sofuzâde’nin Onun Bir 

Mısra’ını Terbî’i”, Milli Folklor, 1992, ss. 14-15. 

 ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim,  “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi ve On 

Üç Nazîresi - Yirmi iki Na’tı”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Türklük Araştırmaları Dergisi, sayı: 7, İstanbul 1993, ss. 53-90. 

 ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim, “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin 

Bilinmeyen On Beş Koşması”, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Anıl 

Matbaa ve Cilt Evi, Ankara 1997. 

 ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim, Güncel Yazılar, Anıl Matbaa ve Ciltevi, 

Ankara 1997. 

 ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim, “Sofuzȃde M. Tevfik Efendi’nin 

Ankara’da Yazdığı Şiirleri ile Bayramȋlik’in Kastamonu Uzantısı ve Bilinmeyen 

Bazı Belgeler”, Cumhuriyetin 80. Yılında Her Yönüyle Ankara Sempozyumu, 

Ankara 2004, s. 83-106. 

 ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim, “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin 

Bilinmeyen Yaş ve İhtiyarlık Konulu Şiirleri”, Osmanlı Araştırmaları, c. XXVI, 

sayı: 26, İstanbul 2005, s. 23-37. 

 TÜRKAN,  Mehmet, “Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’ye Ait Bir Şiirin 

Tahlili”, İslamî Edebiyat, c. 3, sayı 49, ss. 20-25. 

 TAN, Nail, “Kastamonu’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde Çok Sayıda 

Şair Yetişmesinin Ana Sebepleri”, Kastamonu Üniversitesi III. Uluslararası 

Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, Kastamonu 2016, ss. 159-167. 
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 UZUN, Şerife, “Sofuzâde Mehmed Tevfik Efendi’nin Hulviyyat Adlı Eserinde 

ve Diger Şiirlerinde Şa'baniyye Etkisi”, Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası 

Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu 2014, ss. 549-555. 

 ESKİ, Mustafa, “Yakın Tarihte Kastamonu’da Kurulan Şirketler ve Kastamonu 

Bankası T.A.Ş”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, c. III, sayı: 9-10, 

2020, ss. 191-204. 

 
5. Diğer Yazılı Kaynaklar 

Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerine ya da diğer faaliyetlerine dair bilgiler 

aktaran eserler şunlardır: 

 
 AÇIKSÖZ, Hüsnü, İstiklâl Harbinde Kastamonu, haz.: Mehmet Serhat Yılmaz, 

Mustafa Eski, Türk Ocakları Kastamonu Şubesi Yayını, Kastamonu 2019. 

 AKKUŞ, Metin, Nef’î Sanatı ve Türkçe Divanı, Atatürk Üniversitesi SBE, 

Doktora Tezi, Erzurum 1991. 

 ÇAĞLAYAN, Bünyamin, Bahar-zâde Feride Hanım Divanı, Çağhan Ofset, 

Ankara 2006. 

 KILIÇ, Filiz - MACİT, Muhsin, Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri Güldeste, 

TDV Yayınları, Ankara 1995. 

 LEVENT, Lamia, Ahmet Mahir Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, 

Ankara Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Ankara 2012. 

 MEHMET TAHİR, Bursalı, Osmanlı Müellifleri I-III, Bizim Büro Yayınları, 

Ankara 2009 (Feride Hanım Maddesi). 

 M. ZÜHDÎ, Tehassür (Kastamonu Ecille-i Ulemâ ve Meşâyihinden Şeyh Ahmed 

Siyâhî Hazretleriyle Mahdûm-ı Mükerremleri Şeyh Seyyid Efendi Hazretleri’nin 

Tercüme-i Hâlini Hâvîdir), Der-saadet Matbaası, İstanbul 1308. 

 OZANOĞLU, İhsan, “Âkif‟in Kastamonu Günlerinden Birkaç Hatıra”, Türk 

Edebiyatı, sayı: 458, Aralık 2011, s. 48.  
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6.  Başbakanlık Osmanlı Arşivi  

Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatına dair bazı belgelere Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nden ulaşılmıştır. Bahsi geçen bilgiler arşivde şu şekilde kayıtlıdır: 

BOA, DH. İD.79.12.1 

BOA, DH. İD.79.12.2. 

BOA, DH. İD.79.12.2/2. 

BOA, DH. İD.79.12.3. 

BOA, DH. SYS. 53.42.3 

7. Elektronik Kaynaklar 

http://www.kastamonugazetesi.com.tr/varlik-vergisi-odeyen-kastamonulu-

tuccarlar/, Erişim Tarihi: 17.05.2019. 

http://kastamonueml.meb.k12.tr/, Erişim Tarihi: 27.02.2020. 

http://katalog.idp.org.tr/dergiler/33/el-medaris, Erişim Tarihi: 20.03.2020. 

https://www.kastamonur.com/kastamonuda-bir-gazete-zafer-1911-1919/, Erişim 

Tarihi: 17.04.2019. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KASTAMONULU SOFUZÂDE 

MEHMET TEVFİK EFENDİ’NİN HAYATI 

VE  

EDEBÎ ŞAHSİYETİ 

 

1. HAYATI 

Kastamonulu Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin hayatına dair ayrıntılı bilgiler 

bu bölümde doğum yeri ve tarihi, tahsil hayatı, hocası, icâzeti, bulunduğu hizmetler, 

yaptığı seyahatler ve vefatına ilişkin yer ve zaman bilgilerini içeren ayrı başlıklar 

halinde ele alınacaktır.1  

 

 

1.1. Doğum Yeri ve Tarihi 

Mehmet Tevfîk Efendi, nüfüs kayıtlarına göre 1290/1874 yılında Kastamonu’da 

dünyaya gelmiştir. Kastamonu’da “Sofuzȃdeler” olarak bilinen bir aileye mensuptur. 

Babası Sofuzȃde Hȃfız Abdullah Sıdkı Efendi’dir. 

Kaynaklardan bugüne aktarılan bilgilerde Sofuzȃde’nin doğum tarihi ile ilgili bazı 

çelişkiler mevcuttur. İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal’ın, Son Asır Türk Şairleri adlı 

eserinde şairin doğum tarihi 1290/1873 olarak verilmektedir.2 Kastamonulu Mehmet 

Tevfîk Efendi’yi, bugünün edebiyat çevresine yeniden hatırlatan Prof. Dr. Abdulkerim 

Abdulkadiroğlu’dur. Kendisi de Kastamonulu olan merhum Abdulkerim 

Abdulkadiroğlu, Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerine dair pek çok makale ve yazı 

                                                 
1  Mehmet Tevfîk Efendi’ye ait bir takım fotoğraflar çalışmamızın son kısmında Ek-1’de yer almaktadır. 
2  H. 1290 yılının büyük bir kısmı 1873 yılına, az bir kısmı ise 1874 yılına tekȃbül etmektedir.  
Muhtemelen bu nedenle Mehmet Tevfik Efendi’nin doğum tarihi kaynaklarda 1873 yılı olarak verilmiştir.  
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969, c. 3, s. 
1893; Mehmet Nȃil Tuman, Tuhfe-i Nȃilȋ, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, haz. Cemal Kurnaz-
Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları,  Ankara 2001, c. 1, s. 133; Abdulkerim Abdulkadiroğlu, 
Kültürümüzden Esintiler, Anıl Matbaa ve Ciltevi, Ankara 1997, s.341, 354; Abdullah Aydın, 
Kastamonulu Divan Şairleri, Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara 2019, s. 447. 
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kaleme almıştır. Bu yazılara bakıldığında da şairin doğum tarihi ile ilgili farklılıklar 

göze çarpmaktadır.3  

Kastamonu eşrȃfından Ziya Demircioğlu, talebesi olduğu ve kendisinden Farsça 

ve edebiyat dersi aldığı sıralarda, üstȃdı Mehmet Tevfik Efendi’den, terceme-i hȃlini 

sormuş, o da talebesinin bu ricȃsını büyük bir tevazȗ ile kabul ederek hayatına dair 

bilgileri nakletmiştir. Bu bilgiler, Mehmet Tevfik Efendi tarafından, birinci ağızdan 

anlatılmış olması nedeniyle oldukça önemlidir. Bu terceme-i hȃlde nakledildiğine göre 

Mehmet Tevfik Efendi’nin doğum tarihi H. 1290 yılıdır.4 

Diğer yandan, nüfus kayıtları incelendiğinde Mehmet Tevfik Efendi’nin doğum 

tarihinin 01.07.1874 olduğu görülmektedir. Ne var ki bu sefer de ay ve gün olarak 

tanımlanan doğum tarihi ile ilgili bir başka hususiyet ortaya çıkmaktadır. Nüfus 

kayıtlarında, ailenin diğer fertlerinin de doğum tarihleri incelendiğinde ay ve gün olarak 

tanımlanan bu tarihin yani “01.07…” (1 Temmuz) ailenin diğer bireylerinden üç kişi 

için de geçerli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda doğduğu ay ve gün ile ilgili olarak 

nüfüs kayıtlarındaki bilginin kesin olmadığı belirginleşmektedir. 

Bu konu ile ilgili bir başka mesele de Mehmet Tevfik Efendi’nin bir şiirine adeta 

bir başlık şeklinde yazdığı “Bugün 69 yaşımdayım” cümlesidir.5 Şairin bu şiiri yazdığı 

tarih 13 Şubat 1940’tır. Şairin tarihler hususunda oldukça hassas olduğu ve hemen her 

şiirine tarih attığı bir gerçektir. İhtiyarlık konulu bu şiirinde şair, yaşının ilerlemiş 

olduğuna vurgu yapmak ve şairlik kabiliyetlerinin hȃlȃ kuvvetli olduğunu belirtmek için 

böyle bir başlık koymuş olabilir ya da bu tarih gerçekten de kendisinin doğum günü 

olabilir. Bu durum şairin doğum tarihi ile ilgili ayrı bir soruyu beraberinde 

getirmektedir. Şairin 1874 yılında doğduğu kabul edilirse, 1940’ta 66 yaşında olması 

gerekirken 69 yaşında olduğunu söylemesi bir çelişki gibi görülebilir. Tarihler dikkatle 

gözden geçirildiğinde şairin hicrî yıl üzerinden doğum tarihini hesapladığı 

anlaşılmaktadır. Şair H. 1290 yılında doğmuştur ve 13 Şubat 1940 tarihi H. 4 Muharrem 

1359 yılına tekȃbül etmektedir. Yani şairin hesabı hicrî takvim üzerindendir.6 

                                                 
3   Doğum tarihinin 1870 olarak verildiği kaynak için bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Halvetilik’in 
Şabȃniyye Kolu, Şeyh Şabȃn-ı Veli ve Külliyesi, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara 1991, s. 112. 
4  Bu bilgilerin kayıtlı olduğu evraka Kastamonulu araştırmacı ve eğitimci Mustafa Gezici’nin özel 
arşivinde rastlanmıştır. Belgenin üzerinde Ziya Demircioğlu’nun bahsi geçen kısa biyografik yazısının 
Sofuzâde’nin vefatı üzerine 20 Nisan 1960’ta Kastamonu Yenises Gazetesi’nde yayınlandığı bilgisi yer 
almaktadır. Aynı evrak üzerinde Sofuzâde’nin vefâtını duyuran haberler de yer almaktadır. 20 Nisan 1960 
tarihli Kastamonu Yenises Gazetesi’ni incelediğimizde mezkûr vefat ilanlarına rastlamakla birlikte Ziya 
Demircioğlu’nun, hocası Mehmet Tevfik Efendi’yi anlattığı kısa biyografiye tesadüf edilememiştir. Metin 
içinde bundan sonra bu evrakın kaynağı, Mustafa Gezici Özel Arşivi olarak verilecektir. 
5  06 Mil Yz A 9962-9 (Sekizinci Defter), s.103. 
6  Ayrıca şair, bir başka şiirinde “Bu şiiri yazdığım zaman 60 yaşında idim. Bugün on beş sene daha 
sinnim fazladır”  şeklinde not düşmüş, bu nota 30 Ağustos 1950 tarihini ilave etmiştir. Bahsi geçen şiirin 
altındaki yazım tarihi 6 Mart 1940’tır. İki tarih arasında on yıl olduğu açıkça görüldüğü halde şair on beş 
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Dolayısıyla genel olarak, Mehmet Tevfik Efendi’nin doğum tarihi ile ilgili bu 

farklılıkların hicrî tarihin miladî tarihe çevrilmesi ile ilgili durumdan kaynaklanmış 

olabileceği görülmektedir. Hicrî 1290 yılının büyük bir kısmı 1873 yılına 

rastlamaktadır. Sadece Zilkȃde ayının bir kısmı ile Zilhicce ayının tamamı 1874 yılına 

tekȃbül etmektedir. 1874 yılı, Ocak ayının tamamı ile Şubat ayının bir kısmının hicrî 

1290 yılı kapsamında olduğu görülmektedir.   

Yaptığımız çalışma neticesinde, Kastamonulu araştırmacı ve eğitimci Mustafa 

Gezici ve yine Kastamonulu Metin Boyacıoğlu aracılığıyla şairin torunlarına 

ulaşılmıştır. Ailesinin verdiği malumat doğrultusunda Hakkı Aksoy’un çabası ile 

Mehmet Tevfik Efendi’nin kabrinin bulunduğu yer tespit edilmiştir. Kabrinin baş 

kısmında bulunan şahidesinde, doğum tarihi olarak 1874/1290 kaydı bulunmaktadır.7 

Bütün bu bilgiler ışığında Sofuzâde’nin 1874 yılının, Ocak ayında ya da Şubat 

ayının ilk yarısında Kastamonu’da dünyaya geldiği düşünülmektedir. 

 

 

1.2. Ailesi 

Kastamonu’da “Sofuzȃdeler” ya da “Sûfîzâdeler” olarak bilinen bir aileye 

mensup olan Mehmet Tevfîk Efendi’nin babası, Sûfîzâde Hȃfız Abdullah Sıdkı 

Efendi’dir. Kaynaklarda, ne yazık ki şairin annesine dair bir bilgiye tesadüf 

edilememektedir. Öte yandan Kastamonu Nüfus Müdürlüğü’nde yaptığımız çalışma 

sonucunda elde ettiğimiz bilgi anne adının Halime olduğu yönünde olmuştur. Devam 

eden araştırmalarımız sırasında, şairin kabrinin de içinde bulunduğu 

Gümüşlühoca/Gümüşlüce kabristanındaki mezarlardan birinin annesine ait olduğu tespit 

edilmiştir. Bu kabirin şahidesinde “Sûfîzâde Tevfik Efendi’nin vȃlidesi olup elli yıl 

tȃlim-i Kur’ȃn ile meşgul olan Hace Rahime Monla Hanım ruhuna fatiha” yazılıdır.8 

Vefȃt tarihi “H. 1354” olarak verilmiştir.9 Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 

Sofuzȃde’nin annesinin adı nüfus kayıtlarında yazılı bulunduğu şekli ile Halime değil 

Rahime’dir. Hacı Rahime Hoca Hanım, elli yıl boyunca Kur’ȃn-ı Kerîm öğretmiş; 

talebe okutmuş ve ilimle meşgul olmuştur.  

                                                                                                                                               
yıl daha yaşlı olduğunu söylemektedir. Bir hesaplama ya da yazım hatası olduğu açıktır. Öte yandan bu 
ifadeler şairin doğum tarihi hususunu daha da karmaşıklaştırmakta ve şiirlerinden hareketle doğum 
tarihine ışık tutmamızı güçleştirmektedir. Bahsi geçen şiir için bkz.: 06 Mil Yz A 9962-9 (Sekizinci 
Defter), s.109-111; Ayrıca bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin 
Bilinmeyen Yaş ve İhtiyarlık Konulu Şiirleri”, Osmanlı Araştırmaları, c. XXVI, sayı: 26, İstanbul 2005, 
s. 33. 
7  Kabri ve şahidesi için Ek-2. 
8 Annesinin şahidesi için bkz.: Ek-3. 
9  M. 1935. 
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Mehmet Tevfik Efendi’nin babası, Hȃfız Abdullah Sıdkı Efendi (ö. 1896) 

medrese tahsili görmüş, hükümet hizmetlerinde bulunmuş, bu nedenle zaman zaman 

Kastamonu dışında da memuriyetle görevlendirilmiştir. Hȃfız Abdullah Efendi, kısa 

süren memuriyet görevi yanında ticaretle de uğraşmıştır. Tarih ve edebiyata vȃkıf, 

Kastamonu’nun tanınmış zevȃtındandır.10 

Ailesinden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda Mehmet Tevfik Efendi’nin 

başka bir kardeşi yoktur. O, Hȃfız Abdullah Efendi’nin, tek çocuğudur. 

Mehmet Tevfik Efendi birden fazla evlilik yapmıştır. Bu evliliklerinden Hatice, 

Naciye, Safiye, Ayşe Seniye, Hacer Şükriye ve Safiye (Oktay) olmak üzere altı kızı 

dünyaya gelmiştir.11 Ne yazık ki bu kızlarının pek çoğu daha küçük yaşlarda vefȃt 

etmişlerdir. Sadece Hatice Hanım ve Safiye (Oktay) Hanım hayatta kalabilmişlerdir. 

Hatice Hanım’ın annesi, Hafize Hayriye Hanımefendidir. Hatice Hanım, Ankara Gazi 

Numȗne Çiftliği’nin12 kurucu müdürü olan Tahsin Çoşkan Bey’le evlenmiş ve bu 

evlilikten Mevhibe Gülten, Subhi ve Nüzhet adlı çocukları dünyaya gelmiştir.13 

Safiye (Oktay) Hanım’ın annesi Şefika Hanım’dır. Safiye Hanım hȃkim İsmail 

Hakkı Oktay Bey ile evlenmiştir. Bu evlilikten Firȗzan ve Rahşan (Dırahşan) adlı iki 

kızı ile Ahmet Sait adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.14 Firȗzan ve Rahşan 

Hanımefendiler şairin hayatta olan torunlarıdır. Ahmet Sait Efendi ise vefât etmiştir. 

Şairin torunu Ahmet Sait Efendi’nin iki oğlu Tevfik ve Latif Oktay Bey’ler ber-

hayattırlar.15 

                                                 
10  İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893; Özdemir Tan- Nail Tan, Gurur Kaynağımız Kastamonulular 
III, Ankara 2004, s. 92. 
11  Nüfus kayıtlarından derlenmiştir. 
12  Bugünkü adı Atatürk Orman Çiftliği’dir. 
13  1890 yılında Çemişgezek’te doğan Hasan Tahsin Çoşkan, Mehmet Tevfik Efendi’nin büyük 
damadıdır. Kastamonu’da farklı memuriyetlerde görev yaptıktan sonra Mustafa Kemal Paşa tarafından 
Gazi Numȗne Çiftliği’ne kurucu müdür olarak tayin edilmiştir. Uzun yıllar bu görevini sürdürmüştür. 
TBMM’de üçüncü dönem Yozgat milletvekilliği yapmış olan Tahsin Çoşkan, IV. dönemde 619 oyla 
Kastamonu’dan milletvekili seçilmiştir. Beşinci dönemden sekizinci döneme kadar Kastamonu’dan 
milletvekili seçilmeye devam etmiştir. IX. dönemde de Kastamonu’dan milletvekili seçilmiş; fakat IX. 
Dönem seçim tutanağı 14.02.1951’de reddedilmiştir. Hasan Tahsin Çoşkan, Saraçoğlu Kabinesi’nde 
19.02.1946 – 12.8.1946 tarihlerinde, Peker Kabinesi’nde ise 12.8.1946 – 9.9.1947 tarihlerinde Gümrük ve 
İnhisarlar Bakanlığı yapmıştır.  Ayrıca Saka Kabinesi’nde 10.9.1947 – 8.6.1948 tarihlerinde Tarım 
Bakanlığı da yapmıştır. 13 Mart 1952 tarihinde vefat etmiştir. Bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, 
“Sofuzȃde M. Tevfik Efendi’nin Ankara’da Yazdığı Şiirleri ile Bayramȋlik’in Kastamonu Uzantısı ve 
Bilinmeyen Bazı Belgeler”, Cumhuriyetin 80. Yılında Her Yönüyle Ankara Sempozyumu, Ankara 2004, s. 
83-106. Hasan Kaş, T.B.M.M.’de Kastamonu Milletvekilleri ve Çalışmaları (1923 – 1946), İstanbul 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2011, ss. 490-491. 
14  Firȗzan ve Rahşan Hanımefendilere Metin Boyacıoğlu vasıtası ile ulaşıp görüşme imkȃnımız 
olmuştur. Bu görüşme sırasında Rahşan Hanımefendi aileye ve dedesine dair bir takım hatırâtı bize 
nakletmişlerdir. Yine şairin torunu Ahmet Sait Efendi’nin oğlu Latif Oktay Bey de bizimle ailenin elinde 
bulunan şaire ait fotoğrafları paylaşmış; araştırmamız sırasında karşılaştığımız sorulara cevaplar 
bulmamız hususunda yardımlarını bizden esirgememişlerdir.  
15 Mehmet Tevfîk Efendi’nin, torunları Firȗzan ve Rahşan Hanımefendilere yazmış olduğu şiirleri de 
mevcuttur. Bkz.: Ek-4 ve Ek-5. 
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1.3. Tahsil Hayatı 

Mehmet Tevfîk Efendi’nin ilk tahsilini tam olarak nerede ve ne şekilde 

tamamladığına dair bir bilgi kaynaklarda mevcut değildir. O dönemde bazı çocukların 

ailenin büyüklerinden bilhassa babalarından ilk eğitimi aldıkları bir gerçektir. Mehmet 

Tevfîk Efendi’nin babasının hâfız, annesinin de Kur’ȃn-ı Kerîm öğreten bir hoca hanım 

olduğu göz önüne alındığında ilk tahsilini annesinden veya babasından aldığı da 

düşünülebilir. Öte yandan hemen her mahallede bulunan “Sıbyan Mektepleri” de ilk 

tahsil için sıklıkla tercih edilen okullardandır.16  

Mehmet Tevfîk Efendi, ilk mektebin ardından ortaokul tahsili için rüştiyeye 

kaydolmuştur.17 M. Tevfik Kastamonu Mekteb-i Rüştiye’sini tamamlamasının ardından 

da devrin mutasavvıf ȃlimlerinden biri olan Ballıklızâde Hȃfız Ahmet Mȃhir Efendi’nin 

derslerine devam etmeye başlamıştır.18 

Mehmet Tevfîk Efendi, hocası Ahmet Mȃhir Efendi’den tedrisi mutad olan 

ilimleri, tefsir ve hadis başta olmak üzere, Şeyh Sȃdi’nin Gülistan’ını ve Hȃfız 

Şirazî’nin Divan’ını okuyup ikmȃl etmiş, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. On yıl süre ile 

bu ilimleri tahsil eden Mehmet Tevfîk Efendi 1897/1314 yılında Ahmet Mahir 

Efendi’den icȃzet almıştır.19 

 

 

1.4. Hocası Ahmed Mâhir Efendi   

Ahmed Mâhir Efendi (1861-1925), son dönem Osmanlı şuȃra ve ulemȃsından 

siyasetçi kimliğine sahip, döneminde geniş bir çevrede tanınan mutasavvıf bir 

şahsiyettir.20 Irak’tan gelerek Kastamonu’ya yerleşen seyyid bir aileye mensuptur.21 

Ailesi, öncelikle Kastamonu merkeze 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan “Ballık” 

köyüne yerleşmişler, daha sonraları Kastamonu merkezde ikȃmet etmeye başlamışlardır. 

                                                 
16  Mehmet Tevfîk Efendi’nin tam olarak hangi ilk mektebe gittiği bilinmemekle beraber, ailenin yaşadığı 
konağın hemen birkaç metre ilerisinde o dönemde bir “Sıbyan Mektebi”nin var olduğu bilinmektedir. 
Bugün, küçük bir restoran şeklinde hizmet vermekte olan bu mektepte Mehmet Tevfik Efendi’nin de 
eğitim aldığı söylenmektedir. Fakat ailenin son ikâmetgâhları olan bu evin, Mehmet Tevfik Efendi 
tarafından yaptırıldığı ve kızlarından Safiye Hanım’ın 1913 yılında bu evde doğduğu göz önüne 
alındığında bu durumun mümkün olmadığı açıktır. 
17  Aziz Demircioğlu, Yüz Yıllık Kastamonu Basınında Kim Kimdir? 1872-1972, Doğrusöz Matbaası, 
Kastamonu 1980, s. 62. 
18  İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893. 
19 A. Demircioğlu, a.g.e, s. 62; Ayrıca Mehmet Tevfîk Efendi’nin aldığı icȃzet ile ilgili ayrıntılar için 
çalışmamızın “İcȃzeti” başlıklı bölümüne bakılabilir. 
20  Ahmet Mȃhir Efendi’nin bir fotoğrafı için ayrıca bkz.: Ek-6. 
21  Künyesi, “el-Fakir es-Seyyid bin es-Seyyid Hȃfız Mehmet Said bin es-Seyyid Hȃfız Mehmed 
Nureddin el Kastamonî el-Ȃrif Ballıklıefendizâde”. Bkz.: Ali Birinci, Tarihin Alacakaranlığında 
Meşȃhir-i Meçhȗleden Birkaç Zat-2, Dergȃh Yayınları, İstanbul 2010, c. 2,  s.75.  
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İlk yerleşim yerleri olan “Ballık” köyüne nispetle, bu aile, “Ballıklızâde” olarak 

tanınmıştır.22 

Ahmed Mâhir Efendi, Nasrullah mektebinde Kur’ȃn-ı Kerîm’i hıfz etmiş; 

ardından “Hibetullȃh” ve “Merdiye”23 olarak bilinen medreseye devam ederek ulemȃ ve 

meşȃyıhtan Seyyid Ahmed Hicȃbî Efendi’den ilim tahsil etmiştir.24 

Seyyid Ahmed Hicȃbî Efendi, Nakşibendî Hȃlidî Şeyhi Ahmed Siyȃhî 

Efendi’nin oğludur. Ahmed Siyȃhî Efendi (1777-1874) ise büyük mutasavvıf Mevlânâ 

Hȃlid-i Bağdâdî’nin (1770-1827) halifelerindendir.25 Ahmed Siyȃhî Efendi Çankırı 

Çerkeş’de bulunan Mustafa Efendi’ye intisâb etmek istemişse de Halvetî-Şâbânî 

büyüklerinden Çerkeşî Mustafa Efendi, kendisinin feyzine bâis olan zâtın isminin 

“Hâlid” olacağını bildirmiştir. Bir süre sonra Ahmed Siyȃhî Efendi, Kastamonu’dan hac 

farizasını yerine getirmek üzere yola çıkmış, bu yolculuk esnasında Şam’a geldiğinde 

Hȃlid-i Bağdâdî ile görüşmüş ve sohbetlerine katılmıştır. Çerkeşî Mustafa Efendi’nin 

işaret buyurduğu zâtın Hȃlid-i Bağdâdî olduğunu anlamış; kendisine intisâb etmiş ve 

Hicaz’a birlikte gitmişlerdir. Siyah destar sarındığı için bizzat Mevlânâ Hȃlid-i 

Bağdâdî’nin kendisi ona, “Siyȃhî” lakabını vermiştir. Ahmed Siyȃhî Efendi, Mevlânâ 

Hȃlid-i Bağdâdî’den hilafet almış ve Kastamonu’ya dönmüştür. Onun dönüşünden kısa 

bir süre sonra da Mevlânâ Hȃlid-i Bağdâdî Hazretleri vefât etmiştir. Ahmed Siyȃhî 

Efendi, Mevlânâ Hȃlid-i Bağdâdî’nin son halifesidir.26 Anadolu’da Nakşî-Halidî 

                                                 
22  Fazıl Çifci, Kastamonu Camileri Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserleri, TDV, Ankara 1995, s. 247. 
23  Bu medrese, daha sonraki yıllarda, Ahmet Mâhir Efendi’nin müderrislik yaptığı ve Mehmet Tevfik 
Efendi’nin de ders aldığı medresedir. Nakşibendî Hȃlidî Şeyhi Ahmed Siyâhî Efendi’nin adına istinaden 
de  “Hacı Ahmed Efendi Medresesi” olarak bilinen bu medrese “Merdoğlu” adlı bir şahsın evini Ahmed 
Siyâhî Efendi’nin hizmetlerine bağışlamasından dolayı “Merdoğlu Medresesi” ve “Hibetullah Medresesi” 
olarak anılmıştır. Bu medrese bünyesinde çok değerli kitaplardan oluşturulmuş bir de kütüphane yer 
almıştır. Bkz.: M. Zühdî, Tehassür (Kastamonu Ecille-i Ulemâ ve Meşâyihinden Şeyh Ahmed Siyâhî 
Hazretleriyle Mahdûm-ı Mükerremleri Şeyh Seyyid Efendi Hazretleri’nin Tercüme-i Hâlini Hâvîdir), Der-
saadet Matbaası, İstanbul 1308, s. 15; Serhat Yılmaz-Mustafa Demirci, “Kastamonu’da Hâlidî Dergâhı 
Vakfiyesi ve Kütüphanesi”, Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 
Kastamonu 2014; Necdet Yılmaz, “Hâlid-i Bağdâdî’nin Son Halifesi Kastamonulu Ahmed-i Siyâhî 
Hayatı, Eseri ve Vakfiyesi”, USUL İslam Araştırmaları, sayı: 32, 2019, s. 43. 
24  İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 2, s. 902. 
25 Nakşibendiyye, İslam dünyasında mevcut tarikatların en yaygın olanlarından biridir. Kurucusu 
Bahaeddin Nakşibend (ö. 791/1389) olarak kabul edilir. Nakş-bend kelimesi Farsça’dır ve “nakış işleyen 
kimse” demektir. Bu tarikatın terbiye metodu kalb ile insanın kemȃle ermesidir. Manevî anlamda, kalb 
işlendiği, kalbin üzerine süsler yapıldığı için bu adla anılır olmuştur. Mevlȃnȃ Hȃlid-i Bağdȃdî (1191-
1242/1777-1826) ile Nakşibendiyye’de Hâlidiyye adıyla yeni bir kol ortaya çıkmış ve bu kol hemen 
hemen bütün Arap topraklarında, Türkiye’de ve Kürtler’in yoğun olduğu bölgelerde yayılmıştır. Bkz.: 
Nedet Tosun, Bahâeddin Nakşbend Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul 2005; Hamid 
Algar, “Nakşibendiyye”, DİA, İstanbul 2006, c. 32. ss. 335-342; Hamid Algar, Nakşîbendîlik, haz.: A. 
Cüneyd Köksal, İnsan Yayınları, İstanbul 2007; Butrus Abu Mannah, “Hȃlidîliğin Yükselişine ve 
Gelişmesine Yeni Bir Bakış”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sȗfîler, haz.: Ahmet Yaşar Ocak, TTK, 
Ankara 2014, ss. 323-359; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2018, 
s. 233-243. 
26  M. Zühdî, Tehassür, ss.  11-12. 
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akidesinin tanınıp sevilmesine hizmet etmiştir.27 Kendisinden sonra icȃzet verdiği oğlu 

Ahmed Hicȃbî Efendi, bu silsileyi devam ettirmiştir.28 

Ahmed Mâhir Efendi de henüz küçük bir çocuk iken, Kırıkçeşme mahallesinde 

irşat vazifesini ifȃ eden Nakşî-Halidî Şeyhi Ahmed Siyȃhî Efendi’nin hizmetine girip bu 

yolun eğitim ve terbiye usûllerini öğrenmeye başlamıştır. Ahmed Siyȃhî Efendi, 

vefȃtına yakın bir zamanda, kendisinde görmüş olduğu kabiliyet üzerine Ahmed Mâhir 

Efendi’yi, oğlu Hicȃbî Efendi’ye emanet etmiş ve onunla yakından ilgilenmesi 

hususunda vasiyette bulunmuştur.29 

Ahmed Siyȃhî Efendi’nin vefȃtından sonra, Kastamonu’da ilmi, irfȃnı, ahlak ve 

faziletinin üstünlüğü ile “Zuhru’l-Kümmelîn” şeklinde anılan Hicȃbî Efendi30, şeyhinin 

vasiyeti üzerine Ahmet Mȃhir Efendi’nin eğitimi ile de yakından ilgilenmiştir. Bu 

sayede Ahmed Mâhir Efendi, daha mürşidinin sağlığında irşad vazifesinde kendisine 

yardımcı olmaya başlamış, bu nedenle zaman zaman şehir dışına seyahatlerde bulunmuş 

ve irşat seccadesine daha mürşidi hayatta iken oturmaya hak kazanmıştır.31 

Ahmed Hicâbî Efendi, vefât etmeden evvel Tosya’da bulunan Ahmed Mâhir 

Efendi’yi çağırtmış, “medresenin ve dergâhın mâmuriyeti ve ihvânın terakkisi” ile 

meşgul olmasını istemiş ve kendisine bir de icâzet vermiştir.32 

Öte yandan, Ahmet Mȃhir Efendi, tasavvufî kimliğinin yanında farklı devlet 

memurluklarında da bulunmuştur. Darü’l-Fünȗn İlȃhiyat Fakültesi’nde ve Medresetü'l-

Vȃizin’de on üç yıl tefsir ve kelȃm dersleri okutmuştur. Yaptığı hizmetlere karşılık 

İstanbul pȃyesi, ikinci rütbe Mecîdî ve üçüncü rütbe Osmanî nişanları ile taltif 

edilmiştir.33 Saray çevresine yakınlığı, Hatırȃt’ında açıkça görülmektedir. Devrin 

padişahı Sultan V. Mehmet Reşad tarafından kendisine kıymetli bir kürk, ferace, değerli 

                                                 
27  Erzurumlu Ȃşık Emrah’ın Ahmed Siyȃhî Efendi’den feyz aldığı da kaynaklarda mevcuttur. Bkz: 
Süleyman Uludağ, “Hȃlidîyye”, DİA, İstanbul 1997, c. 15, s. 298. 
28 Ahmed Siyȃhî Efendi’nin hayatı ile ilgili ayrıca bkz.: Abdurrahman Memiş, Hâlidî Bağdadi ve 
Anadolu‟da Hâlidîlik, Kitapevi, İstanbul 2000, ss. 186-189. Necdet Yılmaz, “Hâlid-i Bağdâdî’nin Son 
Halifesi Kastamonulu Ahmed-i Siyâhî Hayatı, Eseri ve Vakfiyesi”, USUL, sayı: 32, 2019, ss. 39-68; Enes 
Aktaş, Kastamonulu Haddâd Zâde Siyâhî Ahmed Efendi’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, YL Tezi, 
Hitit Üniversitesi SBE, Çorum 2019. 
29 M. Zühdî, Tehassür, s. 25; Lamia Levent, Ahmet Mȃhir Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi 
Görüşleri, Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara 2012, s. 27. 
30 Kastamonu’da Nakşî-Hȃlidî silsilenin temsilcilerinden Seyyid Ahmed Hicȃbî Efendi’nin hayatı ile 
ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: İhsan Ozanoğlu, Kastamonu’nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlar, Haddadizȃde 
Seyyid Ahmed Hicȃbî, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1959, ss. 3-7. 
31 Çifci, Kastamonu Camileri Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserleri, s. 247. 
32 M. Zühdî, Tehassür, s. 74, 108-109. 
33  Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Ahmet Mȃhir Efendi, Ballıklızȃde”, DİA, İstanbul 1989, c. II, s. 98. 
Ahmet Mȃhir Efendi’nin aldığı bu nişanlar ve bunlarla ilgili kaynaklar, kendi hatıratı ve eserlerine ilişkin 
notlar ile ilgili ayrıntılar için bkz.: Abdulkadiroğlu, “Ahmet Mȃhir Efendi’nin İstanbul Hayatı, Verdiği 
İcazatnâmeler ve Üç Eseri ile El Yazması Hâtıratı Üzerine Notlar”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 471-490.  
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bir tesbih ve biri üzeri kırmızı mineli diğeri murassa armalı ve kordonlu iki saat hediye 

edilmiştir.34 

1908 yılından sonra siyaset hayatına atılan Ahmet Mahir Efendi, Kastamonu 

milletvekiliği yapmıştır.35 Meclis-i Mebȗsan’da yedi yıl, ardından Büyük Millet 

Meclisi’nin açılması ile iki yıl da burada hizmet etmiştir.36 Osmanlı Devleti’nin son 

devrinde meşrutiyet taraftarı olmuş, Kastamonu Nasrullah Cami’inde bu yönde vaaz 

vermiştir. Ahmed Mâhir Efendi, Hatırât’ının bir yerinde Temyiz Makemesi Reisliği’ne 

getirilmemesinin sebebi olarak İttihad Fırkası tarafında bulunuşu olduğunu bizzat 

kendisi belirtmiştir. İttihadçıların yakalanıp sürgün edildikleri dönemde o, yerini 

muhafaza etmeyi hatırlı dostları sayesinde başarmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra 

da yapılan inkılȃpları desteklemiş;  Atatürk’ün şapka inkılȃbı için geldiği Kastamonu 

gezisine iştirak etmiştir.37 

Ahmet Mȃhir Efendi, bu geziden kısa bir süre sonra 4 Eylül 1925 tarihinde 

Kastamonu’da vefȃt etmiştir. Darru’l-Kurra Medresesi’nin yanındaki cami haziresine 

defnolunan Ahmet Mȃhir Efendi’nin naaşı, 1961 yılında yapılan imar çalışmaları 

nedeniyle buradan alınarak Kastamonu merkeze yaklaşık on kilometre uzaklıkta 

bulunan Kuzyaka Mevki’inde,  Kozkıran köyünde bulunan damadının da mensubu 

olduğu Karahüseyinzȃde ailesine ait kabristana taşınmıştır.38 

Ahmet Mȃhir Efendi, ilmî ve fikrî pek çok eser vermiş; tasavvufî içerikli şiirler 

de kaleme almıştır.39 Şiirlerini Mecmuȃ-i Eş’ȃr adı altında toplamıştır; fakat bu eser 

basılamamıştır. Ahmet Mȃhir Efendi’nin şiirlerinin bir kısmı da Atȃullah İskenderî’nin 

Hikem-i Atȃiyye’sine yazdığı şerhin içerisinde yer almaktadır.  İslam tasavvuf geleneği 

içerisinde büyük önemi hȃiz olan Hikem-i Atȃiyye’ye Ahmet Mȃhir Efendi’nin yaptığı 

bu şerhte, eserin aslında bulunan 321 hikmet, Arapça asılları ve tercümeleri verildikten 

sonra zengin dîni-tasavvufî tabirlerle açıklanmıştır.40 Yer yer Ahmet Mȃhir Efendi’nin 

manzȗm parçaları da hikmetlerin daha iyi anlaşılabilmesi adına şerhin içerisinde yer 

                                                 
34 Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, ss. 476-481. 
35  Ahmet Mȃhir Efendi’nin, milletvekili olduğu dönemlerde yapmış olduğu meclis konuşmaları için 
bkz.: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, Erişim Tarihi: 20.05.2019;  Ayrıca Ahmet Mȃhir Efendi’nin 
milletvekili kimliği, meclisde yaptığı konuşmalar, verdiği soru önergeleri  v.b. ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Hasan Kaş T.B.M.M.’DE Kastamonu Milletvekilleri ve Çalışmaları (1923-1946 ), Doktora Tezi, 
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2011. 
36 Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Ahmet Mȃhir Efendi, Ballıklızȃde”, DİA, İstanbul 1989, c. II, s. 98.  
37  Levent, Ahmet Mȃhir Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, ss. 48-53. 
38  a.g.t, s. 26.   
39  İbnülemin Mahmut Kemal, “Nazımda, emsȃli hocalara nispetle, mȃhir idi” diyerek Ahmet Mȃhir 
Efendi’nin şairlik yönüne vurgu yapmıştır. Bkz.: İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 2, s. 903.  
40 Abdulkadiroğlu, “Ahmet Mȃhir Efendi”, Kültürümüzden Esintiler, s. 513; “Ahmet Mȃhir Efendi, 
Ballıklızȃde”, DİA, İstanbul 1989, c. II, s. 98. 
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almıştır. Bu şerh iki cilt olup el-Muhkem fi Şerhi’l-Hikem adıyla basılmıştır.41 Bunun 

dışında Mucizȃt-ı Kur’ȃniyye adlı eserinin birinci kısmı, el-Fatiha fi Tefsiri’l-Fatiha ile 

Hutbe Mecmuȃsı basılmış eserleri arasındadır. Mucizȃt-ı Kur’ȃniyye’nin ikinci kısmı 

basılamamıştır. Ayrıca tamamlanamayan bir tefsir çalışması ile müsvedde halinde kalan 

başka eserleri de mevcuttur.42 Ahmed Mâhir Efendi’nin Aynu’l-İlm adlı esere mensûr ve 

Bostan’a manzȗm tercümeler yaptığı ancak bu eserlerinde basılmayıp müsvedde halinde 

kaldığı kaynaklarda belirtilmektedir.43 

Mehmet Tevfîk Efendi, hocası Ahmet Mȃhir Efendi’nin bir gazelini tahmis 

etmiştir.44 Ayrıca hocası için çok sayıda şiir de kaleme almış hocasının kendi şairliği ve 

şiiri üzerinde son derece etkili olduğunu yine yazdığı şiirlerle dile getirmiştir.45 

Ahmed Mâhir Efendi bir müderris olarak medrese tahsilini tamamlayan 

talebelerine pek çok kez ders icȃzeti vermiştir. Bunlardan biri de Mehmet Tevfik 

Efendi’dir.  

 

 

1.4.1. Ahmet Mȃhir Efendi’nin Verdiği İcȃzetnȃmeler 

Ahmet Mȃhir Efendi, müderrislik yaptığı dönemde, ilim tahsilini tamamlayan 

pek çok talebeye icȃzet vermiştir. Ahmet Mȃhir Efendi, tarafından verildiği bilinen 

icȃzetnȃme metinlerinden günümüze kadar ulaşabilen üç tanedir.46 Abülkerim 

Abdulkadiroğlu, “Ahmet Mȃhir Efendi’nin İstanbul Hayatı, Verdiği İcȃzetnȃmeler ve 

Üç eseri ile El Yazması Hatırȃtı Üzerine Notlar” başlıklı yazısında, Mehmet Tufan 

Aslan’ın koleksiyonundan istifade ile yaptığı çalışmada, Ahmed Mâhir Efendi’nin 

verdiği icȃzetnȃmelerin şu üç isme ait icȃzetnȃmeler olduğunu belirtmiştir:47 

a. Kastamonulu Abdurrahman oğlu Mehmet Salim Efendi icȃzetnȃmesi, 

b. Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi icȃzetnȃmesi, 

                                                 
41  Kastamonulu Hafız Ahmet Mȃhir, el-Muhkem fi Şerhi’l-Hikem, Ahmed İhsan Matbaası, İstanbul 
1323; Bu şerhin yeniden basımı yapılmıştır. Bkz.: Atȃullah İskenderî, Hikem-i Atȃiyye, şerh: Seyyid Hȃfız 
Ahmet Mȃhir Efendi, haz.: Tahir Galip Seratlı, Sȗfi Kitap, İstanbul 2015. 
42  Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, s. 354. 
43  İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 2, s. 903. 
44  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, Kastamonu Vilȃyet Matbaası, Kastamonu 1329, ss. 30-31. 
45  a.g.e, ss. 29-30; 06 Mil Yz-A 9962-11, ss. 2-4. 
46  İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri’nde “Üç defa birçok tȃlibe icȃzet vermeğe 
muvaffak olmuştur” demektedir. Abdulkerim Abdulkadiroğlu da bu ifadeden kastın toplu icȃzet 
merasimleri olduğunu belirtmiştir. Lamia Levent’in “Ahmet Mȃhir Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi 
Görüşleri” adlı tezinde de bu şekildedir. Bkz.: İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 2, s. 902; Abdulkadiroğlu, 
“Ahmet Mȃhir Efendi’nin İstanbul Hayatı, Verdiği İcazatnâmeler ve Üç Eseri ile El Yazması Hâtıratı 
Üzerine Notlar”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 471; Levent, Ahmet Mȃhir Efendi, Hayatı, Eserleri ve 
Tasavvufi Görüşleri, s. 34. 
47  Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, ss. 487-490. 
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c. Kastamonulu Topalyavanzȃde Hacı Mehmet oğlu Hȃfız Abdullah Efendi 

icȃzetnȃmesi. 

Kastamonulu Abdurrahman oğlu Mehmet Salim Efendi’ye verdiği icȃzetnȃme, 7 

Zilhicce 320 tarihlidir. Üzerinde bu icȃzeti verenin Ahmed Mâhir Efendi olduğunu 

bildiren icȃzet yazısı ve mührü bulunmaktadır. 

Üçüncü icȃzetnȃmenin metni incelendiğinde bu icȃzetnȃmeyi verenin Ahmed 

Mâhir Efendi’nin talebesi Hacı Salihzȃde lakabıyla tanınan Hüseyin Hüsnü Efendi 

olduğu görülmüştür. 

Bunların dışında, Ahmed Mâhir Efendi’nin verdiği bir başka icȃzetnȃmeden de 

bahsetmek gerekir ki oda mektupçu Sâdık Vicdanî’ye (1864-1939) verilen 

icȃzetnȃmedir. Abülkerim Abdulkadiroğlu hocanın gördüğünü belirttiği Mehmet Tufan 

Aslan’ın koleksiyonunda bulunmamakla birlikte Sâdık Vicdanî’nin Ahmed Mâhir 

Efendi’den icȃzet aldığı, bazı kaynaklarda dile getirilmiştir. Dinî, tasavvufî ve ilmî 

konularda manzȗm ve mensur eserler kaleme alan, bilhassa tarikat silsileleri alanında 

meydana getirdiği meşhur eseri Tomâr-ı Turûk-ı Aliyye48 ile tanınan Sâdık Vicdanî, 

Ahmed Mâhir Efendi’nin önemli talebelerinden biridir. Hazret-i Muhammed Aleyhi’s-

selam Niçin Çok Evlendi, Cuma Namazı, Bayram Namazları ve Fihrist-i Kur’ân-ı 

Kerîm gibi pek çok dinî ve tasavvufî eser kaleme alan Sâdık Vicdânî, 1880 yılında 

Kastamonu Vilâyeti İstînaf Mahkemesi’nde başkâtiplik vazifesi yapan babasının 

yanında kalem mülâzımı olarak çalışmaya başlamıştır.49 Takip eden yıllarda farklı 

memuriyetlerle görevlendirilen Sâdık Vicdanî, 1888 yılında Kastamonu Vilâyeti 

Mektupçuluk Kalemi’nde müsevvidliğe geçerek hayatı boyunca sürdürecek olduğu 

mektupçuluk görevine başlamıştır.50 

Sâdık Vicdânî’nin, Berk-ı Fezâ, Nağamât-ı Vicdâniyye ve Perîşan ya da 

Kahkaha adlı eserlerinde şairliğine dair edebî cihetini gösterecek pek çok manzȗme 

bulunmaktadır.51  

                                                 
48  Sâdık Vicdânî’nin Kâdiriyye ve Halvetiyye tarikatlarının şubelerini ve silsilelerini tek tek ele aldığı, 
ayrıca bazı tasavvuf kavramların açıklamalarına yer verdiği dört ciltlik önemli eserinden biridir. Birinci 
cilt: Melȃmîlik ile ilgilidir. İkinci cilt: Kadiriyye Silsilelerini ve üçüncü cilt ise Halvetiyye silsilelerini 
ihtiva eder. Dördüncü cilt ise Sȗfi ve Tasavvuf müstakil başlıklıdır fakat serinin son kitabı olarak kaleme 
alınmıştır.   Tomâr-ı Turûk-ı Aliyye İrfan Gündüz tarafından sadeleştirilerek yeniden yayınlanmıştır.  
Bkz.: Tuğrul Tezcan, “Sâdık Vicdânî ve Dînî Eserleri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 
4, s. 4, 2015, ss. 877-895. Sâdık Vicdânî, Tomâr-ı Turûk-i Aliyye: Tarîkat ve Silsileleri, haz.: İrfan 
Gündüz, Enderun Kitabevi, İstanbul 1995. 
49  Semih Ceyhan, “Sâdık Vicdanî”, DİA, İstanbul 2008, c. 35, s. 401. 
50  Lokman Taşkesenlioğlu, “Bir Mutasavvıfın Hicviyyesi: Sadık Vicdȃnî ve Parasız Risalesi”, 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,  Mart 2018, ss. 162-175. 
51  Ayrıca Sâdık Vicdanî’nin tüm eserleri hakkında bilgi için bkz.: Sâdık Vicdanî Kayıkçıoğlu, Hurȗfilik 
ve Bektȃşîlik Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar?, haz.: İsmail Güleç, İz Yayıncılık, İstanbul 2017, ss-XV-
XVII. 
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Mehmet Tevfîk Efendi ve Sâdık Vicdânî arasında özellikle öğrencilik yıllarına 

dayanan yakın bir ilişkinin var olduğu açıktır. Belli bir süre ikisi aynı anda Ahmed 

Mâhir Efendi’nin talebesi olmuşlardır. Sofuzâde, Sâdık Vicdânî’nin şiirlerinden 

bazılarına nazireler yazmıştır. Özellikle, Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz-A 9962-11 

şeklinde kayıtlı bulunan defterinde 11. sayfadan 15. sayfaya kadar tam on şiiri ile 32. 

Sayfadaki bir başka şiiri Sâdık Vicdânî’ye naziredir. Bu şiirler muhtelif muhtevada olup 

bazıları şairlik ile ilgilidir; bazıları da tasavvufȋ muhtevaya sahiptir.52 

Kâdiriyye tarikatına mensup bir ailede yetişmiş olan Sâdık Vicdânî, Nakşî-

Hȃlidî silsileden gelen Ahmed Mâhir Efendi’nin derslerine uzun yıllar devam etmiş ve 

ondan icȃzet almıştır. Bazı kaynaklar aldığı bu icȃzetin seyr ü sülȗk icȃzeti olduğunu 

belirtmişlerdir.53 Sâdık Vicdânî, hüsn-i hat sanatıyla da ilgilenmiş, nesih ve sülüs 

hatlarında icȃzet almıştır.54 

Ahmed Mâhir Efendi’den icȃzetnȃme alan diğer bir isim Mehmet Tevfik 

Efendi’dir. 

 
 
1.5. İcȃzeti 

“Bir âlimin ilmini talebesine aktarması” manasında terimleşmiş olan icâzet 

verme geleneğinin, Osmanlılarda ve İslam devletlerinin pek çoğunda, dinî ve ilmî 

eğitimin sağlam ve muteber bir biçimde devamının sağlanmasında önemli bir yere sahip 

olduğu bilinmektedir.55 Bu bağlamda tahsîl edilen ilmin türüne göre talebeler eğitim 

sürecinin sonunda o alandaki yeterliliklerinin bir kabûlü manasında icâzetnâme alırlar.  

Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi, Merdiye Medresesi’ne on yıl süre ile devam 

etmiştir. Bu süre zarfında hocası Ahmed Mâhir Efendi’den tefsir, hadis, usûl ve fürûğ, 

kelam, mantık, mübalağa ve hikmet de dâhil olmak üzere aklî ve naklî diğer fenleri 

tahsîl etmiştir.56 Bu sürecin sonunda da hocasından, âdet olduğu vecihle icâzet talebinde 

bulunmuştur. 

                                                 
52  06 Mil Yz-A 9962-11, ss. 11-15, 32. 
53  Semih Ceyhan, Sâdık Vicdanî’nin bu icȃzetini, seyr ü sülȗk icȃzeti olarak değerlendirerek “1893’te 
seyr ü sülûkunu tamamlayarak Ahmed Mâhir Efendi’den Nakşî-Halidî icâzetnâmesi aldı.” demektedir. 
Lamia Levent, Sâdık Vicdanî’nin Ahmed Mâhir Efendi’nin önemli bir talebesi olduğunu söylemiş ve 
Ahmet Karadut’un hazırladığı Sâdık Vicdanî’nin Hz. Peygamber Niçin Çok Evlendi adlı eserini kaynak 
göstererek Ahmed Mâhir Efendi’den icâzet aldığından bahsetmiştir. Ali Birinci ise sülüs ve nesih yazıda 
hat icâzeti aldığını Ahmed Mâhir Efendi’den de “ulûm-ı âliyye ve âlîyeyi” tahsilden sonra icâzet aldığını 
belirtmektedir. Bkz.: Semih Ceyhan, “Sâdık Vicdanî”, DİA, İstanbul 2008, c. 35, s. 401; Levent, Ahmet 
Mȃhir Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, s. 33; Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde: Meşȃhir-i 
Meçhȗleden Birkaç Zat, Dergȃh Yayınları, İstanbul 2001, s. 24. 
54  Birinci, a.y. 
55  Cemil Akpınar, “İcâzet”, DİA, c. 21, İstanbul 2000, s. 393. 
56  Z. Demircioğlu “sofi ilimleri”ni de tahsil etmiş olduğundan bahsetmektedir. Bkz.: “Kastamonu 
Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici Özel Arşivi. 
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Bunun üzerine Ahmed Mâhir Efendi bir icâzetnâme metni tertip etmiştir. 

Kastamonulu eğitimci ve araştırmacı Mustafa Gezici’nin özel arşivinde bu 

icâzetnâmenin bir kopyası mevcuttur.  Fotokopi nüshasını gördüğümüz icȃzetnȃme, 

varak olarak 1a-13a şeklinde ifade edilebilecek yaklaşık 25 sayfadan oluşmaktadır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Mehmet Tevfik Efendi’ye verilen bu icâzetnâme 

yukarıda bahsi geçen ilimlerin tahsiline binâen verildiğinden umûmî ilmî icâzetnâme 

özelliği göstermektedir. İcâzetnâme genel tertibe uygun olarak besmele, hamdele ve 

salvele ile başlamaktadır. Yine pek çok icâzetnâmede olduğu gibi, ilmin önemine ve 

değerine işaret eden “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ve “Allah’tan ancak âlim 

kulları korkar” âyet-i celîlelerini konunun ehemmiyetini vurgulamak üzere dile 

getirilmiştir.57 Ardından Hz. Peygamber’in ilimle ilgili şu hadisi şerifi nakledilerek izah 

edilmiştir: 

“Kim bir yola ilim aramak üzere giderse Allah onun için cennete giden yollardan 

bir yolu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler, ilim öğrencisinden razı oldukları için 

kanatlarını indirirler. Yine şüphesiz göktekiler ve yerdekiler,  hatta sudaki balıklar bile 

ilim talibi için istiğfar ederler.  Şüphesiz âlim adamın âbid kişiden üstünlüğü,  ayın 

diğer yıldızlardan üstünlüğü gibidir. Muhakkak, âlimler peygamberlerin vârisleridir. 

Şüphesiz peygamberler ne altın ne de gümüş miras bırakırlar. Peygamberler miras 

olarak ancak ilim bırakırlar. Bu itibarla kim peygamberlerin mirası olan ilmi elde ederse 

tam bir hisse almış olur”.58 

Bundan sonra ise cahilin hallerinden ve cehaletin ne gibi olumsuz sonuçlara 

sebebiyet verdiğinden bahsedilmiştir.  

Bütün bu izâhatın ardından sözü talebesi Mehmet Tevfik Efendi’ye getiren 

Ahmed Mâhir Efendi, ilim talebinde öğrencisinin ciddiyetinden bahseder. Maarif ve 

kemalat tahsiline seneler boyunca ciddiyet, gayret ve itina göstermiş ve tam bir isti’dat 

ve devamlılık içerisinde bu ilimleri muvaffakiyetle tahsil etmiş olduğunu belirtir. Bu 

sürecin sonunda kendisinden böyle bir icȃzet talebinde bulunulduğunu, bir ȃlim olarak 

kabul edilmesinin ve kendisine gösterilen bu büyük teveccühün bir karşılığı olarak bu 

icȃzeti, tıpkı daha önce başkalarına verdiği şekilde, Mehmet Tevfik Efendi’ye de 

verdiğini belirtir. Talebesinin nazarî ve amelî; aklî ve naklî bütün ilimlerde izinli 

sayılmasına müsaade ettiğini de söyler. Yine ilaveten kendisinden aldığı bu ilimleri 

istediği zamanda ve istediği yerde okutmasına da izin vermekte olduğunu, alet 

ilimlerinde ve ȃlî, yüce ilimlerde de icȃzetli olduğunu ifade eder.  

                                                 
57  Zümer 39/9;  Fâtır 35/28. 
58  Ebû İsâ b. Muhammed b. İsâ bin Sevre et-Tirmizî, Es-Sünenü’t-Tirmizî 1-5, Çağrı Yayınları, İstanbul 
1981, c. 5, ss. 48-49 (Hadis nr.: 2682). 



 24 

Ahmed Mâhir Efendi’nin verdiği bu icȃzetnȃmede genel usûle uygun bir 

biçimde, kendisinin hocalarının isimleri ve silsileleri de yer almaktadır. Kur’ân-ı 

Kerîm’i okumayı ilk öğrendiği hocasından başlayarak Ali Behçet Efendi’ye kadar bu 

isimleri tek tek anar. Ardından Ali Behçet Efendi’nin kendisini, bir silsileden bu ilimleri 

tahsil etmek üzere Merdiye Medrese’sine gönderdiğinden bahseder. Merdiye’de ilm-i 

tecvîd ve kırâatte hocaların hocası Seyyid Hicabî’den kırâat ilimlerini okuduğunu 

belirtir. Buradan itibaren de Seyyid Hicabî Efendi’nin içinde bulunduğu zâhiri ve bâtınî 

ilim meclislerine kendisinin de her dâim devam ederek ilim ve irfânını genişlettiğinden 

bahseder. Seyyid Hicabî Efendi’den Hz. Peygamber’e ulaşan bu silsileyi oluşturan 

isimleri saydıktan sonra Ahmed Mȃhir Efendi, tıpkı Hz. Peygamber’in, âl ve ashabına 

tavsiye buyurduğu gibi, Mehmet Tevfik Efendi’ye takvadan ayrılmamasını tavsiye eder. 

Bu kısımdan itibaren de metnin sonunda kadar dinî-tasavvufî pek çok konuda 

tavsiyelerde bulunur. Bu nasihatler icȃzetnȃmede yaklaşık altı sayfa boyunca devam 

eder. Vaktinin bir zerresini bile boş geçirmemesini talebesine öğütleyen Ahmed Mâhir 

Efendi, kalbini fenâfi’llâha ulaşana kadar Allah’ın zikrine dalarak; Allah ve nûrunun 

dışındaki her şeyden temiz tutmasını söyler. Bu hususta da halvetle ve sebat göstererek 

özellikle avam tabakasıyla sohbeti terkedip Hak sohbetine ehemmiyet vermekle, nefis 

tezkiyesi ve kötü ahlaktan kalbini terbiye etmekle, bu işin kolay olabileceğini de 

vurgular. Bunların dışında yeme-içmeden, mal ve servet sahibi olmak, çalışmak, 

ibadetler, namaz ve Kur’ân-ı Kerîm okumak, yumuşak huylu olmak, katı kalpli 

olmamak gibi pek çok konuda ayet ve hadisler ışığında yol gösterir; nasihatte bulunur. 

Son kısımda ise Kitab ve sünnette, naklî ve aklî ilimlerde bu icȃzetnȃmenin 

Kastamonulu Abdullah Sıdkı Efendi’nin oğlu Mehmet Tevfik Efendi’ye 1314/1897 

senesinin Zilhicce ayının beşinci gününde verildiği yazılmıştır. Bu kısımda Ahmed 

Mȃhir Efendi’nin mührü de yer almaktadır. 59 

 

1.6. Lakabı, Soyadı ve Mahlası 

Mehmet Tevfîk Efendi, hem zahirî hem de batınî ilimlere vukȗfiyeti yüksek, 

büyük bir ȃlimdir. Medrese tahsili görmüş, uzun yıllar boyunca tefsir ve hadis dersleri 

vermiş, Mesnevȋ okutmuştur. Kastamonu Sanat Mektebi’nde ve İmam Hatip Okulu’nda 

öğretmenlik ve idarecilik yapmıştır. Bu nedenle daha ziyâde “Hoca Tevfîk” ya da 

“Hoca Tevfîk Efendi” olarak anılmış; ailesine nispeten de “Sofuzȃde” lakabı ile 

                                                 
59  Mehmet Tevfik Efendi’nin icȃzetnȃme metni için bkz.: Ek-7. 
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bilinmiştir.60 İcâzetnâmesinde künyesi “Es-seyyid Mehmet Tevfik bin hâfız Abdullah 

Sıdkı el-Kastamonî” şeklindedir.61 

Soyadı Kanunu’ndan sonra, “Sofuzȃde”nin Türkçe söyleniş şekli olan 

“Sofuoğlu” soyadının başka bir aile tarafından kullanılması nedeniyle Mehmet Tevfîk 

Efendi, “Safoğlu” soyadını almıştır. Buna rağmen bazı kaynaklarda kendisinden 

“Sofuoğlu” olarak bahsedildiği görülmektedir.62 

Divan şairlerinin, şiirlerinde kullandıkları isimler olarak adlandırılabilecek olan 

ve şairler tarafından bilinçli olarak seçilen mahlaslar, şairin tanınmasını ve diğer 

şairlerden ayırt edilebilmesini sağlayacağından son derece önemlidir.63 Bu nedenle 

klasik dönem şairleri çoğunlukla kendi duygu, düşünce ve hayal dünyalarını yansıtan, 

mizaclarına uygun mahlasları tercih etmişlerdir.64 Öte yandan başka şairler tarafından 

kullanılmasına engel olmak adına mȃnȃ itibariyle pek itibȃr edilmeyecek mahlasları da 

tercih ettikleri bir gerçektir. Mehmet Tevfîk Efendi, klasik şiir içerisinde önemli bir yeri 

olan bu mahlas alma geleneği doğrultusunda “Tevfîk” mahlasını şiirlerinde kullanmayı 

tercih etmiştir. 

Mehmet Tevfîk Efendi’nin kendi isminden hareketle kullandığı bu mahlas, 

kelime kökü itibariyle, “uygun duruma getirme”, “uydurma, uydurulma, 

uygunlaştırma”65 anlamlarına gelmektedir. Tasavvufî terim olarak da “Tevfîk”, 

“Allah’ın yardımı, Allah’ın, kulunun fiilini rızâsına ve muhabbetine uygun kılması, 

irâdesine ve rızâsına muvȃfık işler yapmayı ona nasip etmesi; kulun irȃdesi ile Hakk’ın 

kaza ve kaderi arasında ahenk ve birliğin bulunması” 66 anlamlarına gelmektedir. Ayrıca 

bir edebî terim olarak “Tevfîk”, “tezat yapmadan bir kelimenin hatırlattığı başka 

kelimeleri de aynı ibarede söylemek”tir.67 Görüldüğü üzere anlam bakımından son 

                                                 
60  Abdulkadiroğlu, “Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi ve Şiirleri”, Kültürümüzden Esintiler, s. 354.  
61  Bkz.: Ek-7. 
62  İhsan Ozanoğlu hatırâtında, Mehmet Âkif Kastamonu’ya geldiği zaman kendisini Merdiye 
Medresesi’ndeki husûsi odasında ağırlayıp elini öptüğünden bahsetmektedir. Hatıralarında şunları 
nakletmektedir: “Âkif bu medreseye sık sık gelirdi. Müfessir Ahmet Mahir, şair ve müderris M. Tevfik 
Sofuoğlu, Müderris Hacı Mümin, Hüsnü Açıksöz, Ziya Demircioğlu gibi zevat Âkif’i yalnız bırakmaz, 
bir yerden bir yere giderken ardında bir kafile olduğu gibi, çarşılarda halk dükkânlarından çıkardı. Âkif’e 
selam ve ihtiram arz ederlerdi.” Bkz.: İhsan Ozanoğlu, “Âkif‟in Kastamonu Günlerinden Birkaç Hatıra”, 
Türk Edebiyatı, sayı: 458, Aralık 2011, s. 48. Ozanoğlu’nun burada Sofuoğlu diye naklettiği şahsın diğer 
zevat ile irtibatı da dikkate alındığında Sofuzâde olduğu anlaşılmaktadır. Oysa Mehmet Tevfik Efendi, 
soyadı kanunundan sonra Safoğlu soyadını almıştır. Burada lakabının kullanımından gelen bir alışkanlıkla 
soyadının sehven Sofuoğlu olarak zikredildiği görülmektedir.. 
63  Mustafa İsen, Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s. 204. 
64  İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul 2013, s. 294. 
65  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1999, s. 1102. 
66  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2012, s.358. 
67  Devellioğlu, Osamanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 1102. 
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derece zengin, tevriyeli kullanım için de oldukça uygun olan bu mahlas divan şairleri 

tarafından da tercih edilen mahlaslar arasında yer almıştır.68 

Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi, şiirlerinde mahlasını bazen “hitap”, “nidȃ” 

şeklinde kullanmıştır. Bir anlamda kendi kendine nasihat olarak ifade edilebilecek bu 

beyitler şiirlerinde sıklıkla görülmektedir: 

 

CenÀb-ı VÀóibü’l-İósÀn’a óÀliñ arø edip Tevfíú  

èİnÀyet iste nièmet bekle her ãÿretle şÀdÀn ol69 

 

TÀ ebed úubbe-i èÀlemde bıraúmış Tevfíú 

Bir mehÀbetli ãadÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir70 

 

Tevfíú bütün bu güft u gÿlar 

Sırr-ı úaleme beyÀn verirler71 

 

Olmuş bu cihÀn varlıàınıñ rehberi Tevfíú  

İşbu ãadef-i maèrifetiñ gevheri Tevfíú  

 

MízÀb-ı şeríèatdir anıñ Kevåer’i Tevfíú  

Álemler anıñ devletiniñ kişveri Tevfíú  

 

VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez72 

 

Şairler, kimi zaman mahlaslarını kullanırken, kullandıkları mahlasın yalnız 

sözünü değil, mȃnȃsını da kastedebilirler. Böylelikle mahlası tevriyeli yani birden fazla 

anlama gelecek şekilde kullanmış olurlar. “Hüsn-i tahallus” olarak adlandırılan bu 

                                                 
68  Mustafa İsen, “Tevfîk” mahlaslı altı divan şairinin bulunduğundan bahsetmektedir. Bkz.: İsen, 
Ötelerden Bir Ses, s. 204. 
69  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 4. 
70  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 60. 
71  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 165. 
72 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 26. 
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sanat73 ile anlam katmanlarını arttırarak şiirlerini zenginleştirirler. Sofuzȃde’nin de 

şiirlerinde zaman zaman farklı manaları hatırlatacak tarzda mahlasını tevriyeli bir 

biçimde kullandığı ve hüsn-i tahallus sanatı yaptığı görülmektedir: 

 

Tevfíú olur mu silsile-i arzÿ tamÀm 

Kimdir ki õevúe meyli ecelden emÀn verir74 

 

èAlÀyıúdan edip ãarf-ı naôar MevlÀ’yı bil Tevfíú  

Dilinde ehl-i tevóídiñ olur dÀrü’l-emÀñ peydÀ75 

 

Óaú’dan hidÀyet iste Tevfíú ola úaríniñ  

ÒüsrÀna yol açıúdır iósÀna yol açıúdır76 

 

Diğer yandan, Mehmet Tevfîk Efendi’nin şiir defterleri dikkatle incelendiğinde 

birkaç şiirinde farklı bir mahlas kullandığı görülmektedir. Bu mahlas, bolluk, bereket; 

ihsan gibi anlamlarla birlikte daha ziyȃde terakkî, kemȃl bulma ve özellikle saadet-i 

manevîye anlamlarında kullanılan77 “Feyzî” mahlasıdır. “Feyzî”, ayrıca tasavvufi 

mȃnȃda “sȃlikin çalışması ve çabası söz konusu olmaksızın Allah tarafından onun 

kalbine herhangi bir hususun verilmesi”78 demek olan “feyz” kelimesinden türetilmiştir. 

Şairin “Feyzî” mahlasını kullandığı sınırlı sayıdaki şiirleri Milli Kütüphane’de bulunan 

on bir defterinden 06 Mil Yz A 9962-11 şeklinde kayıtlı, kapağının iç yüzünde 

“Sâhibü’l-kitâb Mehmet Tevfik el-èarîf bi-Sûfîzâde” ibaresi yazılı bulunan defter içinde 

yer almaktadır.79 

Mehmet Tevfik Efendi’nin, 28 Teşrîn-i Evvel 1311/9 Kasım 1895 tarihinde 

kaleme aldığı, “Vicdânî Efendi’ye Nazîredir” başlığını taşıyan şiirinin son iki beyti şu 

şekildedir: 

 

 

                                                 
73 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983 s. 108.  
74 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 99/21. 
75 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 55. 
76  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 166. 
77  Şemseddin Sȃmî, Kȃmȗs-ı Türkî, Alfa Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 1010. 
78 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 137. 
79  Şairin bu defterdeki şiirlerin üzerleri sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru çizilmiştir. Bu defterdeki 
pek çok şiir, şairin divanı niteliğindeki Hulviyyȃt adlı basılmış eserinde mevcuttur. 
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Ùutmaz mı böyle gevher-i iúbÀli ehl-i dil 

Tevfíú eger bulursa anı her zamÀn ùutar 

 

Ben şimdi nÀm-ı diger maòlaã eyledim 

Bu nÀm-ı óazm-ı “Feyøí” cihÀn ùutar80 

 

Burada şair kendine yeni bir mahlas seçtiğini açıkça dile getirmektedir. Önce 

“Tevfîk” mahlasının söyler sonra şiirin son beytinde, yeni mahlası olan “Feyzî”yi 

kullanır ve bundan sonra bu mahlası kullanmak istediğini bu yolla beyȃn etmiş olur. 

Yine 28 Teşrîn-i Evvel 1311/9 Kasım 1895 tarihli, Emin Paşazȃde Emin Bey’e yaptığı 

nazirede de “Tevfîk” mahlasını kullanmadan doğrudan “Feyzî” mahlasını kullandığı 

görülmektedir: 

 

Bir seher gülşende “Feyøí” ansızın seyr eyledim 

GÿyiyÀ PerverdigÀr-ı èÀlemin dídÀrıñı81 

 

Bunların dışında, 12 Ağustos 311/24 Ağustos1895 tarihli şiirinde de “Feyzî” 

mahlası görülmektedir: 

 

İstemem bÀà-ı İrem olsa mücerred Feyøí 

YÀr ile ùoàrusu gülşen baña külòÀn severim82 

 

Yine aynı defterde 10 Kanȗn-ı Evvel 311/22 Aralık 1895 tarihli şiirinde 

“Tevfîk” mahlasından sonra şair kısa çizgilerle ayırmak suretiyle mahlas beyitinin 

ardından şiirine adeta iki beyit daha ilave ederek şöyle demektedir: 

 

Fer verirdim şeref ü şÀnla Tevfíú dehre  

Dest-i meşşÀùa-i úudretde KemÀl olsa idim 
                                                 
80 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 32. “Feyzî” kelimesi şair tarafından tırnak içerisinde gösterildiğinden bu 
nedenle metinde de tırnak içerisinde gösterilmiştir. Bu şiir bazı değişikliklerle Hulviyyȃt’ta mevcuttur 
fakat “Feyzî” mahlasını ihtiva eden beyit yoktur. Bkz.: Sȗfîzȃde Mehmet Tevfîk, Hulviyyȃt, s. 117. 
81  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 32. Hulviyyȃt’ta, bu şiirdeki söyleyiş özelliklerine sahip ve hemen hemen 
aynı kelimelerle yazılmış bir şiir mevcuttur. Sofuzȃde’nin bu şiiri aynı imgelerle yeniden yazdığı 
söylenebilir. Bu yeni şiirde de “Feyzî” mahlası kullanılmamıştır. Sofuzȃde Mehmet Tevfîk, Hulviyyȃt, ss. 
204-205. 
82  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 36. 
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Rütbe-i digere elbette olurdum fÀ´iz 

ÒÀùır-ı Óaøret-i Fevøí’de me´Àl olsa idim83 

 

Divan şiir geleneği içerisinde şairler, gazellerinde kendi mahlaslarını geçirdikleri 

beyitlerden sonra ilave ettikleri beyitlerde genellikle devrin padişahını, devlet 

büyüklerini, şeyhleri ya da din büyüklerini överler.84 Böylelikle, hürmet ve 

muhabbetlerini dile getirirler. Bu noktadan hareketle Mehmet Tevfik Efendi’nin bu 

beyitlerinde “Hazret-i Fevzî”yi övdüğü açıkça görülmektedir. Burada asıl mesele, şairin 

kullanmak istediği “Feyzî” mahlası ile “Hazret-i Fevzî”nin bir ilişkisinin olup 

olmamasıdır. Bu şiirlerin yazım tarihlerinin birbirine yakın olması, aralarında bu türden 

bir ilişkinin söz konusu olabileceğini akla getirmektedir. Burada bahsi geçen Hazret-i 

Fevzî’nin, Mehmet Tevfik Efendi’nin hürmet gösterdiği, kendi devrinde yaşayan veya 

daha önce yaşamış mânevî önderlerden biri olabileceği akla gelmekle birlikte, böyle bir 

bilgi mevcut değildir. Öte yandan, divan şiir geleneği içerisinde şairler, “hocalarının” ya 

da bu alanda ehemmiyet atfettikleri zevȃtın kendilerine tavsiye ettikleri mahlasları da 

kullanabilmektedirler. Bu bağlamda, Mehmet Tevfîk Efendi’nin “Hazret-i Fevzî” 

diyerek işaret ettiği kişinin devrin divan ve halk şairlerinden biri olan Âşık Fevzî 

olabileceği düşünülmektedir ki bu konu ile ilgili ayrıntılar bir sonraki bölümde ele 

alınacaktır.  

Sofuzâde’nin, yaptığımız çalışmada yukarıda bahsi geçen şiirler dışında, 

herhangi bir defterde farklı bir mahlas kullandığı gözlemlenmemiştir. Şairin, mahlas 

değişikliği yaptığı bu şiirlerin yazım tarihleri dikkatle incelendiğinde, “gençlik dönemi” 

olarak adlandırılabilecek zaman dilimine ait oldukları hemen fark edilecektir. Kuvvetle 

muhtemel Sofuzâde, şairliğinin ilk dönemine ait olan bu evrede, farklı sebeplerle, yeni 

bir mahlas arayışına girmiş netice de “Tevfîk” mahlasında karar kılmıştır. Basılı eseri, 

Hulviyyât’ı da bunu açıkça göstermektedir. Hulviyyât’ın basım tarihinden vefȃtına kadar 

olan süreçte kaleme aldığı şiirlerinde de, her zaman “Tevfîk” mahlasını kullanmıştır. 

 

 

1.7. Edebî Çevresi  

Mehmet Tevfik Efendi çok genç yaşlardan itibaren şiir yazmaya başlamıştır. 

Şiirlerinin yazılı olduğu defterlerde, her bir şiirin yazım tarihi de mevcut olduğundan bu 

durum açıkça görülmektedir. Rüştiye’yi bitirdikten sonra medrese tahsiline başlayan 
                                                 
83  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 37. 
84 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s. 108. 
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Mehmet Tevfik Efendi, istidâdının yanı sıra kendisi de şair olan hocası Ahmed Mâhir 

Efendi’nin de etkisiyle bu alanda güçlü bir kalem olduğunu ispatlamış; Kastamonu’da 

edebî muhit içerisinde daha ziyâde tanınır olmuştur. Bu bağlamda, Ahmed Hicâbî 

Efendi’nin hayatının anlatıldığı Tehassür’de kendisinden, Nakşî-Hâlidî geleneğin 

temsilcisi olarak görülen Ahmed Mâhir Efendi’nin talebesi olarak bahsedilmektedir.85   

Öte yandan, Mehmet Tevfik Efendi, Seyyid Ahmed Hicâbî Efendi’nin Ahmed 

Mâhir Efendi dışındaki iki talebesi, Azmi Numan Efendi ve Âşık Fevzî’yi de tanıdığı ve 

irtibatlı olduğu yaptığımız çalışmayla belirgin hale gelmiştir.  

Bu noktada “Mahlası” bölümünde bahsi geçen Mehmet Tevfik Efendi’nin 

övgüyle bahsederek: 

 

Rütbe-i digere elbette olurdum fÀ´iz 

ÒÀùır-ı Óaøret-i Fevøí’de me´Àl olsa idim86 

 

dediği “Hazret-i Fevzî”nin Seyyid Ahmed Hicâbî Efendi’den talebesi Âşık Fevzî (1857-

1917) olduğu düşünülmektedir.  Âşık Fevzî, İshakzâde Hacı Hafız İbrahim Efendi’nin 

oğludur. 87 Asıl adı Hasan olan İbnül İshak Fevzî, müderris Ahmet Hicȃbî Efendi’den 

ulûm ve fünȗndan icȃzet almıştır.88 Fevzî’nin, Seyyid Ahmed Hicâbî Efendi’nin diğer 

bir talebesi divan şairi Celâlî’den de ders aldığı bilinmektedir. Burada, Hicâbî 

Efendi’nin de mutasavvıf bir şair olduğunu hatırlatmak, Kastamonu’da o devirdeki 

şairlik geleneğinin tasavvufî bağlarını görmek açısından uygun olacaktır.  

Diğer yandan, Fevzî hem divan hem de halk şairidir.89 Önceleri Yesârî Baba’ya 

çırak olmuş, daha sonra o dönemde yaşamış hem ȃşıklık geleneği doğrultusunda hece 

ile hem de klasik üslupta aruzla şiirler kaleme almış olan, dönemin tanınmış şairlerinden 

Kastamonulu Âşık Kemâlî’ye (1821-1892) talebe/çırak olmuştur.90  

Bu bağlamda Sofuzâde’nin: 

 

                                                 
85  M. Zühdî, Tehassür, s. 89. 
86  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 37. 
87 Nail Tan, “Kastamonu Halk Şairleri”, II. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Eskişehir 1987, ss.  353-355. 
88  Ozanoğlu, Kastamonu’nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlar, Haddadizȃde Seyyid Ahmed Hicȃbî, s. 4. 
89  Fevzî, Hâtırât-ı Fevzî ve Fusul-i Âşikân adlı iki eser kaleme almıştır. Bunların dışında 392 şairin 
600’e yakın şiirini barındıran oldukça hacimli bir Mecmuâtü’l-Eş’âr hazırlamıştır. M. Fatih Köksal’ın 
özel arşivinde bulunan bu mecmuada Fevzî şairlere dair biyografik bilgiler de vermektedir. Ayrıntılı 
bilgiler için bkz.: M. Fatih Köksal, “Biyografik Kaynak Olarak Şiir Mecmuaları ve Kastamonulu İshak-
zâde Fevzî Mecmuası”, Yâ Kebikeç Mecmualar Arasında, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, ss. 169-184. 
90  Sagıp Atlı, “19. Yüzyılda Yaşamış Bektaşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Yayımlanmamış 
Şiirleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 7, sayı: 33, 2014, ss. 7-20. 
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Fer verirdim şeref ü şÀnla Tevfíú dehre  

Dest-i meşşÀùa-i úudretde KemÀl olsa idim91 

 

diyerek “Kemal” ismi ile zikrettiği şairin Kastamonulu Âşık Kemâlî olduğu daha açık 

bir biçimde anlaşılabilmektedir. 

Asıl adı Mustafa olan Âşık Kemâlî, Kastamonu’nun tanınmış halk 

şairlerindendir. Edebî meslek olarak Erzurumlu Emrah ve Dertli’den etkilenmiş, bir süre 

ailesinin de intisab ettiği Sadiyye tariki üzere devam etmiş; Kırşehir’e gidişinin 

ardından ise Beştaşî olmuştur. On iki telli çöğür çalan ve Kastamonu’da Erzurumlu 

Emrah’ın çırağı olarak da bilinen Âşık Meydânî ile yakın dostluk ilişkisi içinde bulunan 

Kemâlî, Âşık Meydânî ile farklı yerlere seyahat etmiş; saz çalıp söylemiştir. Kemâlî, 

tarih düşürmede son derece mȃhir olmuş; başta tarih düşürme olmak üzere daha pek çok 

alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübesini talebesi Âşık Fevzî’ye aktarmıştır.92 

Fevzî de tarih düşürmede mâhir olmuş farklı sebeplerle defaatle tarih 

düşürmüştür. Fevzî, üstadı Âşık Kemâlî’nin vefatına da tarih düşürmüş, bu tarih 

Kemâlî’nin mezar taşına yazılmıştır.93 Fevzî, ayrıca Ahmet Hicȃbî Efendi’nin de 

vefâtına tarih düşürmüştür.94  Her iki şairin, Fevzî ve Mehmet Tevfik Efendi’nin 

Kastamonu’da aynı tasavvufî silsilenin temsilcileri olan hocalardan ders almış olmaları; 

Sofuzâde’nin, Âşık Fevzî’yi tanımış olduğu kanaatini kuvvetlendirmektedir. 95  

Nail Tan’ın “Kastamonu’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde Çok Sayıda 

Şair Yetişmesinin Ana Sebepleri”, adlı makalesinde yüzyıllara göre Kastamonu’da 

yetişmiş şairlerle ilgili bir tasnif çalışması mevcuttur. Bu çalışmada divan şairleri, halk 

şairleri hem divan hem de halk şairi olarak bilinen şairler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu 

makalede Fevzî XIX. yüzyıl şairleri arasında, hem halk şairi hem de divan şairi olarak 

                                                 
91    06 Mil Yz-A 9962-11, s. 37. 
92  Talat Mümtaz Yaman,  Âşık Kemalî Hayatı ve Eserleri, Kastamonu Vilâyet Matbaası, Kastamonu 
1935, s. 7-16; Eyüp Akman, “Âşıklık Geleneği”, 81 İlde Kültür ve Şehir Kastamonu, Kastamonu Valiliği 
Yayınları, İstanbul 2018, ss. 274-284. 
93  Âşık Kemâlî’nin mezarı Kastamonu’da Ahmed Dede Kabristanı’ndadır. Fevzî’nin Âşık Kemâlî’nin 
vefatına düşürdüğü tarih için ayrıca bkz.: Yaman, a.g.e, s. 15-16. 
94  Bu tarih için çalışmamızın “Seyyid Ahmed Hicȃbî” başlığı altına bakınız. 
95  Sofuzâde, 11 Teşrîn-i Sȃnî 1935 tarihli şiirinde Âşık Fevzî’nin üstadı Âşık Kemâlî’nin bir mısrasını 
“terbî” etmiştir. Bu terbîde Mehmet Tevfik Efendi, Kemâlî Baba’nın sadece “Dil-i dîvȃnemi zülfün teline 
bağladı aşk” mısrasını kullanmıştır. Bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Kemâlî Baba ve Sofuzâde’nin 
Onun Bir Mısra’ını Terbî’i”, Milli Folklor, 1992, ss. 14-15; 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 
87-88.  Burada sadece tek bir mısrayı kullanarak bu mısranın üzerine üç mısra ilave etmek suretiyle 
dörtlemeyi meydana getirmiştir. Sonuçta tazmin yoluyla “Dil-i divȃnemi zülfün teline bağladı aşk” 
mısrasını terbî etmiştir. Tekrar edilen bu mısra, Âşık Kemâli’nin aruzla kaleme aldığı müseddes kalenderî 
olduğu belirtilen şiirinin ikinci bendinin dördüncü mısrasıdır. Âşık Kemâli’nin bu şiiri Talat Mümtaz 
Yaman’ın yayınladığı Âşık Kemalî Hayatı ve Eserleri adlı eserde “Kalenderî” başlığı altında yer 
almaktadır. Bkz.: Yaman, Âşık Kemalî Hayatı ve Eserleri, s. 33; Şunu da belirtmek gerekir ki aslında bu 
şiir kaynakların bahsettiği biçimde müseddes kalenderî değil müseddes selîstir. 
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bilinenler grubunda anılmaktadır. Nail Tan, Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin de 

XX. yüzyılda hem halk hem de divan şairlerinden oluşan bu grubun temsilcisi olduğunu 

belirtmiştir.96 

Kastamonulu kadın şair Bahar-zâde Feride Hanım’ın divanınında da şair 

Fevzî’den bahsedilmektedir. Hatta burada Mehmet Tevfik Efendi ve Fevzî arasındaki 

ilişki daha net görülebilmektedir. Feride Hanım divanının baş kısmında anlatıldığı 

üzere, o dönemde Bahar-zâde Feride Hanım çokça şiire sahip olmasına ve Fatin 

Tezkiresi’nde kendisinden bahsedilmesine rağmen, tertip edilmiş bir divana sahip 

bulunmamaktaymış. Bu durumdan müteessir olan Azmi Efendi, İbnü’l-İshak Fevzî ve 

Hâce-zâde Tevfik Efendi farklı yerlerde kayıtlı bulunan eşʹârının kaybolmaması ve 

gelecek nesillere nakledilebilmesi için kendisini divan tertibine teşvik etmişler.97  

Bahsi geçen İbnü’l-İshak Fevzî, yukarıda anlatıldığı üzere hem Âşık Kemâlî’nin 

hem de Ahmed Hicȃbî Efendi’nin talebesi olan Fevzî’dir. Azmi Efendi ise devrin bir 

başka divan şairidir. Mahlası “Azmî”dir. Azmi Numan Efendi (1841-1911) de Seyyid 

Ahmed Hicabî Efendi’nin talebesidir.98 Aynı zamanda şair Feride Hanım’ın babası 

müderris, şair ve hattat Bahar-zâde Raşid Efendi’ye de talebe olmuş, kendisinden hat 

meşk etmiştir. Azmi Numan Efendi, hocasının kerimesi şair Feride Hanım ile muasır 

olduğundan, muşâareleri mevcuttur. Azmi Efendi’ye ait gazel, kaside ve manzum 

tarihlerden müteşekkil bir divançe oluşturacak hacimde şiirlerin var olduğu fakat 

dağınık halde bulundukları tertip edilmedikleri bilinmektedir. 99  

Mehmet Tevfik Efendi’nin defterlerinden birinde, Azmi Efendi’ye nazire olarak 

yazıldığı belirtilen iki şiire tesadüf edilmektedir. Bu şiirlerden ilki 1309 tarihlidir ve 

“Kadem ve Azmi Efendilere Naziredir” başlığını taşımaktadır. Diğeri ise 1313 tarihlidir 

ve “Azmi Efendi’nin Burun Kulak Gazeline Naziredir” başlığı altındadır.  

Feride Hanım’ı divan tertibine teşvik edenler arasında yer alan, Feride Hanım’ın 

divanına takriz yazan ve “Kastamonu Üdebâ-yı Nevresîdânından Hâce-zâde Tevfik 

Efendi” şeklinde takdim edilen üçüncü kişi de Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi 

olmalıdır. Çünkü bu devirde, kaynakların bize bildirdiği üzere, “Tevfik” mahlasını 

                                                 
96  Nail Tan, “Kastamonu’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde Çok Sayıda Şair Yetişmesinin Ana 
Sebepleri”, Kastamonu Üniversitesi III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu 2016, 
ss. 159-167. 
97 Bünyamin Çağlayan, Bahar-zâde Feride Hanım Divanı, Çağhan Ofset, Ankara 2006, s. 27. 
98 M. Zühdî, Tehassür, s. 62;  Enes Aktaş, Kastamonulu Haddâd Zâde Siyâhî Ahmed Efendi’nin Hayatı 
ve Tasavvufî Görüşleri, s. 27. 
99  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kastamonu Meşâhiri, haz.: Mustafa Eski, Kastamonu Eğitim Meslek 
Yüksekokulu, Ankara 1990, ss. 103-105; Nail Tan, “Kastamonu’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde 
Çok Sayıda Şair Yetişmesinin Ana Sebepleri”, s. 160; 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 18. 
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kullanan bir başka şair mevcut değildir.100 Feride Hanım’ın yeni yetişen bir şair olarak 

bahsettiği Hâce-zâde Tevfik Efendi’ye yazdığı takriz şu şekildedir: 

 

Kastamonu Üdebâ-yı Nevresîdânından 

Hâce-zâde Tevfik Efendi’nin Söyledikleri Takrîz-i Bülendî 

 

Şâire-i pâk-dil nâdire-i rûzgâr 

Kevkeb-i eflâk-i dil şems-i belâgat-medâr 

 

Sözlerinin her biri murg-ı zarâfet peri 

Olsa n’ola müşteri rûh-ı Kelîm ü Bahâr 

 

İşte bedîèâne söz işte senîhâne söz 

İşte Nedîmâne söz işte kelâm-ı kibâr 

 

Şièr-i revâne-bahşân müressem hüsn ü ân 

Merdümek-i Sıfahân gülşeker-i Kandehâr 

 

Her gazel bir usûl âlem-i maènâya yol 

Ehl-i dil eyler kabûl ehl-i suhene yâdigâr 

 

Şâhid-i âdil yeter böyle güzel bir eser 

Sît-i latîfe eder her tarafa iştihâr 

 

Dehre bıraksa ad işte ziyâd pür ziyâd 

İtmeğe Tevfîk’i yâd zikrini leyl ü nehâr”101 

 

Öte yandan, Feride Hanım divanında genç şair Tevfik Efendi’nin şiirine bir de 

nazire bulunmaktadır:  

 

                                                 
100  Nail Tan, “Kastamonu’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde Çok Sayıda Şair Yetişmesinin Ana 
Sebepleri”, Kastamonu Üniversitesi III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu 2016, 
ss. 159-167; Abdullah Aydın, Kastamonulu Divan Şairleri, Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara 2019; 
Eyüp Akman, “Âşıklık Geleneği”, 81 İlde Kültür ve Şehir Kastamonu, Kastamonu Valiliği Yayınları, 
İstanbul 2018, ss. 274-284. 
101 Çağlayan, Bahar-zâde Feride Hanım Divanı, s. 25. 
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Şuèarâ-yı Nev-Resîdegândan  

Kastamonulu Tevfîk Efendi’nin Gazeline Nazîre  

 

Ey hüsn-i nâ-yâb ins ü perîde 

Görmez misâlin hiç âfrîde 

 

Kıldım tekaddüm rûz-ı Elest’de  

Seyyâr-ı aşkım kalmam geride 

 

Feyz-i mehâbet cûş eyleyince 

Jeng-i sivâyı dilden az ide 

 

Lemeèân ederse nûr-ı tecellî  

Yak nâr-ı aşka cân u seri de 

 

Pervâne isen şemè-i cemâle 

Mahveyle cismin bâl ü peri de  

 

Ey hal-i anber vey rû-yi ateş 

Dil micmerine bes ahker ide 

 

Bu kesret içre ger kaldım ise  

Vahdet elinden oldum bürîde 

 

Nâsûtı geçmek lâhûta irmek 

Olur müyesser sâdık mürîde 

 

Kâl olduğumçün aşk potasında  

Fark itmez oldum sîm ü zeri de  

 

Ehl-i kemâlin bir nîm nigâhı 

Eyler sühendân nev şâiri de 

 

Tevfîk’e mazhar eyler ise 

Mevlâ kâm-âver eyler bu ahkarı da  
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Pîr-i tarîkat himmet iderse  

Halvetde vuslat bulur Ferîde102 

 

Feride Hanım’ın divanının hangi yıl tertip edildiği tam olarak bilinmese de o 

tarihte Sofuzâde’nin oldukça genç bir yaşta olduğu ve Kastamonu’da edebî muhitte 

tanınır olduğu açıktır. Bu şiirde dikkatleri çeken bir husus ise Feride Hanım’ın yeni “bir 

şair” olan Mehmet Tevfik Efendi’ye “sühan-dân” olabilmenin, bir ehl-i kemâlin 

nazarından geçtiğini hatırlatmasıdır.  

Şair Bahar-zâde Feride Hanım, 1321/1903 yılında vefat etmiştir. Sofuzâde’nin 

Feride Hanımla tanıştığı, bir yakınlığı olduğu, vefatına tarih düşürmesinden de 

anlaşılmaktadır.103 Bünyamin Çağlayan’ın hazırladığı Bahar-zâde Feride Hanım Divanı 

adlı çalışmada, divanın içinde üç parça kâğıt bulunduğundan, bunlardan birinde, 

Sofuzâde’nin kendi el yazısı ile Feride Hanım’ın vefatına düşürdüğü tarihin yer 

aldığından bahsedilmektedir.  Tarih düşürdüğü şiirin tamamı şu şekildedir: 

 

Esüp bâd-ı ecel bağın Bahâr’ın eyledi ifnâ  

Bütün ehl-i kalem nazm-ı teessüf eylesün inşâ 

 

Ferîd-i asr idi tabè-ı nezâhet perveri şièri 

Safâ-yı rûh-bahş eylerdi her dil-i mürdeye gûyâ       
 

Kadın iken Bâğ-ı İrem-i maènâda ricâli eyleyip râcil  

Dinildi zîr-i unvânında üstâd-ı suhen-pîrâ 

 

Getürdüm çâr tekbîr eyledüm târîh-i tâm Tevfîk 

Ferîde Hanım’ın olsun makâmı cennet-i aèlâ104 

 

Bütün bu bilgiler ışığında Mehmet Tevfik Efendi’nin şair Feride Hanım’ı 

tanıdığı; Fevzî’nin ve Azmî’nin de içinde bulunduğu Kastamonu’daki edebî muhite 

dâhil olduğu ve edebiyatla uğraşan pek çok kişi tarafından yeni yetişen, genç bir edip, 

şair olarak tanındığı görülmektedir. Ayrıca son derece akıcı ve güzel bir Türkçe ile 

                                                 
102  Çağlayan, Bahar-zâde Feride Hanım Divanı, s. 119. 
103  Feride Hanım’ın vefâtına tarih düşülen bu şiirin bir kısmı Osmanlı Müellifleri’nin Feride Hanım 
maddesinde yer almaktadır. Bkz.: Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul 
1333, c. II., ss. 377-378. 
104  Çağlayan, Bahar-zâde Feride Hanım Divanı, s. 146. 
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kaleme aldığı koşmaları üzerinden okunabilen halk şiiri ve âşıklık geleneği ile irtibatı 

daha da netleşmektedir.  

 

 

1.8. Bulunduğu Hizmetler 

Mehmet Tevfik Efendi, yaşamı boyunca Kastamonu’da eğitim, kültür, sanat, 

sosyal hayat, ticaret ve siyaset olmak üzere dinî ve ilmî hemen her alanda hizmet 

vermiştir. Bu doğrultuda müderrislik, hocalık yapmış; ticarî faaliyetlerde bulunmuş; 

basın hayatının içinde de yer almıştır. 

Kastamonu eşrȃfından Ziya Demircioğlu, Hoca Tevfik Efendi’nin talebesi 

olduğu ve kendisinden edebiyat ve Farsça dersleri aldığı sıralarda üstȃdından terceme-i 

hȃlini sormuş, o da talebesinin bu ricasını büyük bir tevazȗ ile kabul ederek serencȃm-ı 

hayatını nakletmiştir.105 Bu bilgiler şair tarafından Ziya Demircioğlu’na bizzat 

nakledildiği için oldukça değerlidir. Buna göre Hoca Tevfik Efendi, bazı faziletli 

zevȃtın ısrarlı talepleri üzerine o devirde Kastamonu’da “Pirinç Pazarı” olarak bilinen 

mevkide yer alan mescitte Kur’ȃn-ı Kerîm tefsirine başlamıştır.106 Tam on altı yıl 

boyunca Fatiha-i şerîften Kur’ȃn-ı Kerîm’in son ayetine kadar tefsire devam etmiştir. 

Bu hatim bitince yine bazı zevȃtın ricası üzerine Buhȃrî-i Şerîf tedrisine başlamış ve altı 

senede dört cildini ikmȃl etmiştir. Oldukça uzun bir süre devam eden bu tefsir ve hadis 

tedrisinin tam olarak hangi yıllar arasında gerçekleştiği ise belli değildir.   

Mehmet Tevfik Efendi, 1904 yılında Sanayi Mektebi Müdürlüğü’ne tayin 

edilmiştir. Burada müdürlük yaptığı sırada okulun arkasındaki bir alana Demirhane 

binası yaptırılarak buraya İstanbul’dan öğretmen getirtilmiş ve makineler alınmıştır. 

Açılışı için 5 Temmuz 1324/18 Temmuz 1908 tarihinde bir tören düzenlenmiş;  törene 

dönemin Kastamonu Valisi Fuat Bey, okul müdürleri ve halk iştirak etmiştir. Burada 

yapılan konuşmalarda bu sanat yuvasının gün geçtikçe inkişaf edeceğine dair düşünceler 

Vali Bey ve Mehmet Tevfik Efendi tarfından dile getirilmiştir.107 Maalesef, daha sonra 

okul gelirlerinin, bu yeni açılan bölümün masraflarını karşılayamaması üzerine 

demirhane matbaa idaresi ile birleştirmiştir.108 Yine burada görevde bulunduğu yıllarda 

                                                 
105 Ziya Demircioğlu, “Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici 
Özel Arşivi. 
106  Pirinç Pazarı Mescidi ya da Ovalı Mescidi son derece küçük bir mescittir. Bu mescit bugün de ibadete 
açıktır. İlgili fotoğraflar için bkz.: Ek-8. 
107  Ziya Demircioğlu, Kastamonu Valileri 1881-1908, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1973, s. 101. 
108 Kastamonu’da Mekteb-i Sanayi 1888 yılı ortasında Vali Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Kimsesiz ve muhtaç çocukların eğitimi için açılan bu yatılı eğitim kurumunun temeli 
Osmanlı “ıslahhane”lerine dayanmaktadır.  Sanayi Mektebi, Kastamonu’da farklı binalarda hizmet 
verdikten sonra 1916 yılında “Taşmektep” olarak da anılan binada hizmet vermeye başlamıştır. Bu bina 
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Hoca Tevfik Efendi, talebeler için nasihat içerikli manzûmeler kaleme almıştır. 

“Mekteb-i Sanayî idaresinde memur iken deruhte eyledigim imlȃ ve kitȃbet dersi 

münȃsebetiyle talebeye yazdırılan nesȃyıhdandır.” şeklinde başlık koyduğu ve 

Hulviyyât’a aldığı bu notlar vasıtasıyla Sofuzâde, öğrencilerin imlȃ ve kitȃbet bilgisini 

arttırırken onlara bir takım temel ahlak kurallarını öğretmekte, hayata dair gerekli 

malumatı da aktarmaktadır.109 Dört yıl burada vazifede bulunduktan sonra istifa ederek 

bu görevden ayrılmıştır. 

Mehmet Tevfîk Efendi, babasının vefȃtı üzerine 1896 yılında, genç denebilecek 

bir yaşta, ticaret hayatına atılmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra Temmuz 

1324’de (1908) “Rehber-i Terakki Kastamonu Şirketi” adıyla kurulan çok ortaklı bir 

şirketin içinde yer almıştır.  Bu şirket, Kastamonu’da kurulan ilk ticari şirket olma 

özelliğini göstermektedir. Fahri olarak yürütülen ilk yönetim kuruluna Latifzâde 

Mustafa Vasfi başkanlık etmiştir. Veznedarlığını Hafız Hüsnü’nün üstlendiği şirketin 

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi de yönetiminde yer almıştır. İlk bir yıllık 

faaliyetlerinde Kastamonu yöresinde yetişen kendir ticareti ile ilgilenen şirket, gerekli 

kârı elde edemediği için çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. 15 Ağustos 1325/28 Ağustos 

1909 tarihinde Darü’l-Kurra Medresesi’nde yapılan ilk olağan toplantısında Mustafa 

Vasfi bir konuşma yapmış; şirketin bir yıllık bilançosunu ortaklarla paylaşmıştır. Bu 

toplantıda şirketin sanayi müesseseleri kurmak ve ticaretle uğraşmak amacında olduğu 

ve bu doğrultuda şirketin işleyişi ile ilgili yapılması gerekenlerden bahsedilmiş; fahri 

olarak yürütülen yönetim kurulu üyeliklerinin yanında şirket için maaşlı daimî 

personelin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu konuşmalardan sonra yönetim kurulu 

seçimlerine geçilmiş ve Sofuzâde başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Yönetim 

kurulu üyeleri arasında gayr-i müslimler de yer almaktadır. Şirketin ikinci olağan 

toplantısı 13 Ağustos 1326/26 Ağustos 1910 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda da bir 

konuşma yapan Sofuzâde şirketin amacının memlekette sanayi müesseseleri kurmak 

olduğunu yinelemiş; fakat toplanan paraların buna yetmediğini, velev ki bu para ile 

sanayi müessesesi kurulsa bile işletme masrafları için yine çok miktarda para gerektiğini 

belirtmiştir. Devrin içinde bulunduğu zor şartlara da temas eden Sofuzâde ithalat ve 

ihracat için gerekli olan İnebolu Limanı’nın henüz tamamlanmadığına; makine ve 

ticaret mallarının nakliyesi için yolların elverişli olmadığına vurgu yapmıştır. 

                                                                                                                                               
oldukça görkemlidir. Planı,   İsviçre’de, "Lozan Öğretmen Okulu" planına uygun olarak çizdirilen bu bina 
Osmanlı mimarisinin XX. yüzyılda inşa edilmiş önemli örneklerinden biridir. Bu bina bugün de 
Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir. Bkz.: 
http://kastamonueml.meb.k12.tr, Erişim Tarihi: 27.02.2020; Ek-9. 
109  Mesnevî nazım şekli ile yazılan bu manzûmeler için bkz.: Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 
224-228. 
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Görüldüğü üzere Sofuzâde, son derece profesyonel bir biçimde şirket yönetimi için 

mücadele etmiş, sorunları ve çözüm yollarını ortaklarla paylaşmıştır. Başta I. Dünya 

Savaşı olmak üzere diğer birçok sebepten şirket 1329 (1913) yılından sonra 

faaliyetlerine devam edememiştir.110  

II. Meşrutiyet’ten sonra eğitimdeki mevcut karmaşanın giderilebilmesi 

doğrultusunda bir kanun ve nizamnȃme hazırlanmış bu kapsamda medreseler tek çatı 

altında toplanarak Darü’l-hilȃfe medreseleri oluşturulmuş,111 Bu süreçte Mehmet Tevfik 

Efendi de Kastamonu’da bulunan Darü’l-hilȃfe medresesinde mantık, felsefe, tarih-i 

edyȃn ve usûl dersleri vermiştir.112 

Mehmet Tevfîk Efendi, Balkan ve I. Cihan Harbi’nde Askerî Satınalma 

Komisyonu Başkanlığı’nda çalışmış; sekiz yıl Vilȃyet Umumî Meclisi Âzâlığı’nda 

görev yapmıştır. Encümen-i Dȃimî reis vekâletinde bulunmuştur. Ayrıca Müdâfaa-yı 

Hukuk, Tekȃlif-i Milliye, Belediye Encümeni ve Maarif Encümeni üyeliğinde de 

bulunmuştur.113 

Sofuzȃde, Kızılay’ın, o dönemdeki adıyla Hilȃl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurucu 

üyeleri arasında da yer almıştır. Kastamonu Hilȃl-i Ahmer Cemiyeti 26 Ocak 1921 

tarihinde kurulmuştur. Mehmet Tevfik Efendi ile birlikte, Kastamonu Açıksöz 

Gazetesi’nin sahibi Hüsnü Açıksöz ayrıca Sofuzâde’nin kendisiyle yakın ilişki 

içerisinde olduğunu bildiğimiz Bayramȋ Şeyhi Ziyâeddin Efendi114 de kurucu üyeler 

arasında yer almaktadır. 

                                                 
110  Mustafa Eski, İmparatorluktan Cumhuriyete Kastamonu Ekonomisi, Kastamonu Ticaret ve Sanyi 
Odası Yayınları, Kastamonu 2016, ss. 66-74; Mustafa Eski, “Yakın Tarihte Kastamonu’da Kurulan 
Şirketler ve Kastamonu Bankası T.A.Ş”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, c.III, sayı: 9-10, 
2020, ss. 191-204. 
111  Mübahat Kütükoğlu, “Darü’l Hilȃfeti’l-Aliyye Medresesi”, DİA, İstanbul 1993, c. 8, ss. 507-508. 
112  İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893. 
113 Ziya Demircioğlu, “Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici 
Özel Arşivi. 
114 Mustafa Eski, Kastamonu’da Milli Mücadele’nin Yankıları, TTK Yayınları, Ankara 1995, ss.12-13. 
Ziyâedddin Efendi Kastamonu’nun köklü ailelerinden Şemsizȃde ailesine mensuptur. Bu ailenin 
Bayramȋliğe büyük hizmetleri olmuştur. Şeyh Ziyâeddin (Uluoğlu) Efendi Ankara’da seyr ü sülûkunu 
tamamlayarak Bayramî tarikatı üzerine hilafet almıştır. Kastamonu Atabey Cami’inde imam hatiplik 
yapmış, Bayramî usûlüne göre pazar akşamları âyin-i şerîf icrâ etmiştir. Bir dönem Kastamonu’da reisü’l-
meşayıhlık vazifesinde bulunmuş, Osmanlıda son derece önemli bir görev olan nâkibü’l-eşraf 
kaymakamlığı yapmıştır. Bunun yanında Ziyâeddin Efendi, Kastamonu ile ilgili pek çok farklı hizmette 
de görev yapmıştır. Osmanlı devletinin son zamanlarında idare meclisi âzâlığında bulunmuş, Yukarıda 
bahsedildiği üzere Kızılay’ın yanında Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Kastamonu’daki faaliyetlerine de 
öncülük etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında büyük gayretler sarfetmiş, Kastamonu Müdafaa-yı Hukuk 
Cemiyeti’nin başkanlığını yapmıştır. Ziyâeddin Efendi ile Mehmet Tevfik Efendi arasında yakın bir ilişki 
vardır. Mehmet Tevfik Efendi, kendisine hürmet ve muhabbet beslemektedir. Sofuzâde, Şeyh Ziyȃeddin 
Efendi’nin Kale Hamamı’nı tamirine tarih düşürmüştür. Ayrıca kızı Hikmet Hanım’ın doğumu vesilesiyle 
Şeyh Ziyȃeddin Efendi’ye manzum bir mektup yazmış ve tarih düşürmüştür. Abdulkerim 
Abdulkadiroğlu, Kastamonu’da Bayrȃmîlik ve Şemsizȃde Ailesi, Anıl Matbaa ve Ciltevi, Ankara 2005, s. 
99-135; Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 233;236-238. 
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Ayrıca Mehmet Tevfik Efendi, tekke ve zaviyelerin kapatılması ile ilgili 

kanundan evvel Kastamonu Mevlevî dergȃhında Mesnevî-i şerîf okutmuştur. Konya’da 

vazifeli “Çelebi” tarafından bir emirle Mesnevî okutmasına izin verilmiş; bunun üzerine 

bahsi geçen dergȃhta beş-altı yıl kadar süre ile halka Mesnevî’yi şerh ve izah etmiştir.115 

Fakat Mehmet Tevfik Efendi’nin tam olarak hangi tarihler arasında bu Mevlevîhȃne’de 

Mesnevî okuttuğu bilinmemektedir. O devirde, Kastamonu Mevlevîhȃnesi’nde Kayserili 

Ahmed Remzi (Akyürek) ile Tȃhir Ȃmil Çelebi postnişin olmuşlardır.116 Ahmed Remzi 

Dede Mevlevîhȃne’yi yeniden aslî vazifesini ifȃ edecek duruma getirmek için büyük 

gayret sarfetmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte mevlevîhȃneler, 

cepheye gönüllü asker göndermişlerdir. Kastamonu Mevlevîhȃne’si Şeyhi Ȃmil Çelebi 

de bu gönüllü faaliyete dervişleri ile birlikte iştirak etmiştir. 1915-1918 yılları arasında 

“Gönüllü Mevlevî Alayı”nda görev yapmıştır.117 Bu nedenle Mehmet Tevfik 

Efendi’nin, Remzi Dede’nin Mevlevîhȃne’yi yeniden aslî görevine döndürme gayretleri 

sırasında ya da  Ȃmil Çelebi’nin Birinci Dünya Savaşı’nda dervişleri ile birlikte 

cepheye gönüllü asker olarak gittiği dönemde bu vazifede bulunmuş olabileceği 

düşünülmektedir. 

Mehmet Tevfîk Efendi,  27 Aralık 1911 tarihinde genel itibariyle Zafer adıyla 

anılan gazeteyi çıkarmaya başlamıştır.118 Haftalık yayınlanan bu gazete, on ikinci 

sayısından sonra düzenli olarak çıkartılamamıştır. Sofuzȃde, dönemin şartları 

doğrultusunda var olan siyasî bir tartışma neticesinde İstanbul’a Divan-ı Harb-i Örfi’ye 

verilmiştir. Tutuklanarak hapse giren Mehmet Tevfik Efendi, hatırlı dostlarının yardımı 

                                                 
115 Ziya Demircioğlu, “Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici 
Özel Arşivi. 
116 Kastamonu’da tarihi kayıtlarda Kastamonu Mevlevîhȃnesi’nin bȃnîsi Çandarlı Süleyman Paşa olarak 
görülmektedir. Mevlevîhȃne’nin ilk şeyhi Dede Sultan’dır (ö. 960/1553). Dede Sultan’dan sonra 
postnişinliğe Elvan Dede geçmiş ve Mevlevîhȃne etrafına bazı binalar ve hamam inşa edilmiştir. Bu 
tarihten sonra uzunca bir süre Nakşî ve Kadirî tekkesi olarak kullanılan Mevlevîhȃne Bolulu Kalender 
Dede’nin gayretleri ile 1288/1871 yılında yeniden Mevlevîhȃne olarak hizmet vermeye başlamıştır. XIX. 
yüzyılda Said Efendi posta oturmuş; yaklaşık on iki yıl bu görevde kalmışsa da Mevlevî tarikatına 
yakışmayacak davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden azledilmiştir. Bir süre sonra Kayserili 
Ahmed Remzi (Akyürek) Dede postnişin olarak görevlendirilmiştir. Fakat Said Efendi, Remzi Dede’yi 
rahatsız etmeye devam etmiş, vazifesini ifâya fırsat vermemiştir. Bu durum Konya’ya, reisü’l-meşâyıh 
Ahmed Ziyaeddin Efendi ve diğer tarikat şeyhlerinin, idarecilerin de imzasıyla bildirilmiş; bunun 
neticesinde Said Efendi, Antalya’ya gönderilmiştir. Remzi Dede harap halde bulduğu Kastamonu 
Mevlevîhȃnesi’ni tamir ettirmiş, mevcut borçları ödemiştir. Remzi Dede’den sonra Kastamonu 
Mevlevîhȃnesi’ne Tȃhir Ȃmil Çelebi postnişin olarak atanmıştır.  Tȃhir Ȃmil Çelebi, Kastamonu 
Mevlevîhȃnesi’nin son şeyhidir. Bugün, ne yazık ki, 1925 yılına kadar faaliyet gösteren bu 
Mevlevîhȃne’den geriye bir hamam kalmıştır. 1514 yılında Celaleddin Dede Sultan tarafından yaptırılan 
ve ona nispeten “Dede Hamamı” olarak bilinen bu hamam, Atatürk Caddesi üzerinde, İsfendiyar 
Mahallesi, Tabaklar mevkiinde hizmet vermektedir. Sezai Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, Simurg 
Yayınları, İstanbul 2003, ss. 274-280;  Çifci, Kastamonu Camileri Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserleri, ss. 
289-290; Ek-10. 
117 Nuri Köstüklü, “Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Kastamonu Mevlevî Şeyhi Ȃmil Çelebi 
ve Ailesi (1910-1923)”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, Temmuz 2014, c. XXX, s. 89, ss. 1-10. 
118  6 Muharrem 1330/14 Kânûn-ı Evvel 1327. 



 40 

ile kefâletle serbest bırakılmıştır. Fakat beraât ederek yeniden Kastamonu’ya dönmesi 

uzun zaman almış; bu süreç içerisinde Zafer’in yayınları da inkıtaya uğramıştır. 119 

Sofuzȃde, Kastamonu’ya döndükten bir süre sonra yeniden Zafer’i çıkarmaya 

başlamıştır. 

Cumhuriyet’ten sonra medreselerin kapatılmasıyla açılan İmam Hatip okulunda 

mantık, felsefe, din tarihi, usȗl-i münazara ve muhadara öğretmenliğinde bulunmuş; bu 

sırada bazı talebelere de özel dersler vermiştir.120 

Mehmet Tevfîk Efendi siyasetle de yakından ilgilenmiştir. Başlangıçta İttihat ve 

Terakkî Cemiyeti’ne üye olmuş ve iki yıl süre ile hizmette bulunmuştur. Daha sonra bu 

cemiyetin politikalarını beğenmeyerek ayrılmış; Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı 

desteklemiştir. 1912 yılında, Osmanlı Devleti’nin son Mebusan Meclisi seçimlerine 

Kastamonu’dan aday olmuş fakat seçilememiştir.  

Bir süre sonra siyasetten tamamen çekilerek ticaretle uğraşmaya devam etmiş, 

uzun yıllar boyunca demir tüccarlığı yapmıştır. 

 

 

1.9. Yapmış Olduğu Seyahatler
121 

Sofuzȃde, hayatının farklı dönemlerinde çeşitli nedenlerle seyahatler yapmıştır. 

Hemen her şiirine tarih yazan ve Kastamonu dışında yazdığı şiirlerine şehir notu da 

ilave eden Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerinden, çıktığı seyahatlere dair elde edilen 

bilgilere göre kendisi 1926-1943 yılları arasında iki kez Ankara’ya seyahat etmiştir. Bu 

seyahatlerinde Mehmet Tevfik Efendi’nin kızı Hatice Hanım ve damadı Tahsin Coşkan 

Bey’i ziyaret ettiği ve bir süre yanlarında kaldığı anlaşılmaktadır. Defterlerden 

edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ilk ziyareti 1936 senesinde gerçekleşmiştir. Bu 

bağlamda şair, 14 Temmuz 1936 tarihinde Ankara’da bulunmaktadır.122 23 Temmuz 

1936 tarihli şiirini ise İstanbul’da yazmıştır. 11 Ağustos 1936, İstanbul’da yazdığı ikinci 

şiirinin tarihidir. Kronolojik sıralamasına da bakılarak şairin Ankara’dan İstanbul’a 

seyahat ettiği açıkça görülmektedir.123 Yaklaşık iki hafta süre ile İstanbul’da kalan şair, 

bir aylık seyahatin ardından Kastamonu’ya geri dönmüştür. 

                                                 
119  Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için çalışmamızın “Zafer” başlığı altına bakılabilir. 
120  Z. Demircioğlu, “Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici 
Özel Arşivi. 
121 Seyahatlerine dair bu bölümde kaleme alınanlar Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerinden ve gazete 
yazılarından elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Şairin burada zikredilenler dışında, farklı 
yerlere de seyahatler yapmış olabileceği düşünülmektedir. 
122 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), ss. 130-132. Bu sürede, Ankara’da üç şiir yazmıştır.  
123 Şairin İstanbul’a yaptığı bu seyahatte iki şiir kaleme almıştır. İstanbul’u gelip görmüş ve içinde 
bulunduğu ahvâli son derece dikkat çekici tasvirlerle müsebba biçiminde anlatmıştır. 06 Mil Yz-A 9962-5 
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M. Tevfik Efendi, Ankara’ya ikinci ziyaretini 1939 yılında gerçekleşmiştir. Yine 

yaklaşık bir ay süre ile Mayıs ve Haziran aylarında Ankara’da kalmıştır.124 Bunun 

dışında Mehmet Tevfik Efendi’nin Bursa’ya da gitmiş olduğunu, çıkardığı Zafer 

gazetesindeki Bursa hatırȃtından öğrenmekteyiz. Bursa hatırȃtı, Zafer’in elde edilebilen 

son sayısı olan 24. sayısında yer almaktadır (19 Nisan 1919).125 Bu yazının, aslında 

Bursa’yı pek çok özelliği ile tasvir için kaleme alınan bir dizi yazısının sadece girişi 

olduğu, kullanılan ifadelerden kolaylıkla anlaşılmaktadır. Mehmet Tevfik Efendi, bu 

yazıda, Osmanlı Devleti’nin bu önemli kadȋm şehrinin tarihȋ ve mimarȋ yapısından 

bahsetmektedir. Bursa’ya hȃkim bir tepeden bakıldığında, o günkü manzarayı, şehrin 

yerleşim planını oldukça etkileyici bir tasvirle şu şekilde anlatmaktadır: 

 

 “…kȃmet-i zȋbȃ-yı saltanatın bir ridȃ-yı zerrȋni olup kemȃl-i gurȗrundan sahralara 

 doğru dȃmen-nisȃr olmuş iken ismet-i medeniyetin dȃmen-i vakȃrına bulaşmakta olan 

 çirkȃb u perişȃniyeden dolayı eteklerini toplamakta olduğu pek ȃşikȃr görülüyor.”126  

 

Yine Bursa gezisi sırasında, Çelebi Sultan Mehmet Türbesi’ndeki mimarȋ 

hususiyetlerin korunamamış olduğunu gören şair, o devirdeki durumun ahlȃfın bu 

eserlere sahip çıkma ve koruma husȗsunda ne kadar ehliyetsiz olduğunun göstergesi 

olduğunu dile getirmiştir.  Sofuzȃde’ye göre bu tarihi değerler ve hususen şehrin 

yerleşim planı bile aslında büyük bir medeniyetin göstergeleridir ve ne yazık ki bunların 

medeniyet bağlamındaki önemi anlaşılamamış ve diğer toplumlara anlatılamamıştır: 

 

Yıldırım Beyazid’in devr-i saltanatında tevessül eden ve tekemmül eden şehrin  aldığı 

vaziyet muhafaza edilmiş olsa idi bir gün tarih sahifelerinin isti'ȃb edemeyeceği  bir 

medeniyetin Osmanlılık hesabına kȃim-i balidȃt bir  ȃbidesini dȃima görür ve bütün 

medeniyet vȃdisinde pȗyȃn olan akvȃma da dȃima gösterebilir idik.127 

 

                                                                                                                                               
(Altıncı Defter), ss. 133-136; Ayrıca bkz.: Abdulkadiroğlu, “Sofuzâde’nin İstanbul İçin Bir Müsebba’ı”, 
Kültürümüzden Esintiler, ss. 62-69. 
124 21 Mayıs 1939 tarihli şiirinde yer belirtmediğinden Kastamonu’da olduğunu anlıyoruz, bu tarihten 
sonra Kastamonu’dan ayrılmış ve yaklaşık bir ay kadar Ankara’da kalmıştır. 24 Mayıs 1939 tarihli şiiri 
bu ikinci Ankara seyahatinde yazılmış ilk şiiridir. Ankara’da yazılan son şiir ise 19 Haziran 1939 
tarihlidir. Bu süre içinde dört şiir kaleme almıştır. Mehmet Tevfik Efendi’nin Ankara’da yazdığı şiirler 
için bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde M.Tevfik Efendi’nin Ankara’da Yazdığı Şiirleri ile 
Bayramȋlik’in Kastamonu Uzantısı ve Bilinmeyen Bazı Belgeler”, Cumhuriyetin 80. Yılında Her Yönüyle 
Ankara Sempozyumu, Ankara 2004, s. 83-106; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), ss. 29-32. 
125  Zafer, 18 Receb-i Şerȋf 1337, Nu.: 24, s. 4. 
126  a.y. 
127  a.y. 
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Bursa seyahati sonrasında, Osmanlı Devleti’nin önemli bir şehri hakkında bu 

bilgileri hatırȃtında paylaşan şairin, daha sonra bu seyahatin ayrıntıları hakkında 

yazdıklarını neşr edip etmediğine dair bir bilgi maalesef mevcut değildir. Yazının 

sonunda “ma’badı var” denilmektedir fakat bu sayı Zafer gazetesinin, bugüne ulaşabilen 

son sayısıdır.  

Mehmet Tevfik Efendi, başta ticaret olmak üzere farklı sebeplerle 

Kastamonu’nun ilçelerine de ziyaretlerde bulunmuş; bu ziyaretleri de şiirlerine konu 

olmuştur. Mesela, 2 Teşrîn-i Evvel 1936’da yazdığı bir şiirinin ilk beytini Taşköprü’ye 

ticarethane açmak için gitmeden evvel yazdığını, geri kalan kısmını da dönüşte 

tamamladığını şiirinin sonuna yazdığı nottan öğrenmekteyiz.128 Yine seyahatlerinden 

birini Konya’ya yaptığını ve Hz. Mevlana’yı da ziyaret ettiğini şiirlerinde 

görmekteyiz.129 

Mehmet Tevfik Efendi bu kısa gezilerinin dışında iki kez Hicaz’a da gitmiştir. 

Cumhuriyet’ten sonra uzunca bir dönem hacca gitmek yasak olduğundan, Atatürk 

Orman Çiftliği’nin kurucu müdürlüğünü yapmış, Kastamonu milletvekili olmuş damadı 

Tahsin Coşkan aracılığıyla, Sofuzȃde, Mustafa Kemal Atatürk’e, kırk arkadaşı ile 

birlikte hac farizasını yerine getirmek istediklerini bildirmiştir. Atatürk, Mehmet Tevfik 

Efendi ve arkadaşlarına, son derece iyi Arapça ve Farsça bildikleri için, gittikleri 

yerlerde mevcut havadisin tetkik edilerek dönüşte kendisine nakledilmesi şartı ile izin 

vermiştir. Hac farizasını yerine getirip seyahatten dönen Mehmet Tevfik Efendi, 

hazırladığı bilgileri Mustafa Kemal’e sunmuştur. Bunun üzerine Atatürk, 

“Umduğumuzun da üstünde oldu” diyerek yapılan çalışmadan memnun kaldığını ifade 

etmiştir.130 Atatürk’ün hayatta olduğu dönemde gerçekleşen bu ilk haccın tam olarak 

hangi tarihte gerçekleştiği belli değildir. Fakat 7 Kânûn-ı Sânî 1936 tarihli hac, tavaf, 

Kâbe’den ve Arafat’tan bahsettiği bir şiirinde Sofuzȃde şöyle demektedir: 

 

YÀ Rab ol bÀr-geh-i Kaèbe-i èulyÀ óaúúı 

Eyle tekrÀr ziyÀretle beni secde-ùırÀz 

 

                                                 
128 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 13. Şairin ayrıca Kastamonu’nun Devrekânî ilçesi için 
yazdığı bir şiiri de mevcuttur. Bkz.: 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 84-86. 
129  06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 58-59. 
130 Şairin hac seyahatini, Atatürk’ün özel izni ile yaptığına dair bilgiler tarafımıza, yaptığımız telefon 
görüşmesi sırasında, şairin torunu Rahşan Hanımefendi tarafından şifahen verilmiştir. 
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Bu şiiri hac seyahatinde yazdığına dair bir bilgi olmamakla beraber ya bu tarihte ya da 

bu tarihten evvel hacca gitmiş olduğu “tekrar ziyarete gelip orada secde edebilmeyi” 

arzuladığı, niyâzından anlaşılmaktadır 

Sofuzȃde’nin,  edâ ettiği ikinci haccın ve bu hac yolculuğunun da ne zaman ve 

ne şekilde gerçekleştiğine dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Fakat yine şiirlerinden 

takip ettiğimiz kadarıyla, 1942 yılının Mayıs ayında yaklaşık on beş gün içerisinde dört 

tane na’t-ı şerîf kaleme aldığı görülmektedir. Bunlardan 21 Mayıs 1942 tarihli olanında 

Mehmet Tevfik Efendi, Hz. Peygamber’i ziyaret etmekten duyduğu sürûru dile 

getirmiş; “Bâbü’s-Selâm” kapısından girerek Hz. Peygamber’in huzuruna nasıl 

vardığını, burada ettiği duâları, duyguları ayrıntılı olarak anlatmıştır. Ardından da tekrar 

böyle bir ziyaretin kendisine nasip olmasını Cenâb-ı Allah’tan dilemiştir. Buradan 

hareketle ilk haccını Atatürk hayatta iken 1938’den evvel yapmış olmalıdır. İkincisini 

ise 1942’de yapmış olması muhtemel görülmektedir. Bu hac seyahati sırasında 

muhtemelen Medine’ye de uğrayarak Hz. Peygamber’i ziyaret edip orada da bir süre 

kalmış ve bahsi geçen na’tları orada kaleme almıştır.131 Hac vazifesinden sonra 

siyasetten çekilen Mehmet Tevfik Efendi, ticaret hayatına devam etmiş ve uzun yıllar 

demir ticareti ile meşgul olmuştur. 

 

 

1.10. Vefȃtı 

Mehmet Tevfik Efendi, ailesi ile birlikte uzun yıllar Kastamonu merkezde Sinan 

Bey Camii’nin yakınında bugün Şeyh Şaban-ı Velî Caddesi üzerinde bulunan konakta 

yaşamıştır. Ailesinin bize aktardığı bilgiye göre, konakta kendine ait odada vaktini 

geçirir; ailesinden kendisi ile görüşmek isteyenleri bu odaya kabul eder; belirli saatlerde 

görüşür; taleplerini alır; sorunlarını dinler ve çözümleri hususunda yapılması 

gerekenleri tavsiye edermiş. Kimi zaman, konakta, “güzel sesli” torunu Firȗzan 

Hanım’la karşılıklı gazel okur, ilahiler terennüm ederlermiş.132 

Sofuzȃde, hayatının son yıllarını, yaşlılığın verdiği bir takım rahatsızlıklar 

nedeniyle, daha ziyâde evinde, münzevî bir tarzda, ilim ve ibâdet ile meşgul olarak 

geçirmiştir. Vefâtından birkaç yıl önce ticarî işlerini, torunu Ahmet Sait Efendi’ye 

devretmiştir. Bu büyük âlim, şair, yazar, mütefekkir ve siyasetçi Hoca Tevfik Efendi, 19 

                                                 
131  Bahsi geçen sürede kaleme aldığı şiirleri için çalışmamızın “Na’tları” başlığı altına bakılabilir. 
132  Firȗzan Hanım’ın aktardığı bilgiye göre, birlikte Ziya Demircioğlu’nun yanına gitmişler.  Mehmet 
Tevfik Efendi kendine ait iki şiiri okumuş ve bu şiirler o zamanki şartlarda banda kaydedilmiş. Ne yazık 
ki bu kayıtlar ailenin elinde mevcut değilmiş. 



 44 

Nisan 1960 tarihinde, gece onu on geçe, hayli ilerlemiş bir yaşta Kastamonu’da, evinde 

vefȃt etmiştir.133 

Sofuzȃde’nin vefâtı, Kastamonu basınında da geniş yer bulmuş ve gazetelerde 

özgeçmişi ile birlikte vefât haberleri yayınlanmıştır.134 Vefâtı ile ilgili olarak kaleme 

alınan yazılardan birinde kendisinin “Kastamonu’nun ilmi ve fazlı ile tanınan son 

ulemȃsı” olduğu “Kastamonu’nun böyle bir din adamını kaybettiği” dile 

getirilmektedir.135 

Mehmet Tevfik Efendi’yi çocukluk ve gençlik yıllarından beri yakȋnen tanıyan 

Abdulkerim Abdulkadiroğlu cenaze merasimine iştirak etmiş, cenaze sırasında çok 

farklı bir manevî havanın zuhurunu hissettiğini belirtmiştir. Kalabalık bir cemaatle 

kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Tevfik Efendi kabrine tevdî edilip şehir 

merkezine dönülürken, Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun ifadesiyle “hava kararmış 

gibi”dir ve herkese sanki kendi “anne ve babasını” kaybetmiş olmanın verdiği hüzün 

hȃkimdir.136 Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun bu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere 

Sofuzȃde, Kastamonu halkı tarafından çok sevilmekte ve derin hürmet görmektedir. 

Dolayısıyla vefâtı pek çok kişiyi müteessir etmiştir. 

Yaptığımız çalışma sırasında, Kastamonulu araştırmacı ve eğitimci Mustafa 

Gezici ve yine Kastamonu Şemsizȃde ailesinden Metin Boyacıoğlu aracılığıyla Mehmet 

Tevfik Efendi’nin torunlarına ulaşılmıştır. Ailesinin verdiği malûmat doğrultusunda 

                                                 
133 Torunu Firûzan Hanımefendi’nin, dedesi Mehmet Tevfik Efendi’nin vefatı ile duyduğu elemi, ona 
olan derin muhabbet ve hürmetini anlatan bir şiiri mevcuttur. Şairin vefat tarihi ve vefat saati gibi bir 
takım bilgileri de içeren bu şiir için bkz.: Ek-11, Ek-12. 
134  Z. Demircioğlu, “Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici 
Özel Arşivi. 
135  a.g.m. 
136 Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi’nin Bilinmeyen Yaş ve İhtiyarlık Konulu Şiirleri”, 
s. 88. 
Abdulkerim Abdulkadiroğlu, yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Hoca Tevfik Efendi’ye ciddi 
bir hürmet ve muhabbet beslemektedir. Dolayısıyla onun vefâtıyla sanki ailesinden birini kaybetmenin 
hüznünü yaşamıştır. Hatıralarını naklederken, çok küçük yaşlardan itibaren babası Abdullah Efendi ile 
birlikte Mehmet Tevfik Efendi’nin evine gidip geldiklerinden, aileyle olan hususi münasebetlerinden 
bahsetmektedir. Yine bir bayram günü babası ile birlikte Sofuzȃde’ye yaptıkları ziyaret,  Mehmet Tevfik 
Efendi’nin her alanda varolan ilgisini, toplumda oluşabilecek sıkıntıların kaynaklarını bulma ve çözüm 
üretme adına ortaya konulması gerekenleri nasıl tespit ettiğini ve Abdulkadiroğlu’nun üzerindeki etkisini 
göstermesi bakımından dikkate şȃyȃndır. Bu ziyarette sohbet esnasında bir ara Hoca Tevfik Efendi, 
“Abdulkerim evladım! Son yıllar top denilen bir illet iyice yaygınlık kazandı. Gençler geleceklerini 
hazırlayacak en ciddi çalışmaları bir kenara itiyorlar, varsa yoksa top. Ben onlara şunu söylemek 
istiyorum, ‘Kovalayacaksın neden tepiyorsun, teptin neden kovalıyorsun’. Sen hayatında ölçüyü elden 
kaçırma; oyunun eğlencenin fazlasını terk ederek daha çok okumaya ve çalışmaya bak” demiştir. 
Abdulkerim Abdulkadiroğlu gençlik yıllarında sporla iştigal etmesine rağmen daha ilkokul yıllarında 
Hoca Tevfik Efendi’den işittiği bu nasihati hiç unutamadığını ve her geçen gün bu meselenin 
ehemmiyetini daha iyi anladığını hatırȃtında nakletmektedir. Bkz.:Abdulkerim Abdulkadiroğlu, 
“Kovalayacaksın Neden Tepiyorsun, Teptin Neden Kovalıyorsun”, Güncel Yazılar, Anıl Matbaa ve 
Ciltevi, Ankara 1997, ss. 443-450. 
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Sayın Hakkı Aksoy’un yaptığı araştırma ile şairin kabrinin bulunduğu yer tespit edilip 

ziyaret edilmiştir. 

Kabri, bugün, Kastamonu’da Gümüşlü Hoca/Gümüşlüce Mezarlığı olarak 

bilinen kabristandadır. Sofuzȃde’nin annesi Hoca Rahime Hanım’ın, eşi Şefika 

Hanım’ın ve kızı Şükriye Hanım’ın kabirleri de yine aynı kabristanda yer almaktadır. 137 

Kızı, Hacer Şükriye Hanım, 1917 yılında dünyaya gelmiş ve henüz on dört 

yaşında iken 1932 yılında vefât etmiştir.138 Mehmet Tevfik Efendi’nin kızı için yazdığı 

şu manzȗme kızının şahidesinde yer almaktadır: 

 

İllet on dört yaşında etti hücȗm 

Olmadı çȃre-i şifȃ mȃlum 

 

Bir nazîri bulunmayan kız idi 

Oldu cism-i hayattan mahrum 

 

Ehl-i cennet denilse lȃyıktır 

Hem güzel hem şehîd hem mȃsum 

 

Sȗfîzȃde Tevfîk Efendi Kerimesi Şükriye Hanım 

Ruhu için Fȃtihȃ139 

 

İbnül Emin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri’nde Sofuzȃde’nin şiir ve 

ebebiyata vukȗfiyetini övdükten sonra, “Memleketinin irfanına ve iktisadına yıllarca 

hizmet etmesinden dolayı, tâcir-i sȃdıka mevcȗd olan mükȃfata nail olacağı 

şüphesizdir”140 demektedir. Bu ifade ile İbnül Emin, Hz. Peygamber’in, son derece 

güzel bir müjdesini içeren, “Müslüman dürüst tacirlerin ahirette peygamberler, sıddîkler 

ve şehitlerle beraber olacağı”na dair hadis-i şerîfi kastediyor olmalıdır.141 

Biz de İbnül Emîn Mahmut Kemal’in bu duâsına gönülden iştirak ederek 

Mehmet Tevfik Efendi’yi rahmetle anıyoruz. Bu büyük mütefekkir şairin defterlerinden 

birinde rastladığımız “Mezar Taşına” başlıklı, üç beyitlik bir duâ, bir münȃcȃt 

şeklindeki manzȗmesi ile bu bölümü sonlandırmayı uygun buluyoruz. 

                                                 
137  Şefika Hanım’ın şahidesi için bkz.: Ek-13. 
138 Mehmet Tevfik Efendi’nin birden fazla kızı henüz bebekken vefat etmiştir. Bu durum nüfus 
kayıtlarında görülmektedir. 
139  Mehmet Tevfik Efendi’nin kızı Hacer Şükriye Hanım’ın şahidesi için bkz.: Ek-14. 
140  İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893. 
141  Tirmizî, Es-Sünenü’t-Tirmizî, c. 3, s. 515 (Hadis nr.: 1209). 
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   MezÀr Ùaşına 

1 DÀr-ı fenÀ-yı terk eyleyerek rıólet eyledim 

 DÀr-ı beúÀya aldı götürdü ecel beni 

 

2 YÀ Rab óuøÿr-ı èizzetiñe vardıàım zamÀn  

 RüsvÀ-yı èÀlem itmeye sÿ´-i èamel beni 

 

3 Düşdüm àaríb òÀk-i siyÀh-ı nedÀmete 

 Luùfuñla úıl muèÀmele èafv eyle gel beni142 

 

 

2. ESERLERİ 

Mehmet Tevfîk Efendi, iyi eğitim görmüş bir ȃlim, son derece velȗd bir şair, 

devrinin ve İslam dünyasının problemlerine çözüm arayan bir mütefekkirdir. O, her hal 

ve şartta vatanı ve milleti için hizmete hazır bir siyasetçi, Allah ve Resȗlüne gönülden 

bağlı, insanın varoluş nedenini anlama ve anlatma çabası ile Kur´an ve sünnet ışığında 

halkı tenvir etmeye kendini adamış bir hatiptir. Ayrıca, geleceğin temsilcileri gençlerin 

hem verdiği hizmetlerle hem de bıraktığı eserleriyle “Hoca”sı olan fazilet timsali, 

mümtaz bir şahsiyettir. Bu bakımdan yukarıda bahsi geçen tüm alanlarda çalışmalar 

yapmış eserler vermiştir. Mehmet Tevfik Efendi’nin her biri yakın tarihimize ve edebȋ 

kültürümüze büyük değer katabilecek nitelikte olan eserleri şunlardır: 

 

a. Hulviyyȃt: 1911’de basılmış, divan’ı niteliğinde, Osmanlıca matbu eseridir. 

b. Şiir Defterleri: Şairin kendi yazısı ile Hulviyyȃt’ı yazdıktan sonra 1943 

 yılına kadar eski alfabemizle kaleme aldığı şiirlerinden meydana gelen 

 dokuz cilt defterdir. 

c. Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna: Şairin Hz. Mevlâna’nın rubȃȋleri arasından seçtiği yüz 

 bir rubȃȋye yaptığı yaklaşık dört yüz sayfalık şerh ve izȃhtan oluşan eseridir. 

d. Sırru’l-Velȃye: Tasavvufa dair eseridir. 

e. Miyȃrü’ş-Şemîm fi Ahlaki’l Ümem: Ahlȃka dair eseridir. 

f. Zafer Gazetesi: Zafer gazetesinde neşrolunan çok sayıda siyasi, ilmȋ, fikrȋ 

 yazıları ve şiirleridir. 

                                                 
142 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 116. 
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g. El-Medȃris ve Beyȃnü’l-Hak Dergilerindeki Yazıları: Bu dergilerde 

yayınlanan  dinȋ-ilmȋ yazıları ile Kur’an-ı Kerȋm’in muhtelif ayetlerine yaptığı 

tefsirlerdir. 

 

 

2.1. Hulviyyȃt 

Hulviyyȃt, Mehmet Tevfik Efendi’nin divanı niteliğindeki eseridir. 1329/1911 

yılında Kastamonu Vilȃyet Matbaası tarafından basılan ve 240 sayfadan oluşan 

Hulviyyȃt 140×210 mm boyutlarındadır.143 Eserin ön yüzünde, edebiyatın, milletin, 

ruhunu besleyen bir kaynak ve yüceliğini gösteren bir nişan olduğunu vurgulayan şu 

beyit bulunmaktadır: 

 

EdebiyÀt muàaddí -i rÿó-ı milletdir 

EdebiyÀt milletiñ nişÀne-i teèÀlîsidir 

 

Ayrıca, muharriri, basıldığı matbaa, basım tarihi ve Mehmet Tevfi Efendi’nin 

mührü yine ön yüzde bulunan bilgiler arasındadır.144 Eserin arka yüzünde “muharririn 

diğer ȃsȃrından” olduğu belirtilen Sırru’l-Velȃye ve Miyȃrü’ş-Şemîm fi Ahlâki’l-

Ümem145 adlı eserleri kayıtlıdır. Miyȃrü’ş-Şemîm fi Ahlâki’l-Ümem’in basım 

aşamasında olduğu belirtilmiştir. Yine, Hulviyyȃt’ın nerede satıldığı ve fiyatı da arka 

kapakta yer alan bilgiler arasındadır. 

Hulviyyȃt, Mehmet Tevfik Efendi’nin, gençlik hatta çocukluk yıllarından 

itibaren kaleme aldığı pek çok şiirden meydana gelmektedir. Eserde, dibâce 

mahiyetinde, “İfade-i Mahsȗsa” başlığı altında, mensur olarak kaleme alınmış, şairin 

edebiyata, şiire, şairliğe ve sanata dair fikirleri yer almaktadır.146  

Klasik edebiyatımızda divanlar genellikle şairlerin kendi adları veya mahlasları 

ile anılırlar. Öte yandan divanlarını isimlendiren şairleri görmek de mümkündür.147 

Mehmet Tevfik Efendi eserini isimlendiren az sayıda şairdendir. Bu eserini neden 

                                                 
143 Aziz Demircioğlu, Kastamonu’da Basılan Eserler 1869-1928, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1987, 
s. 53; Hulviyyȃt’ın ön ve arka kapak fotoğrafı için ayrıca bkz.: Ek-15. 
144  Hulviyyȃt’ın iç kapağında ise dış kapakta yer alan bu bilgilerin yanında “Her hakkı muharririne aittir 
ve mühürsüz nüshalar sahtedir” yazısının altında “Kastamonu, 1 Ramazan-ı Şerif 1328 /23 Ağustos 1326” 
tarihi yer almaktadır. 
145 Eserin adı bazı kaynaklarda Miyarşiyȃn fi Ahlȃki’l-Ümem olarak da geçmektedir. Bkz.: Ziya 
Demircioğlu,“Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici Özel 
Arşivi. 
146 Şairin edebiyata, şiire, şairliğe ve sanata dair fikirleri çalışmamızın “Edebȋ Şahsiyeti” başlıklı 
kısmında aktarılmaktadır. 
147 Tahir Üzgör, Türkçe Divan Dibâceleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s. 13. 
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Hulviyyȃt olarak isimlendirdiğini de bahsi geçen “İfade-i Mahsȗsa” başlığı altında şu 

şekilde belirtmiştir: 

 

Bana karşı meȃyibi mestȗr olan işbu eser-i nȃçîz, manzȗr-ı erbȃb-ı kemȃl olduğunda 

karȋn-i lutf u tesȃmüh olmak ve şiir olması dolayısıyla zȃika-bahş-ı kulȗb olacağını 

müte´emmil ve eşʽȃrın bir zevk-i manevȋyi hȃiz bulunduğuna kȃni bulunmak cihetleri 

isminin “Hulviyyȃt” olması için nezd-i ȃcizȋde esbȃb-ı kȃfiye görülmüştür. (Ve 

mina’llȃhi’t-tevfȋk)148 

 

Yani Sofuzâde, Hulviyyȃt’taki şiirlerde büyük bir manevȋ zevkin var olduğunu 

bu nedenle kalbȋ bir tad alınacağı emelinde olduğunu, gerçi kendisi için pek çok hata ve 

noksana sahip olmakla bereber bu eserin, kemȃl ehlinin müdakkik nazarlarında hoş 

görüleceğini umduğunu belirtmektedir. 

Hulviyyȃt, üç ana bölüme ayrılmıştır. 

İlk bölüm, “Zübde-i Esrȃr-ı Hüdâ-yı Alîm, Bismillȃhirrahmȃnirrahȋm”şeklindeki 

girişin ardından “Nevha-i Niyazmendȃne” başlığını taşımaktadır. Hulviyyȃt’ın bu 

bölümünde, Cenab-ı Hakk’ın varlığını ve birliğini anlatan, esmȃ ve sıfatlarından 

bahseden pek çok tevhid ile birlikte niyȃz ve duâ içeren münȃcȃtlar bulunmaktadır.  

Bu bölümde, tevhid ve münȃcȃtların ardından şairin Hz. Peygambere’e derin bir 

muhabbetle kaleme aldığı na’tları yer almaktadır. Hulviyyȃt’ta on iki na’t 

bulunmaktadır. Bu na’tlardan biri eserin ikinci kısmında “Gazeliyȃt” başlığı altında yer 

almaktadır. İlk bölümdeki na’tlardan bir tanesi, Itrȋ’nin na’tına mutarraf tahmisdir.149 

Ayrıca, bir tahmis na’t daha bulunmaktadır; fakat bu tahmisin hangi şairin gazeline 

yapılan tahmis olduğu Mehmet Tevfik Efendi tarafından belirtilmemiştir. Bu noktada 

şairin kendine ait bir gazeli tahmis ettiği düşünülebilir. Diğer na’tlar gazel nazım 

biçiminde kaleme alınmıştır. Na’tlardan bir diğeri Nef’ȋ’nin kasidesine naziredir. 

Oldukça uzun olan bu nazire altmış beyittir. Bunun dışında Hz. Peygamber muhtevalı 

şiirler içerisine dȃhil edebileceğimiz bir müseddes mevlȗdiyesi de yine bu bölümde yer 

almaktadır.  

Dinȋ tasavvufȋ muhtevalı bir “Sȃkinȃme”si de bu ilk kısımda yer alan türler 

arasındadır. Yedi bentten meydana gelen terkȋb-i bent şeklindeki Sȃkinȃme’nin her 

bendi yedi beyitten oluşmaktadır. Divan şairi Aynȋ’nin “Sȃkinȃme”sinin ilk beytini, 

Mehmet Tevfik Efendi, yazmış olduğu Sȃkinȃme’nin baş kısmına alıntılamıştır. Bunu 

kendi eseri için “tam anlamıyla şevke vesile olan uygun bir başlangıç” olarak 
                                                 
148  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 6 
149 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 36-38. 
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gördüğünü söyleyerek ȃdetȃ bir başlık gibi şiirinin üst kısmına Farsça olarak bu beyti 

yazmıştır. Ayrıca “Sȃkinȃme-i ȃcizȃneme unvȃn-ı fȃtiha-i şevk-i tȃm olmak üzere 

intihȃb ve iktibȃs eyledim” şeklinde ifade de etmiştir.150 

Öte yandan, bu bölümde, çehȃr-yȃr-ı güzîn için yazılmış altmış beyitlik bir 

kasîde151 ve hocası Ahmet Mȃhir Efendi’ye yazdığı şiirler ve onun şiirlerine yaptığı 

nazireler yer almaktadır. Hacı Bayram Velȋ’nin büyüklüğünü anlatmak; Abdülkȃdir 

Geylȃnȋ hazretlerinden istimdȃd dilemek, Hz. Pȋr Şȃban-ı Velȋ Dergȃhı’nın yeniden 

tamiri nedeniyle tarih düşürmek için kaleme aldığı şiirler yine bu bölüm içindedir. 152 

Bahsi geçen son şiir, bugün Hz. Pȋr camisinin avlu kapısı üzerindeki kitabede yazılı 

bulunmaktadır. 

Yine Nakşȋ-Halidȋ silsilenin bir temsilcisi olan Seydişehirli Abdullah Efendi’nin 

vefȃtı üzerine duyduğu teessürle kaleme aldığı mersiye özelliğindeki terkîb-i bend bu 

bölümdedir.  Aziz Mahmud Hüdȃyî Hazretlerine duyduğu saygı ve muhabbeti ifade 

ettiği mütekerrir müseddes ile Bayramȋ Şeyhi Abdullah Efendi’nin kesrette cemȃl-i 

vahdeti müşahedeyi tasvir ettiği gazeline yaptığı tahmisi de bu ilk bölümde 

bulunmaktadır.  

“Ve’l-fecr veleyȃlin aşr” ȃyet-i celȋlesi tefsȋri üzerine inşȃd edilmiş,  sırasıyla, 

Hz. Ȃdem, Hz. Nûh, Hz. Yâkup, Hz. Yûnus, Hz. İbrahîm, Hz. Eyüp, Hz. Mûsa, Hz. Îsa 

ve Hz. Muhammed Mustafa’dan (s.a.v.) bahseden bir muharremiye ve iki mersiye de bu 

ilk bölümdedir.  

Bunların yanında Mehmet Tevfik Efendi’nin,  Nȃzım Paşa ve Ali Rıza Paşa için 

yazmış olduğu kasideler de bu bölümde yer alan şiirler arasındadır. 

Hulviyyȃt’ın ikinci bölümü, şairin “Gazeliyȃt” olarak adlandırdığı bölümdür. Bu 

bölümde ağırlıklı olarak son derece ustalıkla kaleme alınmış gazeller yer almaktadır. 

Gazellerden iki tanesi Farsça’dır.  Gazellerin bazıları klasik divan şiiri muhtevalı iken 

bazılarında yoğun tasavvufȋ dil hȃkimdir. Bu bölümde, Yȗsuf sȗresinin 91. ayet-i 

celȋlesinin (Tallȃhi lekad ȃseraka’llȃhu aleynȃ) tekrar edildiği bir mütekerrir murabba153 

ile Ahzȃb sȗresinin 72. ȃyet-i celȋlesinin tefsȋri ve tebyȋni için mesnevi nazım biçiminde 

kaleme alınmış iki ayrı şiir yer almaktadır.154 Ayrıca Karamanlı Kȃmȋ’nin (ö. 952/1545-

46) “Varak-ı mihr ü vefȃ-yı kim okur kim dinler”155 mısrasının tazmini yoluyla tahmisi 

                                                 
150 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 31-36. 
151 a.g.e, ss. 38-44. 
152 a.g.e, ss. 74-76. 
153 a.g.e, ss. 84-85. 
154 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 223-224. 
155  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri I-III, c. II, s. 389. 
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bu bölümdedir.156 Hȃfız-ı Şirȃzȋ’nin “nedȃred” redifli gazelinin manzȗm tercümesi ve 

yine Hȃfız’ın “henüz” redifli şiirine bir nazire157 de Gazeliyât başlığı altında yer alan 

şiirlerdendir. Sultan III. Murad’ın gazeline mutarraf tahmis,158 divan şairlerinden 

Keçecizȃde İzzet Molla’nın gazeline tahmis,159 Fuzȗlî,160 Bȃkȋ,161 Nȃbȋ,162 ve Nazif 

Efendi’nin163 gazellerine nazireler bu kısımda bulunan diğer şiirlerdendir. 

Mehmet Tevfik Efendi mȗsıkȋ ile de yakından ilgilidir. Hulviyyȃt’ta pek çok 

şiirde, Türk mȗsıkȋsinde kullanılan sazların ve de makamların isimleri geçmektedir.164 

Tasavvufi mȃnȃları da çağrıştıracak şekilde tevriyeli kullanılan bu ıstılȃha şairin vȃkıf 

olduğu açıktır. Ayrıca, şairin divan şiiri husȗsiyetleri içerisinde kaleme aldığı iki şarkısı 

da Hulviyyȃt’ta bulunmaktadır.165 Bunlardan ilki “Dȗr olan gözden gönülden dȗr olur” 

nakaratlı şarkısıdır.166 İkinci şarkısı ise “Ey sehȃb-ı merhamet insin yere pirȃmenin” 

nakaratlıdır.167 Mȗsıkȋ ile yakından ilgili olduğu şiirlerinde açıkça görülebilen şairin, 

mȗsiki aleti çaldığına dair bir bilgi ise mevcut değildir.  

Bu bölümün son kısmında şairin, Kastamonu Sanat Mektebi’nde idareci iken 

verdiği imlȃ ve kitȃbet derslerinde öğrencilerine yazdırdığı manzȗm notlar yer 

almaktadır. Daha ziyȃde didaktik unsurlar içeren bu manzȗm parçalar mesnevî nazım 

şeklinde kaleme alınmıştır. 

Hulviyyȃt’ın üçüncü bölümü “Tevȃrih” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, 

şairin tarih düşürdüğü şiirleri bulunmaktadır. Yakın çevresinden veya devlet ricȃlinden 

kimselerin, ev yaptırması, yeni bir göreve tayin edilmeleri ya da çocuklarının dünyaya 

gelmesi dolayısıyla düşürülmüş tarihleri ihtiva eden şiirler şu şekilde kayıtlıdır: 

 

                                                 
156 Mehmet Tevfik Efendi, defterlerinde bu şekilde kaleme aldığı şiirleri için tazmin yoluyla tahmis 
demekle beraber bu şiir için “muhammes” başlığını kullanmıştır. Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 
106-107. 
157 a.g.e, ss. 127-128. 
158 a.g.e, ss. 210-211. 
159 a.g.e, ss. 211-212. 
160  a.g.e, ss. 213-218. 
161  a.g.e, ss. 219-220. 
162  a.g.e, ss. 220-221. 
163  a.g.e, ss. 222-223. 
164 Pek çok şiirinde geçen mȗsikî makamları şunlardır: Uşşak, hicaz, rast, nevâ, tiz-nevȃ, sȗz-i dil-ȃrȃ, 
beyȃtî, aksak, gülizȃr,  bûselik, müsteȃr, sȗznȃk, rehȃvî, ısfehȃnî. Şiirlerinde adı geçen mȗsikî aletleri ile 
mȗsikî terimleri ise şu şekildedir: Meyan, karar; ney, neyzen, mutrip, saz, kanun, tanbur, ud, rebab, 
mızrap. 
165 Sofuzȃde’nin defterlerinde sekiz adet ve Hulviyyȃt’ta da iki adet olmak üzere on şarkısı 
bulunmaktadır. Mehmet Tevfik Efendi’nin bu şarkıları bir makalede yayınlanmıştır. Bkz.: Abdulkerim 
Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde’nin Bilinmeyen Sekiz Şarkısı”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 410-415. 
166 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 112. 
167 a.g.e, s. 150. 
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 Ali Rıza Paşa merhȗmun damadı umerȃ-yı askeriyeden Tecelli Bey’in 

mahdȗmu Muhyiddin Bey’in vilȃdeti tarihidir.168 

 Miralay Cemal Bey’in damadı İsmail Hakkı Efendi’nin kerȋmesi Fahire 

Hanım’ın vilȃdeti tarihidir.169 

 Bitlis tahrirat müdürü fȃzıl-ı sühan-verȃndan Reşit Efendi’nin mahdȗmu 

Sabahattin Bey’in vilȃdeti tarihidir.170 

 Mahkeme-i bedȃyet baş-kȃtibi Reşat Efendi biraderimizin mahdȗmu Ȃdil 

Efendi’nin vilȃdeti tarihidir.171 

 Şemsizȃde Reşȃdetlü Şeyh Ziyȃeddin Efendi’nin Kale Hamamı’nı tecdȋden 

tamir buyurduklarında yazılan tarihtir.172 

 Hȃkim-i esbak Esad Efendi’nin inşȃ eylediği hȃnenin tarihidir.173 

 Ehass-ı ihvȃnımızdan Aletȋ Ağa-zade Hacı Ahmed Efendinin binȃ eylediği 

hȃnenin tarihidir.174 

 Miralay-ı esbak Cemal Bey’in dersaȃdet hassa dairesine tahvilinde 

yazılmıştır.175 

 Kerȋme-i muhteremelerinin vilȃdeti tarihini muhtevȋ Şeyh Ziyȃeddin 

Efendi’ye yazılan mektȗb-ı manzȗm suretidir.176 

 Bu dȋvȃn-ı vaziʽü’l-unvȃnın hitȃm-ı tabʽında hȃtime-i ümîd ü recȃ olmak 

emeliyle imlȃ edilen tarihdir.177 

 

Hulviyyȃt’ta yer alan son şiirde, Mehmet Tevfik Efendi, eserin yazımında, 

tamamlanmasında ve neşredilmesinde Cenȃb-ı Hakk’ın tevfȋk ü inȃyetinin büyüklüğünü 

zikretmektedir. Kendisinin bu yüce kudret karşısında şairlik iddia etmekten uzak 

olduğunu söyleyerek Cenâb-ı Allah’a duâ ve niyazda bulunmuş ve Hulviyyȃt’ın 

tamamlanma tarihini düşürmüştür. 

                                                 
168 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 229-220. 
169 a.g.e, ss. 230-231. 
170 a.g.e, ss. 231-232. 
171 a.g.e, s. 232. 
172  a.g.e, s. 233. 
173  a.g.e, s. 234. 
174  a.g.e, s. 235. 
175 a.g.e, ss. 235-236. 
176  a.g.e, ss. 236-238. 
177  a.g.e, s. 239. 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 

 Bu DívÀn-ı Vaøíèü’l-èUnvÀnıñ ÒitÀm-ı Tabèında 

 ÒÀtime-i Ümíd ü RecÀ´ Olmaú Emeliyle İmlÀ Edilen TÀríòdir 

1 æenÀ ol ÕÀt-ı bí-hem-tÀya kim inzÀl edip ÀyÀt 

 KitÀb-ı óÀdiåÀta eylemişdir Àdemi mir´Àt 

 

2 Ôuhÿruñ sırrını temåíl eder efkÀr-ı ãÿretde 

 Taãavvur etmege vÀ-bestedir timåÀl-i mÀhiyyÀt 

 

3 MeèÀni hep taãavvurdan olur zíb-Àver-i taãvír 

 MiåÀl-i òÀricíden aòõ eder maènÀyı idrÀkÀt 

 

4 Verir vüsèat òayÀle rÿó-ı maènÀ feyø-i vÀridden 

 Bulurlar vÀridÀt ehl-i süòan-der naùè-ı ilhÀmÀt 

 

5 Olur levò-i øamíri şÀèirÀnıñ maèkes-i esrÀr 

 Verir mihr-i óaúíúat incilÀsın anlara õerrÀt 

 

6 Bir ednÀ õerreyim ol cemè-i pÀkiñ òÀk-i pÀyinde  

 Ne óÀcet iddièÀ-yı şÀèirí etmek baña heyhÀt 

 

7 Eåer taúvím-i yek-sÀl-i óayÀt-ı úÀbiliyyetdir 

 Olur her cümlesinde müncelí óÀlÀt u keyfiyyÀt 

 

8 Ümídim dÀ´imÀ erbÀb-ı nıãfetden budur Tevfíú 

 ÒaùÀ noúãÀn olunca rÿ-nümÀ luùf eyle taãóíóÀt 

 

9 Muvaffaú eyledi ÒallÀú-ı èÀlem ketb ü imlÀya 

 Hele ùabèıyla neşrinde èinÀyet úıldı teshílÀt 
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10 Mücevher òÀtem-i itmÀm olup ùabèında tÀríòim 

 Gelir bezm-i kemÀle sükker-i temåíl-i ÓulviyyÀt178 

لوياتحيل ثكرتمسسكلير بزم كماله   
     1329/1911 

 

Tertip ediliş şekli ile Hulviyyȃt tam bir divan olarak adlandırılmamıştır. Oysaki 

ilk bölümde klasik tertibe uygun olarak tevhid, na’t ve münȃcȃtlar, mi‘râciyye-dört 

halife, İslâm ve tarikat büyükleri, hükümdar ve devlet büyükleri için medhiyeler yer 

almaktadır. Buraya kadar olan kısım muhteva bakımından klasik divan tertibine 

uygunsa da şekil yönünden farklılık arzetmektedir. İkinci bölümde gazeller redif ve 

kafiye düzenine uygun biçimde düzenlenmiştir. Klasik divan tertiplerinde görülen 

kasidelerin gazellerden önce ve musammatların da gazellerden sonra yer alması dışında 

eser kendi içerisinde bir düzene sahiptir. Şair, gazel, kaside, kıt’a, müfred, şarkı ve 

benzeri formları kafiye düzeni içerisinde ikinci bölüme almıştır. Bu bölümün sonunda 

mesnevîleri yer almaktadır. Üçüncü bölüme de tarihlerini almış böylelikle kendine has 

farklı bir tertip ile divanı niteliğindeki eserini şekillendirmiştir. Hulviyyȃt’ta farklı 

nazım şekillerinde kaleme alınan toplam 278 şiir yer almaktadır. 

 

 

2.2. Şiir Defterleri 

Mehmet Tevfîk Efendi’nin Hulviyyȃt’tan sonra, 1926-1943 yılları arasını 

kapsayan binlerce şiiri kendi el yazısı ile eski alfabemizle kaleme aldığı, tek nüsha, bu 

defterlerde kayıtlıdır.179 Binlerce sayfadan ve bir o kadar da şiirden müteşekkil bu 

evrakın neden defter olarak adlandırılmış olduğu akla gelen ilk sorudur. Bunun iki 

nedeni olabileceği görülmektedir. İlki bu şiirlerin bugünkü manada da çizgili ve çizgisiz 

kâğıtların ciltlenmesi ile oluşturulmuş “defter” olarak nitelendirilen sayfalar üzerine 

yazılı olmasıdır. Öte yandan diğer bir sebep ise divan şiir geleneği içerisinde şairlerin 

tertip etmedikleri, mürettep bir divan haline getirmedikleri şiirlerinin yazılı olduğu 

mecmuaları “defter” şekilde adlandırmış olmalarıdır.180 

Mehmet Tevfik Efendi’ye ait evrak, vefâtından sonra torunu Rahşan 

Hanımefendi tarafından titizlikle toplanarak Ziya Demircioğlu’na teslim edilmiştir. Ziya 

Demircioğlu’nun Sofuzâde’nin vefâtı üzerine kaleme aldığı yazısında açıkça belirttiği 

                                                 
178 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 239.  
179  El yazısı ile kaleme aldığı defterlerden sayfalar için bkz.: Ek-16. 
180  Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, DİA, c. 9, İstanbul 1994, s. 398. 
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üzere Mehmet Tevfik Efendi vefât etmeden bir yıl evvel şiir defterlerini yayınlanması 

için kendisine vermiştir. Yani Sofuzâde vefât ettiği zaman Demircioğlu’nun belirttiğine 

göre dokuz “cilt defter, bin sayfayı mütecaviz eş’âr” kendisinde bulunmaktadır.181 Bir 

süre, bu defterler, emaneten Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nda da bulunmuş; o da bu süre 

zarfında defterlerde bulunan şiirleri incelemiş; şiirlerle ilgili pek çok makale kaleme 

almıştır. Bu şiirlerin tamamını yayınlamaya yönelik çalışmaya başlamış fakat ömrü vefâ 

etmemiştir.182 Bu defterler Mehmet Sadık Erdağı tarafından 2009 yılında Milli 

Kütüphane’ye teslim edilmiştir.  

Milli Kütüphane’de Mehmet Tevfik Efendi adına, 06 Mil Yz-A 9962-1-11 

şeklinde kayıtlı olan defter sayısı dokuz değil on birdir. Mehmet Tevfik Efendi’nin, 

1926-1943 yılları arasını kapsayan şiirlerinin bulunduğu defterlerin dışında üç defter 

daha bu kayıt altında yer almaktadır. Sofuzâde tarafından veya belki de daha sonra Ziya 

Demircioğlu tarafından, kırmızı kalemle üzerlerine numaralar yazılmak suretiyle 

defterler sıralanmıştır. Ayrıca bazı defterlerde bulunan notlar ile de kaçıncı defter 

olduğu belirtilmiştir. Buna göre ikinci ve üçüncü defter aslında tek bir defterde bir 

aradadır. Bu defterler, Milli Kütüphane kayıtları arasına alınırken Mehmet Tevfik 

Efendi tarafından belirtilen mevcut sıralama gözden kaçmış olabileceğinden farklı bir 

sıralama takip edilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda, şiirler ile ilgili yapılan atıflarda bir 

karışıklığa mahal vermemek adına, Milli Kütüphane’deki kayıt numarasının yanında 

parantez içinde Mehmet Tevfik Efendi tarafından verilen sıralamaya uygun olarak 

kaçıncı defter olduğu notu da ilave edilmiştir. Buna göre bahsi geçen dokuz defter 

şunlardır: 

 

06 Mil Yz-A 9962-1 : Beşinci defterdir. 

06 Mil Yz-A 9962-2 : Dördüncü defterdir. 

06 Mil Yz-A 9962-4 : İkinci ve üçüncü defterler bu defter içindedir. 

06 Mil Yz-A 9962-5 : Altıncı defterdir. 

06 Mil Yz-A 9962-7 : Yedinci defterdir. 

06 Mil Yz-A 9962-8 : Dokuzuncu defterdir. 

06 Mil Yz-A 9962-9 : Sekizinci defterdir. 

06 Mil Yz-A 9962-10: Birinci defterdir. 

 

                                                 
181  Ziya Demircioğlu, “Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici 
Özel Arşivi. 
182  Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi ve Şiirleri”, Kültürümüzden Esintiler, s. 358. 
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Defterlerdeki bu sıralama şiirlerin yazım tarihleri de göz önüne alındığında daha 

açık görülebilmektedir. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere sekiz cilt defterde, şairin 

dokuz defter kaydı mevcuttur. Bu sıralamanın dışında kalan diğer üç defter şunlardır: 

 

06 Mil Yz-A 9962-3 

06 Mil Yz-A 9962-6 

06 Mil Yz-A 9962-11  

 

Mehmet Tevfik Efendi’nin adına Milli Kütüphane’de kayıtlı bulunan defterler 

hakkında genel bilgiler şu şekildedir: 

 

 

2.2.1. 06 Mil Yz-A 9962-1 

Mehmet Tevfik Efendi’nin beşinci defteridir. 120×160 mm boyutlarındadır.183 

Cönkleri andıran bir biçimi mevcuttur. Fakat daha ziyâde çizgisiz karton kapaklı bir not 

defteri gibidir. Sayfalar yukarıya doğru açılmaktadır. Sayfalar, kolaylıkla defterden 

ayrılabilecek biçimde işaretlidir. Defterin kapağının arkasında Sadık Erdağı’ından 2009 

yılında alındığı kaydı, kütüphane kayıt numarası ve muhtemelen satın alınırken ödenen 

fiyat da yazılıdır.184 İlk sayfasında Sofuzâde tarafından kırmızı kalemle deftere verilen 

sıralama numarası “5” yazılıdır. Defter, 72 sayfadır. Mehmet Tevfik Efendi’nin 1925 

yılında yazdığı şiirlerini içeren bu defterin son sayfasında kendisinin tuttuğu bir alacak 

verecek hesabı da mevcuttur. Defterde 54 şiir yer almaktadır. 

 

 

2.2.2. 06 Mil Yz-A 9962-2 

Mehmet Tevfik Efendi’nin dördüncü defteridir. Yaklaşık 120×160 mm 

boyutlarında karton kapaklıdır. Bu defter aslında bir söz derleme defteridir. Bu defterin 

baş kısmının iç sayfasında, “Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Söz Derleme Defteri” kaydı 

bulunmaktadır. İstanbul’da Devlet Matbaası’nda 1932 yılında basılmıştır. Derleme 

defterini doldururken gözetilecek hususlar ve derleme yapacak kişi için yapılan 

uyarıların yer aldığı ayrıntılı açıklamalar da bulunmaktadır. Defterin sol sayfaları 

çizgisiz olarak hazırlanmıştır. Defterin baştan sona kadar sağ tarafta kalan sayfalarında 

ise 1’den 10’a kadar sayıların verildiği kutucuklar halinde hazırlanmış bir cetvel 

                                                 
183 Defterlerin boyutları verilirken Milli Kütüphane’den temin edilen dijital kopyada yer alan cetvel esas 
alınmıştır. 
184  Bu bilgi bütün defterlerde yer almaktadır. 
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bulunmaktadır. Bu cetvel aslında derleme sırasında yapılacak fişleme işlemi için 

hazırlanmıştır. Defterin başında bu on bölüm için hazırlanmış on maddelik bir fişleme 

yöntemi de bulunmaktadır. Her madde için ayrılan bölüme ilgili konuda gereken 

bilgilerin verilmesi istenmektedir. Mehmet Tevfik Efendi bu defterde, söz derlemesine 

ait bir çalışma yapmamış ve onu şiir defteri şeklinde kullanmıştır. Dolayısıyla bahsi 

geçen kısım Sofuzâde’nin kullanımına göre defterin sonundadır. 117 sayfa olan bu 

defter soldan sağa doğru açılır biçimde numaralandırılmış, 1933-1934 yıllarına ait şiirler 

bu şekilde yazılmıştır. Bahsi geçen fişleme cetvelinin yer aldığı sayfaları, birkaç sayfa 

hariç, Mehmet Tevfik Efendi şiir yazımı için kullanmamıştır. Defter ortalarında bazı 

sayfalar da boştur. Kullanılmayan bu kısımlara sayfa numarası verilmemiştir. Defterde 

farklı nazım şekillerinde kaleme alınmış 71 şiir yer almaktadır.185 Bunlardan biri müfred 

ve biri ise Müftü Hazım Efendi’ye ithafen yazılmış bir dörtlüktür. 

 

 

2.2.3. 06 Mil Yz-A 9962-3 

Bu defter yaklaşık 140×200 mm boyutlarında, karton kapaklı ve çizgilidir. 

Klasik divan tertibinin, alfabetik kafiye düzenine göre sıralanmış şiirlerden meydana 

getirilmiştir. Her harf için bir iki şiir yazılmış, muhtemelen bazı harflere uygun şiir 

bulunamamış ve o sayfalar boş bırakılmıştır. Mesela “ر“ ,”ج“ , ”ث” ve “ل” harfleri ile 

kafiyelenmiş şiirler için daha sonra ilave edebilmek maksadıyla boş sayfalar ayrılmıştır. 

Bu defterde tarih kaydı bulunmayan 50 şiir yer almaktadır. Bu nedenle, şiirlerin ne 

zaman yazıldığını tespit etmek oldukça güçtür. Bu şiirlerin şairin divanı olarak 

tanımlanan Hulviyyȃt’tan önce yazıldığı kabul edilse o zaman bu şiirlerin ya tamamının 

ya da birkaçının Hulviyyȃt’a alınmış olabileceği akla gelmektedir. Fakat tespit 

edebildiğimiz kadarıyla bu şiirler bahsi geçen eserde bulunmamaktadır. Hulviyyȃt da 

dȃhil olmak üzere her şiirine tarih atan şairin bu defterindeki şiirlerinin hiç birisinde 

tarih bulunmaması ve yazı farklılıkları bu defterin şairin kaleminden çıkmadığını, bir 

başkası tarafından düzenlenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca farklı evrak 

üzerine yazılı bulunan şiirlerinin bu şekilde temize çekilerek, Mehmet Tevfik Efendi 

hayattayken veya daha sonra, bir divan tertip edilmek istenmiş olabileceği de 

                                                 
185 Tüm defterler için ayrı ayrı verilen bu şiir sayılarına dörder mısadan oluşan nazım birimleri ile müfred 
ve matlalar da dâhil edilmiştir. Mehmet Tevfik Efendi’nin dört mısradan müteşekkil şiirlerini bazen 
“rubâî” bazen de “kıt’a” olarak isimlendirdiği görülmektedir. Bu şiirlerinden bazılarının vezin ve kafiye 
özelliklerinin bahsi geçen nazım şekillerinin tanımlarına uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle 
şairin “rubâî” veya “kıt’a”yı nazım şeklinden ziyade nazım birimi olarak kullanmış olabileceği 
düşünülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak bkz.: Halil Erdoğan Cengiz, “Divan Şiirinde Musammatlar”, 
Türk Dili-Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) 415-416-417, TDK Yayınları, 
Ankara 2017, ss. 412-421. 
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düşünülebilir. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Mehmet Tevfik Efendi’ye ait bazı şiirlerin 

defterler dışında bir kısım evraka yazılı olarak da bulunduğundan bahsetmektedir.186 

Bizim çalışmamız sırasında ise Mehmet Tevfik Efendi’ye ait olduğunu düşündüğümüz, 

mahlasını taşıyan, üslûp ve yazı husûsiyetlerine sahip şiirlerinin yazılı bulunduğu 

herhangi bir evrak elimize geçmemiştir. Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun bahsettiği bu 

şiirlerin yazılı olduğu evrakın nerede olduğuna dair bir bilgi de mevcut değildir. 

 

 

2.2.4. 06 Mil Yz-A 9962-4 

Mehmet Tevfik Efendi’nin ikinci ve üçüncü defterleri olarak tasnif ettiği 

defterdir. Yaklaşık 200×200 mm boyutlarında, karton kapaklıdır. Bu defterin de ilk 

defter gibi sayfaları yukarıya doğru açılmaktadır. Başından hemen hemen defterin 

ortasına kadar olan 21 sayfalık kısım Sofuzâde’nin “2” numaralı defteridir. 21. sayfadan 

itibaren Mehmet Tevfik Efendi kırmızı kalemle sayfa sonuna “3” numarasını yazmış ve 

buradan itibaren deftere yeniden sayfa numarası vermiştir. Bu kısım ise 23 sayfadır. Her 

iki bölümde de kullanılmayan sayfalar numaralandırılmamıştır. Bu defterde şiirlerin 

yazım tarihlerinde diğer defterlere oranla bir düzensizlik göze çarpmaktadır. 

Sofuzâde’nin 1932-1937 yılları arasında yazılmış 50 şiiri bu defterde kayıtlıdır.  

 

 

2.2.5. 06 Mil Yz-A 9962-5 

Mehmet Tevfik Efendi’nin altıncı defteridir. Baş kısmında kırmızı kalemle “6” 

yazılıdır. Yaklaşık 140×210 mm boyutlarında karton kapaklı, çizgili bir defterdir. 

Defter, sayfaları soldan sağa açılır şekilde düzenlenmiştir. 1935-1936 yılları arasında 

kaleme alınmış şiirler bu defterde kayıtlıdır. 156 sayfadır. Her sayfasında şiir mevcuttur. 

Son sayfasında Mehmet Tevfik Efendi’nin “aşk” ve “sevda” ayrımını yaptığı kısa bir 

yazı ile İslam’ın ve Hz. Peygamber’in getirdiği nurla aydınlanamamış filozoflara ve 

felsefeye dair bir eleştiri yer almaktadır.187 Bu defterde farklı nazım şekillerinde kaleme 

alınmış 138 şiir yer almaktadır.  

 

 

 

 

                                                 
186 Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi ve Şiirler”, Kültürümüzden Esintiler, s. 358. 
187 Mehmet Tevfik Efendi’nin bu notları ile ilgili olarak çalışmamızın “Edebî Şahsiyeti” başlığı altına 
bakılabilir. 
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2.2.6. 06 Mil Yz-A 9962-6 

Bu defterin zencirekli ve şemseli yeşil korton bir kapağı bulunmaktadır. Kapağın 

üzerinde, “Mekâtib-i Umûmiyye Talebesine Mahsûs” yazısı, kabartma harflerle hilal 

biçiminde istiflenmiştir. Bu yazının altında rakamla “120” yazılıdır. Yine defterin arka 

kapağında ortasında kuş figürü bulunan bir şemse yer almaktadır. Yaklaşık 140×200 

mm boyutlarında olan bu defter incelendiğinde şairin el yazısıyla kaleme alınmadığı 

açıkça görülmektedir. Defterin ilk sayfasının baş kısmında “Nu’ût-ı Muhammediye’den 

Bir Nebze” ve “Udebȃ-yı Asırdan Sȗfȋzȃde Mehmet Tevfik Efendi Tarafından İnşȃd 

Olundu” kaydı bulunmaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere defterdeki şiirler 

Mehmet Tevfik Efendi tarafından inşȃd edilmiş; fakat muhtemelen deftere bir başkası 

tarafından yazılmıştır. Deftere sayfa numaralarının verilmemiş olması, sadece Milli 

Kütüphane’de verildiğini düşündüğümüz varak numaralarının yer alması, bu 

düşüncemizi destekler mahiyettedir. Çünkü Mehmet Tevfik Efendi baştan beri 

görüleceği üzere bütün defterlerine sayfa numarası vermiştir. Bu defter, daha ziyâde 

şairin Hulviyyȃt adlı eserindeki şiirlerinden seçilerek oluşturulmuş bir “müntehȃb” 

olarak nitelendirilebilir. Bu defterdeki şiirlerin Hulviyyȃt’a öncülük ettiği düşüncesi ise 

uygun değildir çünkü Hulviyyȃt’taki tüm şiirler tarihleri ile birlikte neşredilmiştir. 

Oysaki bu defterde çok az şiirde tarih bulunmaktadır. Önce bu defter tertip edilmiş olsa 

şairin Hulviyyȃt için şiirlere tarih ilave etmiş olması gerekeceğinden bu düşünce pek de 

geçerli görülmemektedir. İçinde farklı nazım şekillerinde kaleme alınmış 103 şiir yer 

almaktadır. Bu defter, şairin şiirlerinden seçilerek hazırlanmış ayrı bir defter olarak 

düşünülmelidir. 

 

 

2.2.7. 06 Mil Yz-A 9962-7 

Hem Milli Kütüphane hem de Mehmet Tevfik Efendi tarafından aynı şekilde 

kaydedilmiş tek defter yedinci defterdir. Yaklaşık 160×200 mm boyutlarında, karton 

kapaklıdır. İçinde 1936-1938 yılları arasında kaleme alınmış şiirler mevcuttur.  Bu 

defterin kapağında vergi defteri olduğu yazılıdır. Kapağın hemen arkasında Latin 

alfabesi ile “Satış Defteridir” kaydı ile “4/5/1929” tarihi yer almaktadır. Altında ise “İ. 

Hakkı” yazılıdır. Bu yazıların üzerine bir çarpı atılmış ve üst kısma yine Latin alfabesi 

ile “Hoca Tevfik’in Divanı” yazılmıştır. Bu kapağın ardında bir iç kapak daha 

bulunmaktadır. Bunun ön yüzünde bir takım hesaplamalar vardır. Arkasında ise “Âzâ 

Osman Efendi’nin mahdumu İsmail Efendi” yazılıdır. Defterin ilk sayfası boştur. 

Ardında vergiler için düzenlenmiş çizgili, bölmeli, cetvelli iki sayfa yer almaktadır. Bu 
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cetvel bölmelerinin aralıklarında ilgili notlar yer almaktadır. Bu sayfalardan ikincisinin 

üzerinde 1936-37-38 tarihleri ile kırmızı kalemle “7” yazılıdır. Mehmet Tevfik Efendi 

tarafından kaleme alınan bir kıt’a da bu sayfada mevcuttur. Bu sayfadan itibaren defter 

numaralandırılmış ve bir kişinin ayrıntılı olarak hayatına dair notlar bulunmaktadır.188 

Dört sayfalık bu serencâmdan sonra Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirleri yer almaktadır. 

Tamamı 169 sayfadır. Son sayfasında da bu defterin yetkili makamlarca vergi defteri 

olarak Âzâ Osman Efendi’nin oğlu İsmail Hakkı Bey’e verildiğine dair bilgiler ve 

mühür yer almaktadır. Diğer sayfaların tamamında Hoca Tevfik Efendi’nin farklı nazım 

şekillerinde kaleme aldığı 112 şiiri yer almaktadır.  

 

 

2.2.8. 06 Mil Yz-A 9962-8 

Mehmet Tevfik Efendi’nin dokuzuncu defteridir. 140×200 mm boyutlarında, 

karton kapaklı, çizgisiz defterdir. 171 sayfadır. Tüm sayfalarında 1941-1943 yılları 

arasında yazılmış şiirler yer almaktadır. Oldukça hacimli olan bu defterde farklı nazım 

şekillerinde kaleme alınmış 168 şiir yer almaktadır.  

 

 

2.2.9. 06 Mil Yz-A 9962-9 

Mehmet Tevfik Efendi’nin 1939-1941 yılları arasındaki şiirlerini kapsayan 

sekizinci defteridir. 140×210 boyutlarında, karton kapaklı, 220 sayfa, çizgisiz defterdir. 

Bazı sayfalarında karalama denebilecek türde çizgiler mevcuttur. Bu karalamaları, 

torunu Firûzan Hanım’ın yaptığı, Mehmet Tevfik Efendi tarafından not düşülmüştür. Bu 

defterde 202 şiir yer almaktadır. 

 

 

2.2.10. 06 Mil Yz-A 9962-10 

Bu defter Mehmet Tevfik Efendi’nin 1926-1927 yıllarında yazılmış şiirlerinden 

oluşan ilk şiir defteridir. Yaklaşık 180×220 boyutlarında, karton kapaklı ve çizgisizdir. 

Bu defterin düzeni oldukça karışıktır. Defter iki yönlü olarak kullanılmıştır. Bu nedenle 

çeşitli şekillerde sayfa numaraları verilmiştir. Defterin soldan sağa açılan yönünde, 1-

                                                 
188 Bu notlar muhtemelen defterin ilk sahibi olduğu anlaşılan Âzâ Osman Efendi’nin oğlu İsmail Hakkı 
Bey’e aittir. Zîrâ burada anlatılan hayat hikâyesi Mehmet Tevfik Efendi’ninki ile uyumlu değildir. Bahsi 
geçen İsmail Hakkı Bey, Sofuzâde’nin kızı Safiye Hanım’ın eşi yani damadı İsmail Hakkı Oktay 
olmalıdır. Dolayısıyla İsmail Hakkı Bey’in vaktiyle hayat hikâyesinden kısımları kaydetmiş olduğu bu 
defter, daha sonra kayınpederi Mehmet Tevfik Efendi tarafından şiirlerini yazmak amacıyla kullanılmış 
olmalıdır.  
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166. sayfaları arasında Mehmet Tevfik Efendi tarafından “muharrir nüshasından” 

istinsah edildiği belirtilen “Mantıku’t-Tayr” yazılıdır. Bu kısımdan sonra defteri sağdan 

sola doğru açarak ilerlemek gerekmektedir. Çünkü şiirler tarih sıralaması göze 

alındığında da açıkça görüleceği üzere bu düzende kaleme alınmıştır. Sayfa karışıklığını 

önlemek adına sağdan sola doğru açılan bu defter sayfaları Sofuzâde tarafından yeniden 

kırmızı kalemle numaralandırılmıştır. Bu kısım tam 227 sayfadır. Oldukça hacimli olan 

bu defterde 215 şiir yer almaktadır. 

 

 

2.2.11. 06 Mil Yz-A 9962-11 

Bu defter yaklaşık 50×130 mm boyutlarında çizgisiz ince uzun karton kapaklı 

bir defterdir. Kapağının arka yüzünde “Sâhibü’l-kitâb Mehmet Tevfik el-èarîf bi-

Sûfîzâde” yazılıdır. İlk sayfasında ise “Ta'likât-ı Eş'âr-ı Şerâre-i Âsârım Defteri” ve 

“Târihü İbtidâ lit-tebyîzi mine’d-defteri’s-sâbık”  kaydı bulunmaktadır. Bu ifadelerden 

de anlaşılacağı üzere bu defter, Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerini temize çekdiği bir 

defterdir. Defterdeki şiirler, hem hicrî hem de rûmî tarihe sahiptir. Bu tarihler 

incelendiğinde, şairin gençlik hatta çocukluk dönemine ait şiirlerin bu defterde yer 

aldığı görülecektir. Şairin çocuk denebilecek bir yaşta 1305/1887 yılında kaleme aldığı 

na’tı, bu defterin ilk şiiridir. 1896 yılına kadar yazılmış 130 şiir bu defterde 

toplanmıştır. Bu deftere ilk bakışta göze çarpan bir ayrıntı, defterdeki şiirlerin pek 

çoğunun soldan sağa, yukarıdan aşağıya uzanan bir çizgi ile üzerlerinin çizilmiş 

olmasıdır. Bu çizgi şiirlerin okunmasını engelleyecek şekilde değildir. Şairin şiirlerinin 

üzerine hafifçe çizmiş olması ile ilgili olarak birkaç ihtimal akla gelmektedir. Bunlardan 

en kuvvetlisi bu şiirlerin Hulviyyȃt’a alındıktan sonra üzerlerinin, kitaba alındığına dair 

bir işaret olarak çizilmiş olabileceğidir. Yani bu defter, Hulviyyȃt’tan önce şair 

tarafından çocukluk yıllarından beri yazdığı şiirleri temize çekmek için kaleme 

alınmıştır. Burada bulunan şiirlerin hemen hemen tamamı ya aynen ya da bazı 

farklılıklarla Hulviyyȃt’a alınmıştır. Şairin gençlik dönemine ait bu şiirlerde bazı üslȗb 

ve muhteva farklılıkları ile yoğun lirizm göze çarpmaktadır. 

Görüldüğü üzere defterlerin her biri farklı boyutlarda ve farklı özelliktedirler. 

Bazı defterler şimdiki not defterleri gibi ya da cönkler şeklinde, sayfaları yukarı doğru 

açılır nitelikte iken bazıları bugünkü defterler şeklindedir.  Yine bazı defterlerin 

sayfaları çizgili bazılarının çizgisizdir. Defterlerin kimisi sağdan sola doğru kimisi 

soldan sağa doğru açılır. Bazı defterlere her iki şekilde birden şiirler kaydedilmiştir. Bu 

defterlerin çoğu hesap defterleridir. Ticaret erbȃbı olan Sofuzâde’nin, yaptığı mal 
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alımlarını, ödeme planlarını, alacak-verecek hesaplarını da bu defterlerin içerisinde 

görmek mümkündür. Öte yandan, bahsedildiği üzere dördüncü defteri bir derleme 

defteridir. Bu durum bize, Mehmet Tevfik Efendi’nin muhtemelenen o günkü şartlar 

neticesinde, elinde mevcut bulunan bu farklı şekil ve özellikteki defterlere şiirlerini 

kaydetmek durumunda kaldığını göstermektedir.  

Öte yandan şiirlerin sayfa ya da varak numarası meselesi de defterlerde 

karışıklığa sebep olmaktadır. Mehmet Tevfik Efendi şiirlerine sayfa numarası vermiştir. 

Milli Kütüphane’ye kaydedildiği sırada bu defterlere bir de varak numarası eklenmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen sebepler nedeniyle şiirlerin ilerleyiş yönündeki farklılıklar da 

dikkate alınarak sayfa numarası olan defterlerde sayfa numaraları, sayfa numarası 

olmayan defterlerde ise varak numarası takip edilmiş; şiirlerle ilgili atıflar bu doğrultuda 

verilmiştir. 

Bilindiği kadarıyla bu defterler tek nüshadır ve hepsi Milli Kütüphane’de bahsi 

geçen kayıt numaraları ile yer almaktadır. 

 

 

2.3. Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna 

Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna, kaynakların varlığından bahsettiği fakat kütüphane 

kayıtları arasında yer almayan Sofuzȃde’nin, Hz. Mevlâna’nın rubȃȋleri arasından 

seçerek şerh ettiği yaklaşık dört yüz sayfalık eseridir.189  

Bilindiği üzere Hz. Mevlâna’nın, ilâhî aşkı ağırlıklı olarak işlediği yoğun bir 

lirizme sahip tasavvufî şiirlerinin toplandığı eseri, Dîvân-ı Kebîr’dir. Yirmi iki 

bölümden oluşan Dîvân-ı Kebîr’in son bölümü rubȃȋler divanıdır. Yazma nüsha 

farklılıkları nedeniyle eserde 1600-2000 civarında rubȃȋ bulunduğu kabul 

edilmektedir.190 

Dîvân-ı Kebîr’deki rubâîler Türkiye’de ilk olarak Veled Çelebi İzbudak 

tarafından Rubâiyyât-ı Hazret-i Mevlâna adıyla yayımlanmıştır (H. 1314). Bin dokuz 

yüz kırk iki rubâînin sadece Farsça asıllarından oluşan bu eser, M. Nûri Gençosman 

tarafından Mevlâna’nın Rubâîleri I-II adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. (1965).191 

Yaptığımız çalışma sırasında Kastamonulu araştırmacı ve eğitimci Mustafa 

Gezici’nin özel arşivinde bulunan bir kısım evrȃkı görme imkȃnı elde ettik. Bu esnada 

                                                 
189  Eserin varlığından bahseden Aziz Demircioğlu sayfa sayısını üç yüz olarak belirtmiştir. İbnül Emin 
ise dört yüz sayfa civarında olduğunu söylemektedir. Bkz.: A. Demircioğlu, Yüz Yıllık Kastamonu 
Basınında Kim Kimdir? 1872-1972, s. 63; İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893. 
190  Hamza Tanyaş, “Mevlâna Rubȃîlerinin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme”,  Mevlȃna 
Araştırmaları Dergisi, Konya 2007, yıl: 1, sayı: 2, ss. 107-121. 
191  Tahsin Yazıcı, “Dîvân-ı Kebîr”, DİA, İstanbul 1994, c. 9, ss. 432-433. 
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Sofuzȃde’nin mezkûr eserine ait olduğu tahmin edilen evrakı da görme imkanımız oldu. 

Bu eser, el yazısı ile kaleme alınmış, baş tarafı eksik, çizgisiz bir defterin 384-397. 

sayfaları arasına aittir. İçinde 99, 100 ve 101 şeklinde numaralandırılmış rubȃȋ şerhleri 

yer almaktadır. Bu rubȃȋlerin öncelikle Farsça asılları verilmiş sonra mensur tercümeleri 

yapılmış ardından da konuya uygun ayet, hadis ve tasavvufî ıstılahlar aracılığıyla 

rubȃȋler tafsilatlı bir biçimde şerh edilmiştir. Gerekli görülen yerlerde başka şiirlerden 

alınan beyitlerle şerh zenginleştirilmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi’nin Türk İslam Edebiyatı açısından son derece önemli ve 

değerli bir çalışma olan bu eserin ne yazık ki tamamına ulaşma imkȃnımız olmamıştır. 

Eserin elde mevcut olan kısmında, son kısmı olmasına rağmen, bir ferağ kaydına 

rastlanmamıştır. Mehmet Tevfik Efendi’nin her şiire bile tarih attığı hatırlandığında 

böyle bir esere tarih koymamış olması düşünülemez. Buradan hareketle, böyle bir 

kaydın eserin başında belirtilmiş olduğu varsayılabilir. Yine de elde mevcut bazı 

bilgilerden eserin yazılmış olduğu tarih aralığı ortaya konabilir.  

Öncelikle Mehmet Tevfik Efendi’nin divanı niteliğindeki eseri Hulviyyât 1911 

yılında basılmıştır. Bu eserin arka kapağında ahlaka ve tasavvufa dair diğer iki eserinin 

adı zikredilmiş fakat Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna’ya dair bir bilgi verilmemiştir. Buradan 

hareketle Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna’nın bu tarihten sonra kaleme alındığı anlaşılmaktadır.  

Öte yandan Mehmet Tevfik Efendi’nin tekke ve zaviyelerin kapatılması ile ilgili 

kanundan evvel, Kastamonu Mevlevî dergȃhında Mesnevî-i Şerîf okuttuğu 

bilinmektedir. Dönem özellikleri dikkate alındığında Mesnevî-i Şerîf’i okutmanın bir 

takım şartlara bağlı olduğu bir gerçektir.192 Mehmet Tevfik Efendi, yukarıda tahsil 

hayatında anlatıldığı üzere son derece iyi eğitim almış bir  ȃlimdir. Sadece Farsça’nın 

dil husȗsiyetlerini bilmekle kalmayıp Mesnevî içerisindeki ilȃhi sırların inceliklerine de 

vȃkıf olabilecek tasavvufî birikime sahip büyük bir mütefekkirdir. Dinî ilimlerde de 

üstünlüğü açıktır. Devrinde fetva sormak isteyenler, bizzat dönemin müftüsü tarafından, 

kendisine yönlendirilmektedir. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, o döneme ait bir anısında 

Kastamonu’da her birinin, belli bir alanda otorite olduklarını kabul ettirmiş ȃlimlerin 

bulunduğundan bahsetmektedir. Bunların hepsini tanıdığını, sohbetlerinde 

bulunduğunu; Sofuzȃde’nin, Arapça ve Farsça bilgisine, edebiyattaki şöhretine ilaveten 

fıkıhta da söz sahibi olduğunu vurgulamaktadır. Bir konuda fetva soran birini, dönemin 

ȃlim müftüsü, Hacı Hazım Efendi, “Evladım, bu sorunun cevabı budur ama sen bir kere 

de Sofuzȃde’den sor” diyerek Sofuzȃde’ye havȃle ettiğini nakletmektedir.193 Bahsi 

                                                 
192  Semih Ceyhan, “Mesnevî”, DİA, İstanbul 2004, c. 29, ss. 325-334. 
193  Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi ve Şiirleri”, Kültürümüzden Esintiler, s. 356. 
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geçen bu husȗsiyetler Mehmet Tevfik Efendi’nin “keşf-i esrȃr-ı vusȗl u yakînde usȗl-i 

usȗl-i usȗl-i din”194 olan Kitȃb-ı Mesnevî’yi izah ve şerh edebilecek kuvvette ilmi hȃiz 

olduğunu açıkça göstermektedir.  

Mevlevîlik geleneğinde Mesnevîhanlık için icâzetnâme almak şart olsa da icâzet 

için Mesnevî’yi bir Mesnevîhan’dan okumak zorunlu değildir. O dönem itibariyle, 

Mesnevî’nin dilini anlayacak kadar Farsça’ya vâkıf olan kimseler bir Mesnevîhan’ın 

kendisine verdiği icâzetle Mesnevîhanlık yapabilmektedirler.195 İşte bu bağlamda, 

Konya’da vazifeli “Çelebi” tarafından bir emirle Sofuzȃde’nin Mesnevî okutmasına izin 

verilmiştir. Bunun üzerine Mehmet Tevfik Efendi, Kastamonu Mevlevî dergȃhında beş-

altı yıl kadar süre ile halka Mesnevî’yi şerh ve izah etmiştir. Bütün bunlar dikkate 

alındığında, Sofuzȃde’nin Hz. Mevlȃnâ ve onunla anılan tasavvufî ekolle olan ciddi 

irtibatı, yakınlığı ve bu alana vukȗfiyeti açıkça görülecektir. İşte bu süreçte yani 

Kastamonu Mevlevî dergȃhında, halka Mesnevî’yi şerh ve izah ettiği süre zarfında ya 

da bundan sonraki bir dönemde rubȃȋleri tercüme ve şerh etmiş olabileceği 

düşünülebilir. 

Son olarak İbnül Emin Mahmut Kemal İnal’ın Son Asır Türk Şairleri’ninde 

Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna’dan bahsedildiğinden hareketle bu eserin ilk basım tarihi olan 

1930’dan evvel Sofuzâde’nin eserini kaleme aldığı kesinlik kazanmaktadır. 

Sofuzȃde’nin dinî, ilmî, edebî konulara hȃkimiyeti ve engin tasavvufî birikimiyle 

meydana getirdiği, son derece kıymetli bir eser olan Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna’nın ancak 

tamamının bulunarak edebiyat cȃmiasına tanıtılması ile ne zaman ve ne şekilde 

yazıldığına dair hususlar tam anlamıyla açıklığa kavuşacaktır.196 

 

 

2.4. Sırru’l-Velȃye 

Mehmet Tevfik Efendi’nin tasavvufa dair eseridir. Vahdet-i vücȗda ilişkin 

konuların ele alındığı bilinmektedir.197 Kaynaklarda adına rastlanmakla birlikte bu eser, 

kütüphane kayıtları arasında yer almamaktadır. Bu eserle ilgili olarak sadece, adı 

Hulviyyȃt’ın arka kapağında şairin diğer eserlerinden biri olarak zikredildiğinden 

Hulviyyȃt’ın basım tarihinden önce kaleme alındığı söylenebilir. Ne yazık ki Sırru’l-

Velȃye hakkında daha fazla bilgi mevcut değildir. 

                                                 
194  Mevlȃnȃ Celȃleddin-i Rȗmî, Mesnevî-i Şerîf, haz. Ȃmil Çelebioğlu, Timaş Yayınları, İstanbul 2007, s. 
38. 
195  Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, İnkılab ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1963, s. 150. 
196  Mehmet Tevfik Efendi’nin Rubȃiyȃt-ı Mevlâna adlı eseri ile ilgili bir makele tarafımızdan 
hazırlanmaktadır. 
197 İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893. 
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2.5. Miyȃrü’ş-Şemîm fi Ahlaki’l-Ümem 

Bu eser, Mehmet Tevfik Efendi’nin ahlȃka dair eseridir.198 Tıpkı Sırru’l-Velȃye 

gibi bu eserle ilgili olarak da fazla bir bilgi mevcut değildir. Bu eserin adı da 

Hulviyyȃt’ın arka kapağında şairin diğer eserlerinden biri olarak zikredilmekte ve basım 

aşamasında olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla bu eser ile ilgili olarak Hulviyyȃt’ın 

basım tarihinden önce kaleme alınmıştır, denilebilir. 

 

 

2.6. Zafer Gazetesi 

Mehmet Tevfîk Efendi,  6 Muharrem 1330/14 Kanȗn-ı Evvel 1327 (27 Aralık 

1911) tarihinde genel itibariyle “Zafer” adıyla bilinen “Men sabera zafera”, من صبرظفر" ” 

ser-levhası ile yayınlanan gazeteyi çıkarmaya başlamıştır. Bu ibarenin “ظفر”, kısmı son 

derece büyük puntolarla, “من صبر” kısmı ise “ظفر” yazısının tam üstünde küçük 

puntolarla yazılıdır.199 Gazetenin adı ile irtibatlı olarak seçilen “Sabreden zafere erer” 

anlamına gelen bu ibare, her sayıda yer almaktadır. 

Gazetenin imtiyaz sahibi ve ser-muharriri Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’dir. 

Sorumlu müdür, Hersekli Avukat Arif Hikmet Bey’dir. Gazetenin ilk sayısında, haftada 

bir, Çarşamba günleri neşr olunan, “Siyasȋ, İktisadȋ, Edebȋ Türk Gazetesi” olduğu 

belirtilmektedir. Yine gazetenin nüshasının on para olduğu, altı aylık abone bedelinin on 

kuruş, yıllık abone bedelinin ise yirmi kuruş olduğu belirtilmiştir. Zafer, dört sayfalık 

bir gazetedir ve her sayfada dörder sütun bulunmaktadır. 

Gazetenin sol üst köşesinde “İmzasız mektup neşrolunmaz. Mesleğimize 

muvȃfık ȃsȃr meal-mennuniye derc olunûr. Derc olunmayan evrak iâde olunmaz” 

ifadeleri yer almaktadır. Böylelikle gazete idaresi, daha ilk sayıdan belli bir anlayışa 

sahip olduklarını ve ancak bu anlayış doğrultusunda kaleme alınan yazıların 

yayınlanacağını ilan etmiş olmaktadırlar ki bu aslında ileride de bahsedileceği üzere 

oldukça önemli bir husustur.  

II. Meşrutiyet döneminde ve tam da Trablusgarp Savaşı devam ederken yayın 

hayatına başlayan Zafer, Kastamonu’nun son derece güçlü siyasȋ ve kültürel hayatı 

içerisinde ciddi bir yere sahip olmuştur. Kastamonu Vilȃyeti olarak adlandırılan yer, 

bugün her biri ayrı birer il olan Kastamonu, Bolu, Çankırı, Sinop, Düzce, Bartın, 

                                                 
198 İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893. 
199  Zafer gazetesi için bkz.: Ek-17. 
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Karabük ve Zonguldak şehirlerini içine alan, ciddi nüfus varlığına sahip, oldukça geniş 

bir coğrafi bölgenin adıdır.200 

Bu bağlamda, Kastamonu’daki basın yayın faaliyetleri oldukça kuvvetlidir. Bu 

faaliyetler ağırlıklı olarak Kastamonu Vilȃyet Matbaası’nın üzerinde toplanmıştır. Hatta 

Vilȃyet Matbaası sadece Kastamonu’nun değil Anadolu’nun o devirde en mükemmel 

matbaalarından biri haline gelmiştir.201 

Kastamonu’da Zafer gazetesini çıkararak Mehmet Tevfik Efendi’nin tam olarak 

ne yapmak istediğini anlayabilmek için hiç kuşkusuz bu dönemin önemli siyasi aktörü 

II. Meşrutiyet’in ilanı için büyük mücadele vermiş İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nden ve 

onun yayın organı olarak işlev gören Köroğlu gazetesinden bahsetmek 

gerekmektedir.202 

Köroğlu, Kastamonu’nun ilk özel gazetesi olarak yayın hayatına, II. 

Meşrutiyet’in ilanından sonra, meclisin açılış günü 17 Aralık 1908 tarihinde başlamıştır. 

Köroğlu, Kastamonu ve civarında meydana gelen havadisin yer aldığı bir yerel gazete 

olmakla beraber her zaman ülke genelinde İttihatçılık düşüncesi çerçevesinde basın 

yoluyla gündemi tayin ve takip etme çabasında olan bir yayın kuruluşu olarak görev 

yapmıştır.203 Köroğlu’nun, Kastamonu’da Vilȃyet Matbaası’nda basımı ile ilgili bir 

sıkıntı yaşanmamıştır.  

İttihat ve Terakkî’nin, özel dersler ve seminerler aracılığıyla eğitim alanında, 

çeşitli sosyal faaliyet imkȃnı sunan kulüpler ve buna benzer pek çok sivil toplum 

örgütlenmeleri vasıtasıyla ve özellikle de basın yoluyla toplum üzerindeki etkisini 

arttırmaya çalıştığı, halka politikalarını benimsetmeyi amaçladığı bir gerçektir.204 Bu 

bağlamda şehirde var olan iki önemli gazete Kastamonu205 ve Köroğlu, hükümetin 

icraatlarını yani İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yaptıklarını, politikalarını halka 

anlatmak için açıktan faaliyet göstermişler, Kastamonu Vilȃyet Matbaası’nı da bu amaç 

doğrultusunda kullanmışlardır.  

                                                 
200  Cemal Avcı, “XIX. Yüzyıl Sonlarında Kastamonu Vilȃyeti”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE 
Dergisi, 2012, c. 1, sayı. 24, ss. 17-24. 
201  A. Demircioğlu, 100 Yıllık Kastamonu Basınında Kim Kimdir? 1872 -1972, Kastamonu 1980, s. 5. 
202  M. Serhat Yılmaz, Kastamonu Basınında Köroğlu Gazetesi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve 
İnkılâpları Enstitüsü, YL Tezi, Ankara 1997, s. 11; Ziyaeddin Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet 
Nasıl İlan Olundu, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1968, s. 31. 
203 M. Serhat Yılmaz, “Kastamonu’da Köroğlu Gazetesi ve Türkçülük Fikrinin Gazeteye Yansıması”, 
Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:4, sayı: 5, Mart 1998, ss. 175-188. 
204  Sema İslamoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyete Kastamonu Basınında Sivil Toplum Kuruluşları, Selçuk 
Üniversitesi SBE, YL Tezi, Konya 2011, s. 21. 
205  Kastamonu’da yayınlanan ilk gazetedir. Mart 1872(?)-30 Mayıs 1938 yılları arasında yayınlanmıştır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz.: A. Demircioğlu, Yüz Yıllık Kastamonu Basınında Kim Kimdir?1872-1972, ss. 18-
26. 
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Öte yandan Mehmet Tevfik Efendi, Zafer’in basımı için Vilâyet Matbaası’nı 

kullanmak isteyince durum değişmiştir. Aslında durum, Zafer ve özellikle Mehmet 

Tevfik Efendi için son derece ciddidir. Çünkü bu durum Mehmet Tevfik Efendi’yi 

mahkûmiyetle karşı karşıya getirecek, Zafer’in de yayınını uzunca bir süre 

engelleyecektir. 

Mehmet Tevfik Efendi, başlangıçta İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne üye olmuş 

hatta bir süre bu fırkanın faaliyetleri doğrultusunda çalışmıştır. Fakat daha sonra İttihat 

ve Terakkî politikalarını uygun bulmayarak bu cemiyet ile ilişkilerini sonlandırmıştır. 

Bu ayrılışı, çeşitli söylentilere neden olmuş; “şuna göz dikti, buna göz dikti de olmadı, 

onun için cemiyetten ayrıldı” şeklindeki ifadeler, cemiyet taraftarları aracılığıyla 

dillendirilmiştir.206 Bu nedenle, Mehmet Tevfik Efendi, çıkaracağı gazetenin doğrudan 

Hürriyet ve İtilaf ile ilişkilendirileceğini ve yayın faaliyetlerinin engellenebileceğinin 

farkında olduğundan Zafer’i çıkarmak noktasında tereddüt yaşamıştır. Bununla ilgili 

süreç Ziyâeddin Demircioğlu tarafından şu şekilde anlatılmaktadır: 

 

1327 Teşrin aylarında Köroğlu gazetesi tahrir heyeti arasında ihtilaf çıkmış ve iki ay 

kadar gazete intişâr edememişti. Köroğlu gazetesinin tâdile uğraması dolayısıyla 

memlekette bir gazete çıkarmak isteyenler vardı. Bazılarının yaşları, bazılarının da 

serveti gazete çıkarmaya mani oluyordu. O zamanda ticaretle meşgul olan Sofuzade 

Tevfik Efendi’nin de (Merhum Hoca Tevfik) bir gazete çıkarmak arzusu vardı. Bu işi 

kuvveden fiile götürmekte mütereddit idi. Kendisi İttihat ve Terakki’den ayrıldığı için 

çıkaracağı gazetenin de muhalif telakki olunacağından korkuyordu. İttihat ve Terakkî 

Cemiyeti’nin son idare heyetinin değişmesi dolayısıyla mevkilerini kaybeden veya 

büsbütün alakasını kesen bazı zevat Tevfik Efendi’nin gazete çıkarmak fikrini tasvip ve 

Köroğlu’nun da neşriyatını tâdil etmesi dolayısıyla çok münasip olduğunu söylüyor ve 

gazetenin aynı zamanda kâr dahi temin edeceğini ileri sürmek suretiyle bu yoldaki fikir 

ve kanaatini tasvip ve teyit ediyorlardı. Nihayet 1327 birinci Kanun’da Hersekli Avukat 

İzzet Efendi’nin mesul müdürlüğünde Zafer gazetesi intişar etti.207 

 

Mehmet Tevfik Efendi, İttihatçıların sesi Köroğlu gazetesinin yayın hayatına 

kısa bir süre ile ara verdiği süreci fırsat bilerek Zafer’i, 6 Muharremü’l-haram 1330/14 

Kȃnȗn-ı Evvel1327 (27 Aralık 1911) tarihinde çıkarmaya başlamıştır. Fakat Mehmet 

Tevfik Efendi tereddütlerinde haklıdır çünkü daha gazetenin ilk sayısının Vilȃyet 

Matbaası’nda bastırılmasından iki gün evvel, 12 Kanûn-ı Evvel 1327’de, Vali Gâlip 

                                                 
206  Zafer, 8 Rebiu’l-âhir 1330, Nu.: 11, s. 1. 
207 Ziyaeddin Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, Doğrusöz Matbaası, 
Kastamonu, 1968, s. 83-85. 
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Bey tarafından Dâhiliye Nezareti’ne bir telgraf çekilmiştir. Bu telgrafta, Vali Gâlip Bey 

tarafından şöyle denilmektedir: 

 

Vilâyet Matbaası gerçi resmi ise de ücret mukâbili her türlü neşriyat gayr-i resmiyede 

öteden beri tavassuta etmekte hatta İttihad’a mensup Köroğlu Gazetesi dahi orada tab 

edilmekte olmasına göre bu kere de Hürriyet ve İtilaf’a mensup bir gazete neşri için 

vâki olan müracaata bi’ttabi cevab-ı red verilememiş olmakla beraber hükümeti ve 

İttihad’ı tenkîd yollu çıkarılacak bir gazetenin resmi bir matbaada tab ve intişârı câiz 

olamayacağı bazı tariklerden ihtâr edilmekle iktizasının irâdesi…208 

 

Görüldüğü üzere Zafer’in Vilȃyet Matbaası’nda bastırılmak istenmesine valilik 

tarafından doğrudan red cevabı verilememiştir. Çünkü ücretini ödemek şartıyla zaten 

basın yayın faaliyetleri Kastamonu’da Vilȃyet Matbaa’sı vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 

Ayrıca İttihat ve Terakkî yanlısı Köroğlu gazetesi de bu matbaada basılmaktadır. 

Dolayısıyla bu durumda yapılması gerekenler hükümet yetkilililerinden sorulmuştur. 18 

Kanûn-ı Evvel 1327’de hükümetten gelen cevapta şöyle denilmektedir:  

 

“Hükümet aleyhinde neşriyatta bulunacak ve hükümete muhalif mesleğini 

takınacak olan bir gazetenin resmi bir müessese olan Vilâyet Matbaası’nda tab’ı 

câiz değildir.”209 

 

Hükümet, Zafer’in Vilȃyet Matbaası’nda basımını uygun görmemiştir. Fakat bu 

arada Vali Galip Bey daha ziyade tarafsız bir duruş sergilemiş; belki de belli ve haklı 

gerekçelerle ikna edilmiş ve Zafer’in ilk sayısı Vilȃyet Matbaası’nda basılabilmiştir. 

Valinin bu tutumu, İttihatçılar tarafından Hürriyet ve İtilâf’ı desteklediği şeklinde 

algılanmış; Zafer’in ilk sayısının çıkmasının ardından Köroğlu’nda Hürriyet ve İtilâf’ı 

eleştiren pek çok yazı kaleme alınmıştır. Bunun üzerine Zafer’de de bu yazılara 

cevaplar verilmiş böylelikle Kastamonu’da bu iki fırka üzerinden devam eden siyasî 

mücadele, Köroğlu ve Zafer üzerinden okunabilir hale gelmiştir.210 

Zafer’in başyazıları, Ser-muharrir Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi tarafından 

kaleme alınmıştır. Bu yazılar genel itibariyle toplumsal, ahlakȋ ve siyasȋ pek çok 

mevzuya değinen kapsayıcı yazılardır. Örneğin daha ilk sayıda “Gazetemizin Mesleği 
                                                 
208 BOA, DH. İD.79.12.1; BOA, DH. İD.79.12.2; Ek-18. 
209  BOA, DH. İD.79.12.2/2; Ek-18. 
210 Köroğlu ve Zafer arasındaki mücadele gazetelerin hangi gün yayınlanacağına kadar her konuda 
tezâhür etmiştir. Bu konunun ayrıntıları için Serhat Yılmaz’ın, “Kastamonuda Bir Gazete Zafer” başlıklı 
makalesine bkz.: https://www.kastamonur.com/kastamonuda-bir-gazete-zafer-1911-1919, Erişim Tarihi: 
15.03.2020. 
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Hakkında” yazısında Sofuzȃde, içinde bulunulan zamanın hususiyetlerini açıklamak ve 

bu doğrultuda kendi saflarını belirtmek adına ciddi bir gayretle son derece titiz bir yazı 

kaleme almıştır. Bu yazıda, insanın yaradılışından, ihtiyaçlarından ve sahip 

olduklarından bahsederek hangi şartların hangi sonuçları oluşturduğunu izah etmeye 

çalışmış; gazete neşriyatının “bȋ-tarafȃne” ve “hatt-ı müstakîm” çizmekten ibaret 

olacağını belirtmiştir. Yine bu yazısında, “Biz şeref-i hayatı, bȃtıla muhalefetde 

bulanlardanız ve bu imanımız pek kuvvetlidir” 211 demektedir. Aslında bu ifadeden de 

açıkça anlaşılacağı üzere Zafer, daha ilk sayısından itibaren “yanlış” gördüğü ne varsa 

eleştirmekten çekinmemiştir. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere ilk önce “bȋ-tarafȃne” 

yayın yapacağını duyurmuştur. Yine de daha ilk sayıdan itibaren “Mesleğimize muvȃfık 

ȃsȃr meal-mennuniye derc olunur” denilmiştir. Ayrıca Köroğlu ile karşılıklı atışmalara 

girilmiş ve hükümetin icraatları son derece ciddi bir biçimde eleştirilmiştir. 

Bu bağlamda Zafer, daha ilk sayıdan itibaren,  İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin 

gücünü kırarak tesirini azaltmak ve uygun bulunmayan politikalarını eleştirerek halka 

duyurmak maksadıyla yoğun bir faaliyet göstermiştir. Bütün bunlar Zafer’in Hürriyet ve 

İtilȃf Fırkası’nın bir yayın faaliyeti olduğuna dair kanıyı güçlendirmiştir.212 Mehmet 

Tevfik Efendi’nin, Hürriyet ve İtilȃf Fırkası’nın Kastamonu şubesini açan kişi olduğu 

söylenmekte ise de bu durum tam olarak doğru değildir. Çünkü bizzat fırka yöneticileri, 

şubelerin kim ya da kimler tarafından açıldığını, açan şahısların kimliklerini gizli 

tutmaktadır.213 Öte yandan Kastamonu’da Dursunzâde Mehmet Hilmi Efendi tarafından 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası teşkilatının kurulduğu da kaynaklarda kayıtlıdır.214 

Bu arada, Vali Galip Bey tarafından 22 Kânûn-ı Evvel 1327’de Dâhiliye 

Nezareti’ne gönderilen ikinci bir telgrafta durum şöyle anlatılmaktadır:  

 

“20 Kânûn-ı Evvel 327 [de] henüz iki nüshası tabè edilen Zafer Gazetesi’nin 

 Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın efkârı olmadığı ve bunu Vilâyet Gazetesi ile de ilân 

 edecekleri ifade edilmiş ve meèamâfih adem-i tabèı için münasib suretle icâbına 

 tevessül olunmuştur.”215 

 

                                                 
211 Zafer, 6 Muharremü’l-haram 1330, Nu.: 1, s. 1. 
212 Zafer’in 23. ve 24. sayılarında “İdarehȃne: Kastamonu’da Hürriyet ve İtilȃf Şube-i Merkeziyesi” 
ibaresi yer almaktadır. Bkz.: Zafer, 11 Receb-i Şerîf 1337, Nu.: 23, s. 1; Zafer, 18 Receb-i Şerîf 1337, 
Nu.: 24, s. 1.  
213  Ali Birinci, Hürriyet ve İtilȃf Fırkası II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakkî’ye karşı Çıkanlar, 
Dergȃh Yayınları, İstanbul 1990, ss. 67-68. 
214 Z. Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, s. 85. 
215  BOA, DH. İD.79.12.3; Ek-19. 
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Yani, bir yandan Zafer’in aslında Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın yayın organı 

olmadığının ilan edilmesi istenmiş diğer yandan da baskısının engellenmesi için 

çalışmalara başlanmıştır. Bu sırada Kastamonu’da vali değişmiş, Galip Bey yerine Emin 

Bey vali tayin edilmiştir ve Zafer de bu arada yayınlanmaya devam etmiştir. Böylelikle 

Zafer’in ilk altı sayısı Kastamonu Vilȃyet Matbaası’nda basılmıştır. Altıncı sayıdan 

itibaren Kastamonu’da devam eden siyasi mücadele daha belirgin hale gelmiş; Zafer 

birkaç günlük gecikme ile R. 22 Kânûn-ı Sânî 1327/H. 16 Saferü’l-hayr 1330 (5 Şubat 

1912) tarihinde altıncı sayısı ile okuyucuya ulaşabilmiştir.216 Bu gecikmenin gerçek 

sebebi, o süreçte, okuyucuya yansıtılmak istenmemiş; matbaadaki yoğunlukla 

açıklanmak istenmiştir.  Fakat yedinci sayısı yayınlanmadan Mehmet Tevfik Efendi, 

valinin makamına çağrılmış ve Vali Emin Bey, bu şartlar altında gazetenin Vilayet 

Matbaası’nda basılmasına müsaade edilmeyeceğini kendisine bildirmiştir. Bu nedenle 

R. 15 Şubat 1327/H. 10 Rebiu’l-evvel 1330 (28 Şubat 1912) tarihinde büyük zorluklarla 

Zafer, Samsun Şems Matbaası’nda bastırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler Ziyâeddin 

Demircioğlu tarafından şu şekilde aktarılmaktadır:  

 

… [Vali Emin Bey] Tevfik Efendi’yi de Vilȃyet makamına çağırdı. Zafer’in 

neşriyatının vatan ve millet menfaatlerine uygun olmadığını, gazetecilikten vazgeçmek 

suretiyle kendisini bir memuriyete tayin edeceğini ve memuriyeti kabul etmediği 

takdirde memleketin siyasi havasını bozacak neşriyatta bulunmamasını ve aksi takdirde 

Vilȃyet Matbaasında Zafer’i bastırmayacağını ve bu işleri düşünüp bir kaç gün zarfında 

kendisine bildirmesini söylemişti. Tevfik Efendi, Valinin bu makul ve mantıklı sözü 

üzerinde günlerce durmuş ve düşünmüştü. Tevfik Efendi’nin Vali ile bu görüşme ve 

konuşması kulaktan kulağa fısıldama ve söyleme suretiyle duyulmuş ve şayi olmuştu. 

Tevfik Efendi son kararını vermiş, memuriyeti kabul etmeyerek gazetecilikte devam 

edeceğini valiye söylemişti. Vali, bu vaziyet üzerine Zafer gazetesinin Vilȃyet 

Matbaası’nda basılmaması için matbaa müdürüne emir vermişti. Bunu bir izzeti nefis 

meselesi telakki eden Tevfik Efendi ve rüfekası Zafer’i Samsun’da, Şems Matbaası’nda 

bastırmaya karar vermişler ve aynı zamanda bir matbaa tesisine teşebbüs etmişlerdir.217 

 

Dönemin şartları göz önüne alındığında Kastamonu’da bastırılmayan gazetenin 

Samsun’da basılıp dağıtılması bir hayli güçtür. Yine de çok zor şartlar altında da olsa 

gazetenin neşriyatına devam edilebilmesi adına, Samsun’da bastırılmasına karar 

verilmiştir. Mehmet Tevfik Efendi ile vali arasında vukû bulan bu hadise halk arasında 

                                                 
216  Bir önceki sayı, 5 Saferü’l-hayr 1330 tarihlidir. 
217  Z. Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, ss. 88-89.  
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da intişâr etmiş olduğundan Zafer’in yedinci sayısının basımında yaşanan sıkıntı, 

“gazetenin hakikatleri pervȃ etmeden söylemek maksadına karşı alınan bir tepki” olarak 

kabul edilmiş ve çalışmaların akim bırakılmak istendiği bizzat gazete yöneticileri 

tarafından kaleme alınan makalelerle halka duyurulmuştur.218 Bu bağlamda gazetede, 

Mehmet Tevfik imzalı “Abonelerimizle Hasbihȃl Tarzında İʽtizȃr” başlıklı bir yazı 

kaleme alınmıştır. Bu yazıda “Muhîtimiz daraldıkça daraldı, müşküller, nasihatler, 

tehditler dolayısıyla saʽyimizi akîm bırakacak teşebbüsler görüldü” 219 denilmektedir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere Zafer, izlediği yayın politikası yüzünden tehdit 

edilmiş bu tarz yayın yapmayı durdurması istenmiş; Mehmet Tevfik Efendi’ye 

memuriyet teklif edilmiş; aksi halde gazetenin Kastamonu’da basılmasına müsaade 

edilemeyeceği belirtilmiştir. Aslında, bu da sansüre karşı söylemleri ile bilinen İttihat ve 

Terakkî Cemiyeti’nin, hükümet faaliyetleri yürüttüğü yıllarda basın hayatında meydana 

gelen ciddi kısıtlamaların bir başka tezahürüdür.220 Bütün bu kısıtlamalara rağmen 

gazete, okuyucularını ve abonelerini düşünerek yayın faaliyetine son vermemiş ve 

yedinci sayısını Samsun’da bastırmıştır. Yukarıda bahsi geçen yazısında Mehmet 

Tevfik Efendi “şu mücadele-yi kalemiyeyi” vatan ve millet uğruna devam ettirdiklerinin 

altını çizerek “Biz sebat ve metaneti kendimize şiâr edinmişlerdeniz” diyerek “Bizi 

tuttuğumuz yola sevk eden şey hiss-i menfaat, zevk-i şöhret değildir. Biz bunların her 

ikisini de ayaklarımız altında çiğnedik her belaya göğüs gerdik. Kanâat sandalyesine 

yerleştik. Eğer o düşkünlük bizde olsa idi yolunu bilirdik” açıklamasında bulunmuştur. 

Öte yandan, yine bu yazıda, Mehmet Tevfik Efendi, Kastamonu Vilȃyet Matbaası’nın 

içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını söylemektedir. Bu nedenle daha 

Hürriyet ve İtilȃf Fırkası’nın Kastamonu şubesi açılmadan, bir sene evvel, yeni bir 

matbaa için şirket kurduklarını ve baskı makineleri sipariş ettiklerini fakat savaş 

sebebiyle sıkıntılar çıktığından bu girişimin tamamlanamadığını ifade etmiştir.221 

Aslında muhalif bir sesin engellenmesine yönelik girişimlerin olabileceği Mehmet 

Tevfik Efendi tarafından önceden görülmüş; gerekli tedbirler alınmaya çalışılmış ve ne 

yazık ki devrin şartları buna müsaade etmemiştir.  

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra Kastamonu’da milletvekili seçimleri için adaylar 

belirlenmeye başlanmıştır. Mehmet Tevfik Efendi’nin Kastamonu’dan Hürriyet ve İtilȃf 

Fırkası milletvekili adayı olması Kastamonu’da Köroğlu ve Zafer üzerinden devam 

                                                 
218 Zafer, 10 Rebiu’l-evvel 1330, Nu.: 7, s. 1. 
219 Zafer, 10 Rebiu’l-evvel 1330, Nu.: 7, s. 1-2. 
220  Sema İslamoğlu, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Kastamonu Basınında Sivil Toplum Kuruluşları”, Selçuk 
Üniversitesi SBE, YLT, Konya 2011, s. 23. 
221 Zafer, 10 Rebiu’l-evvel 1330, Nu.: 7, s. 1-2. 
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eden siyasi mücadeleyi hızlandırmıştır. Sofuzȃde, yukarıda da bahsedildiği üzere başta 

İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne üye olmuş ve bir süre bu doğrultuda çalışmıştır. Sonra 

yapılan faaliyetleri tasvip etmediğinden bu cemiyetten ayrılmış; bu ayrılışı da çeşitli 

söylentilere sebep olmuştur. Ayrılışının nedenleri ile Hürriyet ve İtilȃf Fırkası cihetinde 

milletvekilliği adaylığı ile ilgili, özellikle Köroğlu tarafından yürütülen kötü propaganda 

sebebiyle Zafer’de bir yazı kaleme alan Mehmet Tevfik Efendi, “Biz ȃzȃd kabul etmez 

bende olmamıştık. Kanâat-i vicdâniyemize tâbî olmuş idik. Bugün de aynı kanâat-i 

vicdȃniye bizi tarȋk-i digere itti” diyerek meseleyi izȃha çalışmıştır. Ayrıca, bu 

yazısında, memuriyetin ne demek olduğunu ve bu görevi aslında kimlerin layıkıyla icrȃ 

edebileceği üzerinde de durarak “Öyle kafalar beyinler var ki milletin mukadderatını 

satmak, onunla memuriyet elde etmek istiyorlar. Bekȃ-yı memuriyete çalışıyorlar… ben 

o kadar menfaate ser-fürȗ eder ve vatanımı satanlardan değilimdir. Ben derece-i 

istiğnamı ispat ettim tekrar isbata çalışmam” şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir. 

Hatta kendisinden daha ziyȃde vatan ve millet için çalışan birini gördüğünde 

mebusluktan vazgeçeceğini de belirterek yalan haber ile ȃvȃmı aldatmanın hoş 

karşılanamayacağını vurgulamıştır.222 

Kastamonu’da bu siyasî tartışmaların ne derece arttığı, bunun sosyal, kültürel ve 

dinî bağlamda ne kadar sıkıntılı sonuçlara sebebiyet verdiği Zafer’de kaleme alınan bir 

makalede dile getirilmektedir. Buna göre, siyasî faaliyetler o kadar artmış, İttihat ve 

Terakkî taraftarlığı öyle bir seviyeye varmıştır ki “dergȃhta, erkȃnda, icrȃ-yı ȃyînde 

fırka tesirȃtı” ciddi bir biçimde hissedilir olmuş; “camide, vaaz ve nasihatta, fırka 

tarafgirliği ȃyȃt-ı Kur’ȃniyyeyi keyfî te’vîl ve tefsire” bile sebeb olmuştur.223 

Öte yandan Meclis-i Mebusan seçimleri ile ilgili olarak Kuzyaka ve Mergüze 

nahiyelerinde karışıklık çıkmıştır. Burada oylarını kullanmak isteyen halkın elinden bir 

kısım “cahil” kimseler tarafından reyler alınıp yırtılmış; reylerinin yırtıldığından şikâyet 

için de iki yüz kadar köylü şehre gelmiştir. Bunları kışkırttığı iddia edilen 

Kaykanacıoğlu Ağa Hüseyin tutuklanmıştır. Hoca Tevfik Efendi de Kuzyaka nahiyesi 

müdürüne tehdit-âmiz bir mektub yazdığı gerekçesiyle sorguya alınmış; Ağa Hüseyin’e 

isnad edilen suça iştirak ettiği gerekçesi ile 26 Mart 1328/8 Nisan 1912 tarihinde 

tutuklanmış ve Divan-ı Örfî’ye, Der-saadet’e gönderilmesine karar verilmiştir.224 

Hoca Tevfik Efendi, Ağa Hüseyin’le birlikte 27 Mart 1328/9 Nisan 1912’de 

İnebolu üzerinden İstanbul’a gönderilmek üzere yola çıkartılmıştır. İnebolu’da Hoca 

                                                 
222 Zafer, 8 Rebiu’l-âhir 1330, Nu.: 11, s. 1. 
223 Zafer, 3 Rebiu’l-âhir  1330, Nu.: 10, s. 2. 
224  BOA, DH. SYS. 53.42.3; Z. Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, ss. 90-91; Ek-
20. 
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Tevfik Efendi’nin yakın dostu, tüccar ve komisyoncu, İttihat ve Terakkî Cemiyeti 

azalarından Battalzâde Mustafa Efendi tarafından istirahat ve iaşeleri temin edilmiştir. 

Bu süreçte uğradığı haksızlık Mehmet Tevfik Efendi’ye büyük sıkıntı vermiş; teessürle 

dokuz bentten oluşan bir terkîb-i bent kaleme alarak içinde bulunduğu hali tasvir 

etmiştir.225 Sonra bu şiiri gizlice Battalzâde Mustafa Efendi’ye vermiş ve Ziya 

Demircioğlu’na iletmesini istemiştir. İnebolu’dan ilk vapurla, İstanbul’a gönderilen 

Kaykanacıoğlu Ağa Hüseyin ve Sofuzâde, o zamanki adıyla Bekir Ağa Bölüğü 

Hapishanesi’ne gönderilmişlerdir. Bu iki zatın Bekir Ağa Bölüğü’nde bulunduğunu 

öğrenen; o dönemde Damat Şerif Paşa’nın kahyâlık vazifesinde bulunan Kastamonu 

eşrafından Salim Efendi-zâde Şükrü Efendi, kefaletle tahliye edilmeleri için müracaatta 

bulunmuş; bunun üzerine 5 Nisan 1328/18 Nisan 1912 tarihinde serbest 

bırakılmışlardır.226 Dolayısıyla Mehmet Tevfik Efendi ve Ağa Hüseyin yaklaşık dokuz 

on gün süre ile tutuklu kalmışlardır. Fakat mahkemelerinin görülüp beraat etmeleri ve 

şehre geri dönmeleri bir buçuk ay gibi bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. 

Hoca Tevfik Efendi gibi âlim ve şair bir zatın güyâ Kuzyaka nahiyesi müdürüne 

tehdit içeren bir mektup yazdığı gerekçesiyle sorgulanması, tevkif edilmesi ve 

İstanbul’a Örfî İdare’ye gönderilmesi iyi karşılanmamış ve büyük hoşnutsuzlık 

oluşturmuştur.227 

Aslında bütün bu olanlar, Mehmet Tevfik Efendi üzerinden Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası’nın seçimleri kaybetmesi için düzenlenmiş bir harekettir. İstenen olmuş Hoca 

Tevfik Efendi’nin tutuklanması halk arasında büyük korku, endişe ve yılgınlığa 

sebebiyet vermiş; Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nda ardı ardına istifalar başlamış; cebir, 

tazyik ve tehdid ile oylamanın açık usülle yapılmasının da etkisiyle İttihat ve Terakkî 

Cemiyeti’nin adayları seçimi kazanmıştır.228 

                                                 
225 Bu şiirde Mehmet Tevfik Efendi zulme uğradığına vurgu yapmaktadır. Âlem ve Âdem’in var olduğu 
günden beri bu âlemde zulmün varlığından hatta peygamberlerin bile pek çok zulme maruz kaldığından 
fakat inâyet-i İlâhî ile bu durumdan kurtulduklarından bahsetmektedir. İttihat ve Terakkî’nin bu gibi 
durumlardaki tutumunu şu mısralarla eleştirmiştir: 
 
 Bilmem ki ne sûretle eder fikri telakkî 
 Derlerse eğer cemiyet-i zulme terakkî 
 
Yine bu şiirde mevsim bahar olduğundan yaşadıklarını çabuk geçecek bir yaz fırtınasına benzeten 
Mehmet Tevfik Efendi, bu işte bir zerre kusurunun bulunmadığını, bu durumun kendisini son derece 
rencide ettiğini, daha önce hiç gitmediği bu yolun pek fırtınalı olduğunu anlatmıştır.  Şiirin tamamı için 
bkz.: Z. Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, ss. 94-98. 
226  Z. Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, ss. 91, 99. 
227  a.g.e, ss. 92-94, 99.  
228 a.g.e, ss. 93, 99; O dönem Kastamonu’dan İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ni temsilen milletvekili 
seçilenlerden biri İsmail Mâhir Efendi bir diğeri Mehmet Tevfik Efendi’nin hocası Ahmed Mâhir 
Efendi’dir. Mehmet Tevfik Efendi’nin hocası Ahmed Mâhir Efendi ile siyasî bakımdan ayrı düştüğü 
burada açıkça görülmektedir.   
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Mehmet Tevfik Efendi ise tutuklanmasının ardından bir buçuk ay sonra, beraat 

ederek şehre geri dönebilmiştir.229 Şehre İnebolu üzerinden geri döndüğü halk arasında 

duyulmuş; kendisini karşılamak için onu seven yüzlerce kişi at ve arabalarla Şeker 

Köprüsü’ne kadar gidip debdebeli bir alayla Kaykanacıoğlu Ağa Hüseyin ile birlikte her 

ikisini şehre getirmiştir.230 

Bütün bu olanlar Zafer’in yayınlanmasını da inkıtaya uğratmış; Zafer, 21 Mart 

1328/3 Nisan 1912 tarihli 12. sayısından sonra düzenli olarak haftada bir 

yayınlanamamış ve yayın hayatına fasılalarla devam edebilmiştir. 26 Mart 1328’de 

tutuklama kararından sonra Mehmet Tevfik Efendi, sıkıntılarla geçirdiği bir buçuk ayın 

ardından şehre dönmüş ve bir süre ıstırahatten sonra Zafer’in 13. Sayısı, 13 Ağustos 

1328 tarihinde yayınlayabilmiştir. Aziz Demircioğlu, 100 Yıllık Kastamonu Basınında 

Kim Kimdir? adlı eserinde Zafer’in bu sayısını gördüğünü belirtmiştir. Yine Aziz 

Demircioğlu 1919 yılında çıkan 18. sayısını da görmüştür.231 Fakat Aziz Demircioğlu 

bu süre içinde hangi aralıklarla gazetenin yayınlandığına ve en son hangi sayının 

çıktığına dair bir bilgiye sahip olmadığını bildirmektedir.  

Zafer’in elde bulunan son sayıları 23. ve 24. sayılarıdır.232 Bu sayılar 

Kastamonulu araştırmacı ve eğitimci Mustafa Gezici’nin özel arşivinde bulunmaktadır. 

23. sayı 12 Nisan 1335/11 Receb-i Şerif 1337 tarihlidir.233 24. sayı ise 19 Nisan 1335/18 

Receb-i Şerif 1337 tarihlidir.234 Bilindiği kadarıyla Zafer, Kastamonu’nun Milli 

Mücadele ile birleşmesinden sonra yayın hayatına son vermiştir. Kastamonu’nun Milli 

Mücadele ile birleşme tarihi 17 Eylül 1919’dur. Kastamonu Açıksöz gazetesinin sahibi 

Hüsnü Açıksöz, İstiklâl Harbinde Kastamonu adlı eserinde Kastamonu’nun Kuva-yi 

Milliye ile birleşmesinin ertesi günü yani 18 Eylül 1919’da Zafer gazetesinin son bir 

baskı yapıp yayınına son verdiğini ifade etmektedir.235 Bu durumda Zafer gazetesi ya 

Nisan ayından 1919 Eylül ayına kadar çıkmış olmalıdır ya da ara vermiş ve belki de son 

                                                 
229 Ziya Demircioğlu, Mehmet Tevfik Efendi’nin İstiklal Harbi’nde de bazı meslektaşlarının iftirası 
üzerine mahkemeye verilmiş ve beraat etmiş olduğundan bahsetmektedir. Fakat yaptığımız çalışmada biz 
bu konuda ayrıntılı bir bilgiye ulaşamadık. Bkz.: Z. Demircioğlu, , “Kastamonu Yetiştirdiği Bir İlim 
Adamını Kaybetti, O da Öldü”, Mustafa Gezici Özel Arşivi. 
230  Z. Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, s. 99. 
231  A. Demircioğlu, 100 Yıllık Kastamonu Basını 1872 – 1972, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1980, ss. 
58-59. 
232 Zafer gazetesininin bu sayıları ile ilgili ayrıntılı bir makale için bkz.: Serhat Yılmaz, “Kastamonu’da 
Bir Gazete: Zafer (1911-1919)”, https://www.kastamonur.com/kastamonuda-bir-gazete-zafer-1911-1919/, 
15.03. 2020. 
233 12 Nisan 1919. 
234 19 Nisan 1919. 
235  Hüsnü Açıksöz, İstiklâl Harbinde Kastamonu, haz.: Mehmet Serhat Yılmaz, Mustafa Eski, Türk 
Ocakları Kastamonu Şubesi Yayını, Kastamonu 2019, s. 22.  
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bir sayı çıkarmış; bu sayı ile yayın hayatını kapattığını duyurmuş olmalıdır. Bu durumda 

en az bir sayının daha varlığından söz etmek mümkün olacaktır.236
 

Zafer, aslında sadece siyasî haberlerin ve yerel vukuȃtın yayınlandığı bir gazete 

değildir. Zafer, Mehmet Tevfik Efendi’nin geniş bakış açısıyla, tüm Osmanlı coğrafyası 

ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden bir gazetedir. Ekonomik, sosyolojik ve kültürel 

pek çok konuda haberler derlemiştir. Bu bağlamda gazetedeki yazılarda halkın 

sorunlarına eğilinmiş, Kastamonu’da iktisadî hayatın nasıl geliştirileceğinden237, çarşı 

esnafının kötü günlerinden, köylünün alış-veriş edemeyecek hale gelişinin 

sebeblerinden bahsedilmiştir.238  Eğitim ile ilgili konulara değinilerek ilk meketeplerin 

sayısının arttırılması239 ve Darü’l-Muallimat’ların gerekliliği240 konuları haber 

yapılmıştır. Kötü alışkanlıklardan bahsedilmiş, alkol ve benzeri bağımlılıkların 

oluşturabileceği sorunlar gündeme getirilmiştir.241 “Eğitim kadar hatta ondan daha 

hayatî önem arzeden yeni hastanelerin imarı” hususunda çalışmalar yapılmasının 

gerekliliği üzerinde durulmuştur.242 Dünya Müslümanlarına dair bilgiler aktarılmış, 

Filistin ve Kudüs’te kurulmak istenen bir Yahudi devleti düşüncesine243, yine tüm 

Ermenilerin, “Ermenistan Cumhuriyeti” altında birleştirilme projesine karşı 

çıkılmıştır.244 

Öte yandan Zafer, Mehmet Tevfik Efendi’nin edebȋ hassasiyetini de gösteren bir 

yayın aracıdır. Dört sayfadan müteşekkil gazetenin neredeyse bir sayfası “Edebiyat” 

başlığı altında yayınlanmaktadır. Bu kısımda, bazen Sofuzȃde’nin şiirleri bazen de 

başka şairlere ait şiirler neşredilmiştir. Bu şiirler çoğu zaman gazetede çıkan haberlerin 

gündemine de uygundur. Mesela, Zafer’in dördüncü sayısında Kastamonu’da o yıl kışın 

gerçekten çetin geçtiği, şiddetli kış şartları nedeniyle etrafın beyaza büründüğü, yolların 

kapandığı ve eğer “yollar açılmazsa hayvanların arpasız insanların da aç kalacağı” 

                                                 
236  Aziz Demircioğlu, Kastamonu’da ilk özel matbaanın Zafer gazetesini basmak maksadıyla 1918 ya da 
1919 yılında kurulduğuna dair bir rivayetin varlığından bahsetmektedir. Bu matbaanın Salim Efendi-zâde 
Reşit (Esen) Bey tarafından kurulduğu söylenmekte ise de Aziz Demircioğlu, bunun ilkel makinelerle 
çalışan bir matbaa olabileceği görüşündedir. Ayrıca bu matbaada basılmış bir esere de rastlamadığını 
Zafer’in Mart 1919’da yayınlanan 19. sayısını gördüğünü ve onun da bu matbaada basılmadığını 
söylemektedr. Bizim ulaştığımız 24. sayı Kastamonu Matbaası’nda basılmıştır. Bu matbaa Kastamonu 
Vilayet Matbaası’dır. Mehmet Tevfik Efendi’nin kurmak istediği ve gerekli makineleri sipariş ettiği fakat 
savaş dolayısıyla malzemelerin tam olarak elde edilememesi üzerine faaliyete geçirilemeyen matbaanın                                                          
Aziz Demircioğlu’nun bahsettiği Kastamonu’da kurulan ilk özel matbaa olabileceği düşünülebilir. A. 
Demircioğlu, 100 Yıllık Kastamonu Basınında Kim Kimdir? 1872 – 1972, s. 10. 
237 Zafer, 8 Rebiu’l-ȃhir 1330, Nu.: 11, s. 3-4. 
238 Zafer, 6 Muharremü’l-haram 1330, Nu.: 1, s. 3. 
239 Zafer, 20 Muharremü’l-haram 1330, Nu.: 3, s. 3. 
240 Zafer, 18 Receb-i Şerîf 1337, Nu.: 24, s. 2. 
241 Zafer, 8 Rebiu’l-ȃhir 1330, Nu.: 11, s. 3. 
242 Zafer, 19 Rebiu’l-evvel 1330, Nu.: 9, s. 3. 
243 Zafer, 11 Receb-i Şerîf 1337, Nu.: 23, s. 2. 
244 Zafer, 18 Receb-i Şerîf 1337, Nu.: 23, s. 2. 
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haberi yapılmıştır. Yine İnebolu’da uygun bekleme imkȃnlarının sağlanmamış olması 

nedeniyle askerlerin soğuk hava şartlarına maruz kalarak vefȃt etmiş olmaları ile ilgili 

haber gazetede yer almıştır.245 Bütün bu “hava şartlarının ağırlığı” bağlamına uygun 

olarak gazetenin dördüncü sayfasında  “Edebiyat” başlığı altında Mehmet Tevfik 

Efendi’nin başka şiiriyle beraber “Şitȃ” başlıklı şiiri de yer almıştır.246 

Devrin mȗteber şahıslarının da gazetede şiirleri yayınlanmıştır. Mesela ilk 

sayıda dönemin Kastamonu Mevlevihȃnesi Postnişȋni Ahmed Remzi Dede’nin bir şiiri 

yer almaktadır. Ardından Mehmet Tevfik Efendi’nin bu şiire yaptığı nazire 

neşredilmiştir. Sonrasında da Hüsamettin Mevlevȋ’nin bir gazeli bulunmaktadır. Daha 

sonraki sayılarda Hz. Pir Camisi’nin imamı Hakkı Efendi’nin Zafer ile ilgili yazdığı bir 

beyti ayrıca “Ârif Efendi-zâde Ziyâ” adıyla Ziyâeddin Demircioğlu’nun şiirleri yine bu 

bölümde yer almıştır.247 

Bütün bunlar dikkate alındığında gazete neşretmenin Mehmet Tevfik Efendi için 

sadece sosyal ve kültürel bir faaliyet değil, “iddia-yı dîn vasıtası” olduğu açıkça 

görülmektedir.248 

 

 

2.7. El-Medȃris ve Beyȃnü’l-Hak Dergilerindeki Yazıları 

Mehmet Tevfik Efendi, hayatı boyunca Kastamonu’da yaşamasına rağmen tüm 

Osmanlı coğrafyası ile ilişkili bir münevverdir. Sadece Kastamonu’da basın yayın 

faaliyetlerini yürütmekle kalmamış; yurt çabında hizmet veren, II. Meşrutiyet’in 

ilanından sonra yayın faaliyetlerini arttırarak devam ettiren “İslamcı” dergilerden El-

Medȃris ve Beyȃnü’l-Hak’ta da yazıları yayınlanmıştır. Bunlardan bir kısmı devrin 

siyasî ve dinî tartışmalarına müteallik iken diğer bir kısmı Kur’ân-ı Kerîm’in tefsirine 

ilişkindir. 

 

                                                 
245 Bu mesele Zafer’in ikinci sayısından itibaren gümdemde olan bir meseledir ve ne yazık ki Zafer’in 
yedinci sayısından itibaren Kastamonu’da Vilȃyet Matbaası’nda basılılamamasına da zemin hazırladığı 
bir gerçektir. O dönemde, İnebolu’da kolera salgını olduğundan karantina uygulaması yapılmaktaymış.  
Memleketin farklı bölgelerinden gelerek İstanbul’a nakledilecek askerler, İnebolu Limanı’nı 
kullanmaktaymışlar; fakat salgın nedeniyle uygulanan karantina kapsamında askerler gerektiği gibi uygun 
koşullarda bekletilmemişler. Zafer muhabirlerinin yaptığı tetkikat sonucu, askerlerin soğuk 
kahvehanelerde tahtalar üzerinde yatıp uyudukları, bu nedenle şiddetli ishale yakalanarak ağır hasta olup 
vefat ettikleri tespit edilmiş ve durumdan dönemin kaymakamı suçlanmış; bütün bunlar, gazetenin diğer 
nüshalarına taşınan ciddi bir tartışmanın da başlamasına sebeb olmuş. Zafer, 27 Muharremu’l-haram 
1330, Nu.: 4, ss. 1-4. 
246  Zafer, 27 Muharremu’l-haram 1330, Nu.: 4, s. 4. 
247 “Ârif Efendi-zâde Ziyâ” adıyla kendi şiirlerinin Zafer’de yayınlandığını bizzat Ziya Demircioğlu 
aktarmaktadır. Bkz.: M. Ziyaeddin Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu, ss. 87. 
248  Mehmet Tevfik Efendi bunu gazetenin yedinci sayısında belirtmektedir. Bkz.: Zafer, 10 Rebiu’l-evvel 
1330, Nu.: 7, s. 1. 
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2.7.1.  El-Medȃris Yazıları 

El-Medâris, Şehsuvarzâde Mehmed Behçet (Perim)’in imtiyaz sahibi ve 

başyazar olduğu, 1913’te yayın hayatına girmiş ve sadece 19 sayı neşredilmiş dinî, ilmî, 

edebî, içtimȃî, felsefî bir dergidir.  

El-Medâris dergisinin 8 Cemaziye’l-ȃhir 1331 (2 Mayıs 1329) ile 1 Zilkâde 

1331 (19 Eylül 1329) tarihlerinde arasında haftalık olarak yayımlanmıştır. Derginin alt 

başlığında, “Talebe-i Ulȗm u Medâris-i İslâmiye'nin Menȃfiine Hȃdim Olup Perşembe 

Günleri İntişȃr Eder Dinî İlmî, Edebî, İctimaî, Felsefî Mecmuȃdır” ibȃresi yazılıdır. 

II. Meşrutiyet dönemi dergilerinden biri olan El-Medâris, “İslamcı çizgide bir 

dergi olmasına rağmen farklı ideolojilere sahip ediplerin imzalarını hâvî olması olması 

bakımından dikkat çekici” bir özelliğe sahiptir. Dergide “bir taraftan ‘eski’ ile rabıtasını 

koparmamış eserler diğer taraftan yüzünü ‘yeni’ye dönmüş edebî türler” yer 

almaktadır.249 

Sadece on dokuz sayı yayınlanabilmiş bu derginin yazarları arasında şu isimler 

göze çarpmaktadır: İhsan Ali Rıza, İbrahim Rıfkı, Mebus Şevket, Halil Fehmi, Mehmed 

Muhiddin, Ebu’l-Kemȃl M. Âkil, Mehmed Cevdet, Halil Zihni, Kasım Şükrü, Tevfik 

Fikret, Cenab Şahabeddin, İsmail Safa, H. Nazım (Ahmet Reşit Rey), Faik Ali, Nigar 

Bint-i Osman, Rıza Tevfik ve Mehmet Akif (Ersoy). Ayrıca bir süre sorumlu müdür 

olarak görev yapmış olan Mehmet Nûrullah da yazar kadrosu arasındadır.250 

Mehmet Tevfik Efendi’nin de El-Medâris’in sekiz sayısında yazıları 

neşredilmiştir. Sofuzȃde, derginin 5. sayısında “Kastamonu husȗsi habercimiz” şeklinde 

tanıtılmıştır.  Mehmet Tevfik Efendi’nin, bu dergide yayınlanan yazılarının başlıkları şu 

şekildedir: 

 

“Tenevvür Etmiş Bir Millet Ne ile İdȃre Olunur”, El-Medâris, sayı 4, ss. 56-57. 

“Tenevvür Etmiş Bir Millet Ne ile İdȃre Olunur”, El-Medâris, sayı 5, ss. 72-73. 

“İctihad’çılarda Hüsn-i Niyet Aramak”, El-Medâris, sayı 8, ss.125-127. 

“Islȃh-ı Medȃris Hakkında Nasıl Düşünmek Lazım”, El-Medâris, sayı 13, ss. 

201-203. 

“Sözün Doğrusu”,El-Medâris, sayı 15, ss. 231-134. 

“Ramazan-ı Şeriften Sonra”, El-Medâris, sayı 16, ss. 244-247. 

“Mugȃlatada Taharrî-i Hakîkat”, El-Medâris, sayı 17, ss. 260-265. 

                                                 
249  Tuğba Özen, “El-Medâris Dergisinde Edebî Muhteva”, Turkish Studies International Periodical For 
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/17, Fall 2016, ss.169-194. 
250  Bkz.: http://katalog.idp.org.tr/dergiler/33/el-medaris, Erişim Tarihi: 20.03.2020. 
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“Maʽbȃd”, El-Medâris, sayı 18, ss. 284-287.251 

 

Bu yazılar, genellikle pozitivist, tıp doktoru Abdullah Cevdet’in, yayınladığı 

İctihȃd252 dergisinde çıkan İslamiyet karşıtı yazılara yapılan ilmî tenkitlerdir.  

Abdullah Cevdet, Batıcılığı, bir hayat tarzı olarak görmüş, Batı ile “aynîleşme” 

olarak algılamış ve bu uğurda ciddi mücadele vermiştir.253 Düşüncelerini halka 

anlatmak için en uygun zemin olarak dergiciliği seçmiş, yaklaşık otuz yıl, uğradığı 

yayın yasakları nedeniyle zaman zaman farklı adlarla da olsa, yayın hayatına devam 

eden İctihad dergisini çıkarmıştır.  

İctihad dergisinde yayınlanan ve İslamiyet’e uymayan hususlar barındıran pek 

çok makaleye, Mehmet Tevfik Efendi El-Medâris’te yayınlanan yazıları aracılığıyla, 

Kur’ȃn ve hadisler ışığında ilmî cevaplar vermiştir. Her fırsatta, Abdullah Cevdet ve 

arkadaşlarının, görünüşte dine taraftar olmakla beraber aslında dinin temel 

dinamiklerine karşı mütecaviz tavırlarını açıkça eleştirmiştir.  

Mesela, İctihad’da yayınlanan Kılıçzȃde Hakkı’nın Akvamu’s-Siyer adlı esere ve 

Hz. Peygamberle ilgili bazı hususlara itirazlarına, El-Medâris’in 15. sayısında cevap 

vermiştir. Bahsi geçen hususlarla ilgili düşüncelerin yersiz ve manasız oluşlarını ispat 

ederek, “şükür ki Kılıçzȃde, Efendimiz aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmın risaletlerini tekzîb 

etmiyor” diyerek İctihad dergisi tarafından ortaya atılan itirazların vardığı noktaya işaret 

etmiştir.254 

Abdullah Cevdet’in dine bakışında dönemin moda akımlarından olan pozitivist 

materyalizmin büyük etkisi olduğu bilinmektedir. O, dinin asırlar boyunca faydalı işler 

yaptığını kabul etmekle birlikte artık süresini doldurduğunu ve yerini akıl ve bilim 

eksenli bir sisteme bırakması gerektiğini düşünmektedir. Ona göre insanlığa mutluluk 

vermeye uygun olan tek sistem akıl, ilim ve hürriyettir.255 Fakat “Müslümanlar 

doğrudan doğruya Hristiyan âleminden geldiği taktîrde aydınlığa bütün girişleri 

kapatacak”lardır ki bu nedenle “Müslüman damarlarına yeni bir kan nakletme görevini 

                                                 
251 El-Medâris’in 17. sayısında yayınlanan yazısı “Mugȃlatada Taharrî-i Hakîkat”’in devamıdır. 
252 İctihad, Abdullah Cevdet tarafından Eylül 1904-Aralık 1932 tarihleri arasında toplam olarak 358 sayı 
yayınlanmıştır. Genel olarak Jön Türklerin dergisi olarak bilinmiştir. Zaman zaman yayın engeli 
nedeniyle farklı isimler altında neşriyatına devam etmiştir. Otuz yıl kadar süren yayın hayatında genel 
çizgisiyle Batılılaşma’yı, bunun için de Türk toplumunun buna uymayan inanç, düşünce, davranış ve 
örflerini mutlaka terketmesi gerektiğini savunmuştur. Başlangıçta sadece hurafe ve batıl inançların terkini 
savunurken zamanla Hristiyanlık ve hatta İslamiyet’e karşı tutumlar içerisinde yer almış ve sonuçta 
Abdullah Cevdet bu dergi aracılığıyla bir din olarak Bahaîliği önermiştir. Bkz.: Nazım H. Polat, “İctihad”, 
DİA, İstanbul 2000, c. 21, ss. 446-448. 
253 Yunus Emre Tansü, “Batı Düşüncesinin Etkili Bir Sözcüsü Olarak İctihad Dergisi”, Hacettepe 
Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Ankara 2002, s. i. 
254  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfîk, “Sözün Doğrusu”, El-Medȃris, 28 Ağustos 1913, sayı 15, ss. 231-234. 
255  Osman Demir, “Doktor Abdullah Cevdet’te Din Algısı”, İnsan ve Toplum, 2011, c. 1, sayı 2, s. 9. 
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üzerlerine alan”lar, İslamiyet’te çok miktarda bulunan terakkiperver prensipleri arayıp 

bulmalı”dırlar. Çünkü “Müslümanlar terakkiyât-ı medenîyeyi ancak Müslüman bir 

menba'dan istinbad ve kabul” edeceklerdir.256 

Kendi düşüncelerini halka benimsetmek için dini ve din büyüklerini bir vasıta 

olarak gören Cevdet, dönemin aydınlarına, bilimsel kavramları İslamî bir içerikte ve 

Müslümanlar tarafından kabul gören şahsiyetler aracılığıyla sunmayı teklif 

etmektedir.257 Dinin halk üzerinde ve de özellikle Osmanlı toplumu açısından 

önemininin farkında olan yazar   “...ilim havassın dinidir,  din avamın ilmidir.  Din ile 

ilmin seyyanen terakki ve tekâmül etmesi lüzüm-ıiçtimaisi bundandır...”258 demektedir. 

Bununla beraber, dinin ve ûlemanın görüşlerinin materyalist düşünürler karşısında kesin 

olarak yanlış olduğu kanaatine de sahiptir. Hatta İslâm’ın, aslında biyolojik materyalizm 

olduğunu isbata çalışmış; Kur'andaki hükümleri dahi materyalist düşünürlerinkiyle 

karşılaştırmış ve doğa yasalarını İslâmdan daha ileri bir mevkiye oturtmuştur.259 

İctihad’ın ve de Abdullah Cevdet’in savunduğu bu fikirler, Mehmet Tevfik 

Efendi tarafından asla kabul edilemeyecek boyuttadır. O dönemde sadece Mehmet 

Tevfik Efendi tarafından değil tüm İslamcı düşünce yapısına sahip münevverler 

tarafından Abdullah Cevdet’in bu söylemlerine karşı çıkılmış, yüzlerce yazı kaleme 

alınmıştır. Bu bağlamda Sofuzâde El-Medȃris’te yayınlanan bir yazısında Abdullah 

Cevdet’in: 

 

Allah’ı ne yolla etsem inkȃr   

İkrȃra çıkar netice-i kȃr 

 

şeklindeki ifadesini ele almıştır. Mehmet Tevfik Efendi, Abdullah Cevdet’i kastederek 

işte böyle düşüncelere sahip, “Avrupa fakültesinde yetişmiş bir Türk”ün, baktığı her 

yerde Allah’ı görme ile ilgili tasavvurundaki yanlışlığı; bu ifadedeki fesȃdı, erbȃb-ı fazl 

görür fakat herkes anlayamaz” diyerek ifade etmiştir. Sonrasında ise bu ve benzeri 

ifadelerin ne derece hatalı olduğunu ayrı ayrı hadisler ve ayetler doğrultusunda izȃh 

etmiştir. Sofuzȃde’ye göre İslamî irfandan uzak, Avrupa fakültesinde ilim tahsil etmek 

ile medresede ilim tahsil etmek çok farklıdır. Öyle “fakültelerin aldığı akıl, verdiği 

                                                 
256 H. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, 
İstanbul 1981, s. 130-131. 
257  Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, s. 136. 
258 Hanioğlu, s. 129. 
259 a.g.e, s. 136. 
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cehaletin sermest ü sergerdanıdır”.260 Yani Mehmet Tevfik Efendi’ye göre Avrupa’da 

ilim tahsil ettiğini sananların pek çoğunun aklı alınmış ve zihni dağılmıştır. Bu 

insanların hali ilim ile ȃmil olmak değil; ancak cahillik ile sarhoş olmak şeklinde 

yorumlanmalıdır. 

Ayrıca, El-Medȃris’in 5. sayısında “Tenevvür Etmiş Bir Millet Ne ile İdȃre 

Olunur” başlıklı yazısında Abdullah Cevdet ve “refikleri” olan İctihadcıların, 

“İslamiyet’ten sarf-ı nazar ile tabiat ve hilkatin vazettiği hudȗd ve adȃbı ref ederek 

insanları hayvan sürüsü haline getirmeye sarf-ı mesȃi ve o vadide icȃle-i kalem” 

ettiklerini söyleyerek yaptıkları yayınlara ağır eleştiriler getirmiştir.261 

Yine Abdullah Cevdet’in, Mösyö Markoviç’in Avrupa’da tahsil gören 

Müslüman kızlarla ilgili makalesinde “Müslüman kızlardan iradetullâha tevekkülü 

kaldırdık, kötü yola saptılar” açıklamasına sert tepkiler vererek eleştiren Sofuzȃde, 

bunların asıl amacının “nisvȃnın tesettürü” olduğunu; tesettürün tamamen kalkması için 

çalıştıklarını, bunu istediklerini belirtmiştir.262 

El-Medȃris’in 17. sayısında, İslamiyet ve milliyet kavramlarının birbirinden ayrı 

hususlar olduğunu, İslamiyet’in bir vatan mefkȗresi veya bir felsefe olarak 

görülemeyeceğini; İslam coğrafyasında, bu anlamda, itikȃdî sapmaların mevcut 

olduğunu ve bu tür düşüncelere sahip olan kişilerin asla münevver olarak 

tanımlanamayacağını vurgulamıştır.263 

Görüldüğü üzere Mehmet Tevfik Efendi’nin El-Medȃris’teki yazıları genelde 

İslamî hususların açıklanması ile ilgilidir. Özelde ise Abdullah Cevdet’e ve İctihad 

dergisindeki yazılara cevap niteliğindedir. 

 

 

2.7.2. Beyȃnü’l-Hak Yazıları 

Beyȃnü’l-Hak, II. Meşrutiyet’in ilanının ardından 9 Ramazan 1326/5 Ekim 1908 

tarihinde yayım hayatına başlayan ve 24 Zilkâde 1330/4 Kasım 1912’ye kadar, belli 

aralıklarla toplam 182 sayı olarak yayımlamış, “dinî, edebî, siyasî, fennî” bir dergidir. 

Genellikle, pazartesi günleri neşredilmiştir.264 

                                                 
260 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfîk, “Mugȃlatada Taharrî-i Hakîkat”, El-Medâris, 19 Eylül 1913, sayı 17, ss. 
260-265. 
261 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfîk, “Tenevvür Etmiş Bir Millet Ne ile İdȃre Olunur”, El-Medâris, 12 Haziran 
1913, sayı 5, ss. 72-73. 
262  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfîk, “Mȃbad”, El-Medâris, 26 Eylül 1913, sayı 18, ss. 284-287; 
263 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfîk, “Mugȃlatada Taharrî-i Hakîkat”, El-Medâris, 19 Eylül 1913, sayı 17, ss. 
260-265. 
264  http://katalog.idp.org.tr/dergiler/5/beyanulhak, Erişim Tarihi: 25.03.2020. 
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Derginin yazar kadrosu din adamları, müderrisler ve medrese talebelerinden 

oluşmaktadır. Mustafa Sabri Efendi, Şehri Ahmet Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır [Küçük 

Hamdi], Hüseyin Hâzım gibi dönemin önemli ilim adamları bu dergide yazılar 

yazmışlardır. Ayrıca İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Kilisli Mehmed Münir, 

Kemâleddin Harpûtî, Bursalı Mehmed Tâhir, Ömer Nasuhi Bilmen, Suudü’l-Mevlevî, 

Bandırmalı Şerefeddin Yaltkaya, Tâhirü’l-Mevlevî ve Sofuzȃde Mehmet Tevfik 

derginin yazarları arasındadır.265 

Derginin ön yüzünde “Cemiyet-i İlmiyye-i İslamiye’nin nȃşir-i efkȃrıdır” 

denilerek derginin, bu cemiyetin bir yayın faaliyeti olduğu bildirilmiştir. Derginin tüm 

sayılarında, ikinci sayfadaki başlığın altında “Ve bizim üzerimizde tebliğden başka 

sorumluluk yoktur” anlamına gelen Yȃsin sȗresinin 16. ayet-i kerîmesi "Ve mâ aleynâ 

ille’l-belâgu’l-mübîn" yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere derginin amacı 

İslam’ı tebliğ etmektir. Bu doğrultuda dergide çok sayıda yazılar kaleme alınmış; dini 

şiirler neşredilmiş; ayet tefsirleri yapılmış ve İslamî konulardaki sorulara cevaplar 

verilmiştir. Ayrıca halkı uyarma lüzumu gören dergi yönetimi, “Ekseri makȃlȃta ȃyȃt-ı 

kerîme ve ehȃdis-i nebeviyye derc edilmiş olduğu nazar-ı itibara alınarak riȃyetsizlikte 

bulunulmaması”nı okuyucularından rica etmiştir. 

Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin Beyȃnü’l-Hak’ta yayınlanan yazıları genel 

itibariyle ayet tefsirlerinden meydana gelmektedir. “Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf Aleyhi’s-

selâmda Felsefe-i Siyȃsiyye” başlıklı yazı dizisi bu dergide yayınlanan tefsir 

çalışmalarındandır. Mehmet Tevfik Efendi’nin Beyȃnü’l-Hak’ın 164. sayısı ile 182. 

sayısı arasında, 24 Haziran 1912 - 6 Kasım 1912 tarihleri arasında neşredilen yazıları şu 

şekildedir: 

 

“Nusret ve Maʽruf ile Emir”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı164, ss. 2891-2892. 

“Muhâkeme mi, Muhaceme mi”, Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 166, ss. 2922-2924. 

[başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, , c.7, sayı 169, ss. 2970-2971.266 

“Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf Aleyhi’s-selâmda Felsefe-i Siyasiyye”, Beyȃnü’l-Hak, c. 

7, sayı 170, ss. 2989-2990. 

“Nazar-ı Şerʽîde İnkılâb Esbȃbı”, Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 171, ss. 3002-3003 

“Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf Aleyhi’s-selâmda Felsefe-i Siyasiyye”, c.7, sayı 171, ss. 

3007-3008.  

                                                 
265 Ekrem Bektaş’ın DİA’da yer alan “Beyȃnü’l-Hak” maddesinde, dergide yazı yazan pek çok yazarın 
ismi zikredilmiş fakat Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi bu maddede yer alan yazar kadrosu arasında 
anılmamıştır. Ekrem Bektaş, “Beyȃnü’l-Hak”, DİA, İstanbul 1992, c. 6, ss. 34-35. 
266 Kasas 28/43’ün tefsiridir. 
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[başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 172, ss. 3018-3019.267 

“Sȗre-i Yȗsuf’taki Siyaset - 3”, c. 7, sayı 172, s. 3025. 

“Tahmîs-i Na‘t-ı Şerîf-i Nâbî Aleyhi’r-rahme”, c.7, sayı 172, s. 3030. 

“Hidayet Merkez Kuvvette mi, Havza-i Ekseriyette mi”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı 

173, ss. 3034-3035. 

“Sȗre-i Yȗsuf’taki Siyaset - 4”, c. 7, sayı 173, s. 3038. 

[başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 174, ss. 3050-3052.268 

“Sȗre-i Yȗsuf’taki Siyaset”, c. 7, sayı 174, ss. 3056-3057.269 

[başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 176, ss. 3082-3083.270 

“Sȗre-i Yȗsuf’da Felsefe-i Siyasiyeden- Mȃbad 6”, c. 7, sayı 176, ss.3083-3084. 

[başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 177, ss. 3098-3100.271 

“Sȗre-i Yȗsuf’da Felsefe-i Siyasiyeden- Mȃbad 6”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı 

178, ss. 3119-3121.272 

[başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 179, ss. 3133-3135.273 

[başlık yok], Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 181, ss. 3166-3167.274 

“Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf - Mȃbad 8, Beyȃnü’l-Hak, c.7, sayı 182, ss. 3182-3183. 

 

Mehmet Tevfik Efendi derginin bazı sayılarında birden fazla yazı kaleme 

almıştır. Bu yazılar Kur’ân-ı Kerîm’den bazı ayetlerin tefsirleridir. Besmele ile başlayan 

bu tefsirlerde yukarıda görüleceği üzere başlık yer almamaktadır. Ayrıca bu tefsirler 

                                                 
267 İbrahim 14/19’un tefsiridir. 
268 Bakara 2/185’in tefsiridir. 
269 Bu tefsir “Sȗre-i Yȗsuf’taki Siyȃset- 5” olmalıdır. 
270 Nahl 16/9’un tefsiridir. 
271 Mülk 67/1’in tefsiridir; Burada şunu da belirtmek gerekir ki derginin bu sayısında, “Kısm-ı Edebiyat” 
bölümünde, “Yıkılmış Bir Cihan Karşısında” başlıklı yazının altında “M.T.”, “م.ت” imzası yer almaktadır. 
Mehmet Tevfik Efendi’nin de bazı şiirlerinin altında bu şekilde isminin baş harflerinin yer aldığı 
bilinmektedir. Dergideki diger ilmi içerikli yazılara nazaran daha anlaşılır ve sade bir uslüpla, doğrudan 
muhatabına hitâp eden bir tarzda kaleme alınan ve Müslümanların “Garp” etkisi ile birkaç yüzyıllık “bir 
baygınlık” geçirdiğini, artık bu gafletden uyanması gerektiğini anlatan bu yazının Mehmet Tevfik 
Efendi’ye ait olup olmadığını tespit etmek güç görünmektedir.  
272 Beyȃnü’l-Hakk’ın 176. sayısında da “Sȗre-i Yȗsuf’da Felsefe-i Siyasiyeden- Mabaʽd 6” denilmiştir. 
Bu bu aslında yazı dizisinin yedincisidir. Sehven altıncı denilmiş olmalıdır. 
273 Kehf 18/103’ün tefsiridir; Bu sayıda da “Kısm-ı Edebiyat” bölümünde, “M.T.”, “م.ت” imzalı “Cuma 
Hutbesinde” başlıklığını taşıyan ve  “Sünnet bitmişti. Ayasofya’nın Sultan Fatih’in İslamiyete ebedî bir 
yadigârı olan bu muazzam mabedin muazzam kubbesini derin bir haşyet bir sükût istilâ etmişti” cümleleri 
ile Ayasofya Camisi’nde kılınan bir cuma namazını anlatan hikâye tarzında bir yazı kaleme alınmıştır. 
150. Sayıdan itibaren taradığımız derginin 163. sayısında da “M.T.” imzalı “Bir Şeyin Hakikati 
Sûretinden Nasıl İstidlâl Olunur” başlıklı yazıya tesadüf edilmiştir. Dolayısıyla 150. sayıdan derginin son 
sayısı olan 182. sayıya kadar üç yazıda “M.T” imzası görülmüştür. Derginin bütün sayılarının okunup 
incelenmesi ve üslûbun karşılaştırılması ile yazıların kimin kaleminden çıktığına dair kesin bir yargıya 
ulaşmak mümkün olacaktır. Mesela bu dönemde Sebilü’r-reşad’ta da “S. M. Tevfik” imzalı yazılar yer 
almıştır. Fakat bu makaleleri yazan, bizzat Hindistan’a giderek oradan haberler derleyip tefrika edilmesini 
sağlayan Mehmet Tevfik ile bizim çalışmamıza konu olan Mehmet Tevfik Efendi’nin aynı şahıs olmadığı 
açıktır. Çünkü bu muhabirin Hindistan muhabiri olduğu dergi yöneticileri tarafından belirtilmiştir. 
274 Saf 61/10’un tefsiridir. 
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genellikle derginin başyazısı olarak yayınlanmışlardır. Mehmet Tevfik Efendi’nin diğer 

başlıklar altında kaleme aldığı yazılar yine ilgili konudaki ayetler doğrultusunda 

açıklanmaktadır. Beyȃnü’l-Hakk’ın 182. sayıdan sonra yayın hayatına devam 

edemediğinden Sofuzâde’nin son yazısı derginin bu sayısında yer almıştır. Öte yandan 

bu yazının sonunda devamının var olduğu belirtildiğinden tefrika edilen Mehmet Tevfik 

Efendi’nin “Sȗre-i Celîle-i Yȗsuf Aleyhisselamda Felsefe-i Siyasiyye” başlıklı tefsirinin 

tamamlanamamış olduğu anlaşılmaktadır. Daha önce de anlatıldığı üzere Hoca Tevfik 

Efendi, Kastamonu’da Pirinç Pazarı ya da Ovalı olarak bilinen mescitte tefsir dersleri 

yapmış; bu dersler Kur’ân-ı Kerîm’in ilk ayetinden sonuna kadar tefsir edilmek 

sûretiyle tam on altı yıl devam etmiştir. Aslında tam olarak bu tefsir derslerine kimlerin 

katıldığı ve ne şekilde bir ders tekniği takip edildiği tam olarak bilinmemektedir. Öte 

yandan Mehmet Tevfik Efendi’nin Dârü’l-Hilâfe Medreselerinde müderrislik yaptığı da 

hatırlanmalıdır. Kendisinin de belirttiği o “hadis ve tefsir” alanında derin bir ilme sahip 

ve pek çok eserler vermiş olan bir hocadan, Müderris Hâfız Ahmed Mâhir Efendi’den 

ders almıştır. Bu ilimleri istediği zaman ve istediği kimselere öğretebilmesi için de 

icâzetlidir. Bu nedenle Mehmet Tevfik Efendi’nin, Beyȃnü’l-Hak’ta kaleme aldığı 

yazılarının, Beyȃnü’l-Hakk’ın dinî ve ilmî neşriyat içerisindeki tavır ve hassasiyeti, 

yazar kadrosu, başta tefsir ve hadis gibi dini ilimlerle birlikte tarih ve edebiyata da geniş 

yer veriyor olması gibi hususiyetlerle birlikte dikkate alınması gerektiği açıktır.  

Mehmet Tevfik Efendi’nin tefsirlerinin genellikle başyazı olarak yayınlanmış 

olmasından yola çıkarak ilmî içerik, üslûb ve tefsir geleneği içindeki yeri gibi pek çok 

açıdan önem taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla bütün bu tefsirler ayrı bir araştırmanın 

konusu olabilecek çaptadır. Çalışmamızda, konumuz dȃhilinde olmadığından, bu 

hususlar üzerinde durulmayacaktır. İlgili alanlarda yapılacak çalışmalarla Mehmet 

Tevfik Efendi’nin bu yönüne de ışık tutulacağı açıktır.275 

Öte yandan, Mehmet Tevfik Efendi’nin Beyȃnü’l-Hak’ta yayınlanan 

yazılarından biri hakkında, İbrahim Hatipoğlu’nun “Osmanlı Aydınlarınca Dozy’nin 

Tarih-i İslamiyyeti’ne Yöneltilen Tenkitler” adlı makalesinde belirtilen bir hususa da 

açıklık getirmek uygun olacaktır.  

Abdullah Cevdet, R. Dozy’nin, Essai sur l’histoire de l’Islamisme adlı kitabını 

Târîh-i İslâmiyyet ismiyle tercüme edip Kahire’de yayınlamış; 1908’de II. Meşrutiyet’in 

ilanından sonra da beraberinde İstanbul’a getirmiştir.  Hz. Peygamber’in hayatını marazî 

                                                 
275  Ercan Şen tarafından II. Meşrutiyet dönemi ve sonrasında yayınlanan bazı dergilerdeki tefsir yazıları 
üzerine bir makale kaleme alınmıştır. Bkz.: Ercan Şen, “II. Meşrutiyet Dönemi ve Sonrasında Yayınlanan 
Bazı Dergilerde Kur'an ve Tefsirle İlgili Araştırmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.  9, sayı 
18, 2011, 491-518. 
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psikoloji ile açıklamaya çalışan ve kendisinin din düşmanı olarak tanınmasına sebep 

olan söz konusu kitap aleyhine pek çok tenkit kaleme alınmıştır.276 Özellikle Beyȃnü’l-

Hak’ta Beyazıt Dersiamlarından Nevşehirli Hayreddin’in “Doktor Dozy’yi Red” 

başlıklı bir dizi yazısı yayınlanmıştır.  

Hatipoğlu’nun “Osmanlı Aydınlarınca Dozy’nin Tarih-i İslamiyyeti’ne 

Yöneltilen Tenkitler” adlı makalesinde “Sofuzȃde Mehmet Tevfik’in Beyȃnü’l-Hak’ta 

hayli ağır bir üslupla bir yazı kaleme aldığı belirtilmiştir. Bu yazıda, “Abdullah Cevdet 

imzalı “hezeyȃnın” üç yüz milyon Müslüman’ın İslȃmî duygularına açık hakaret 

içerdiğini, eserin neşri faaliyetinin isyȃn ve tuğyȃn olduğunu, ilgililerin cezalandırılması 

gerektiğini savunmuştur”277 denilmektedir. Oysa bahsi geçen bu yazı Bayezid 

Dersiamlarından Nevşehirli Hayreddin’e aittir. Aslında İbrahim Hatipoğlu, makalesinin 

baş kısmında Nevşehirli Hayreddin’in Beyȃnü’l-Hak’ta yayınlanan “Doktor Dozy’yi 

Red” başlıklı yazı dizisinden bahsetmektedir. Fakat herhalde bir karışıklık sonucu 

“Doktor Dozy’yi Red” başlıklı yazının devamı olan, Hayreddin’in “Hȃmiş” diyerek 

ilave ettiği bu kısım Sofuzȃde’nin zannedilmiştir.278 

Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin Beyȃnü’l-Hak’taki yazıları daha ziyȃde 

tefsir ağırlıklıdır. Beyȃnü’l-Hak’ın 176. sayısındaki yazısında “Doktor Dozy gibilerin de 

tuttukları bir yol ve o yolun da taraftarları olduğundan” bahsedilmiş bunun dışında 

başka bir husȗsa değinilmemiştir. O dönemde Beyȃnü’l-Hak’ta zaten Dozy’e cevap 

niteliğinde çok sayıda yazı neşredildiğinden Sofuzȃde’nin yazıları ayet tefsirleri 

şeklinde dergide yer almıştır.279 

 

 

3. EDEBÎ ŞAHSİYETİ 

Mehmet Tevfik Safoğlu, devrinde, hemen her alanda söz sahibi bir ȃlimdir. 

“Tahsil Hayatı”nda da anlatıldığı üzere, son derece iyi bir eğitim almıştır. Arapça’ya ve 

Farsça’ya bu dillerde şiir yazabilecek derecede hâkimdir. Dinî ilimlerde de üstünlüğü 

açıktır. Fetva sormak isteyenlerin, bizzat dönemin müftüsü tarafından, kendisine 

yönlendirildiği bilinmektedir. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, o döneme ait bir anısında 

                                                 
276  M. Şükrü Hanioğlu, “Abdullah Cevdet”, DİA, İstanbul 1988, c. 1, ss. 90-93. 
277 İbrahim Hatipoğlu, “Osmanlı Aydınlarınca Dozy’nin Tarih-i İslamiyyeti’ne Yöneltilen Tenkitler, 
İslam Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, 1999, s. 206. 
278  Karşılaştırma için bkz.: Beyȃnülhak, c.7, sayı 170, ss. 2994-2995. 
279  Sofuzâde, Abdullah Cevdet ve onun çıkardığı İctihad dergisinde yayınlanan, İslamiyet’e aykırı pek 
çok makaleye, El-Medâris’te yayınlanan yazıları aracılığıyla, Kur’ȃn, sünnet ve hadislerle ilmî cevaplar 
vermiştir. Her fırsatta, Abdullah Cevdet ve arkadaşlarının görünüşte dine taraftar olmakla beraber aslında 
dinin temel dinamiklerine karşı mütecaviz tavırlarını eleştirmiştir. Bu konuda çalışmamızın “El-Medâris 
Yazıları” başlığı altına bakınız. 
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Kastamonu’da her birinin, belli bir alanda otorite oldukları kabul edilmiş ȃlimlerin 

bulunduğundan bahsetmektedir. Bunların hepsini tanıdığını, sohbetlerinde 

bulunduğunu; Sofuzȃde’nin, pek çok alanda olduğu gibi fıkıhta da söz sahibi olduğunu 

vurgulamaktadır. Bir konuda fetva soran birini, dönemin ȃlim müftüsü, Hacı Hazım 

Efendi, “Evladım, bu sorunun cevabı budur ama sen bir kere de Sofuzȃde’den sor” 

diyerek Hoca Tevfik’e yönlendirdiğini nakletmektedir.280 

Yine Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Mehmet Tevfik Efendi ile ilgili birinci 

ağızdan duyduğu, Sofuzȃde’nin belli çevreler üzerindeki etkisini göstermesi açısından 

oldukça kıymetli bir hatırayı şu şekilde nakletmektedir: 

 

Daha sonraki yıllarda ilin en büyük ve merkezȋ camii olan Nasrullah Camii’nde Baş-

imam-hatiplik yapan ünlü hȃfız ve karî, ahlak timsali Mehmed Parlak Hoca vardı. 

“Ölmeden önce ölünüz” hadisinin sırrını bizzat yaşayarak anlamak için haftanın bir 

gecesinde kuru tahta üzerinde yattığı bilinir, doğrulanırdı. Bu zatın ilk görev yeri, 

Sofuzâde’nin konağına yakın Sinan Bey Camii’dir. Sofuzȃde’nin şöhretini ve ilminin 

derecesini bildiğinden, namaz öncesi görmemek için, kâmet getirilirken sağına soluna 

bakmadan doğruca mihraba geçer, namaza dururmuş. Onun bu heyecanını anlayan M.  

Tevfik Efendi de namazların sünnetlerini evinde kılarak tam farza durulacağı anda 

camiye girer ve saftaki yerini alırmış. Bir keresinde her nasılsa gözüne ilişivermiş, ama 

mihraptaki yerini almış bulunduğundan çaresiz namaza durmuş. Bundan sonrasını 

kendisinden dinleyelim: Derdi ki: “Fatiha’yı okudum fakat heyecandan Kur´an’ın 

tamamı hȃfızamdan bir anda siliniverdi. Nereyi okuyacağımı bilemiyor, namaz 

surelerini bile hatırlamıyordum. Rükȗ’a varmak da aklımdan geçmiyordu. Namazın 

sıhhati tehlikeye girecekken arkamdan Tevfik Efendi’nin ‘Elem tere keyfe..’ ikâzını 

duydum ve Fil sûresi ile Kureyş sûresini okuyarak sabah namazını tamamladım.281 

 

Bu hatıralarda da görüldüğü üzere Sofuzȃde’nin üstün faziletli bir âlim oluşu son 

derece derin bilgiye sahip bulunması, Kastamonu’nun dinî-ilmî muhitinde de kabul 

görmüştür. Kastamonu’da “Pirinç Pazarı” olarak bilinen mevkide yer alan Ovalı 

Mescidi’nde tam on altı yıl boyunca Kur’ȃn-ı Kerîm’i tefsir eden Mehmet Tevfik 

Efendi, bu hatim bitince, yine bazı zevȃtın ricası ile Buhȃrî-i Şerîf tedrisine başlamış, 

altı senede dört cildini tamamlamıştır. Bu da onun tefsir ve hadis gibi İslamî ilimlerdeki 

vukûfiyetinin ayrı bir göstergesidir.  

                                                 
280 Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfîk Efendi ve Şiirleri”, Kültürümüzden Esintiler, s. 356. 
281 Abdulkadiroğlu,  a.g.m, ss. 356-357. 
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Öte yandan Kastamonu Mevlevî dergȃhında dört beş yıl boyunca, Konya’daki 

Çelebi tarafından özel izinle Mesnevî’yi şerh etmiş olması onun dinî ilimler yanında 

tasavvufî ilimlerde de enginliğini göstermesi bakımından önemli hususlardır. 

Bütün bunların yanında Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi, medrese eğitimi 

sırasında Bostan ve Gülistan’ı okumuş, dil ve edebiyata dair dersler almıştır.  Hocası 

Ahmed Mâhir Efendi’nin de şairlik yönü mevcuttur. Ahmed Mâhir Efendi’nin hocası 

Seyyid Ahmed Hicâbi Efendi’nin de şiirleri vardır. Dolayısıyla o, Kastamonu’da dinî-

tasavvufî-edebî açıdan zengin bir geleneğin temsilcilerinden biri konumundadır. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin edebî şahsiyetinin konu edinildiği bu bölüm iki 

kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda şiire ve şairliğe dair görüşleri, şiirlerindeki muhteva, 

kavram ve mazmunlar üzerinden ele alınıp ayrıntılı olarak incelenerek inançları, fikirleri 

ve algıları, hayatı anlama metodu olarak gördüğü “şiir” üzerinden ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca gençlik yıllarından itibaren yaşadığı devrin değişen değerlerinin 

şiirine yansımaları ve şiirlerinde görülen farklılaşma konu edinilecektir. İkinci kısmında 

ise şiirlerine dair şekil bilgisi, edebî sanatlar ve diğer bazı söyleyiş özellikleri ile birlikte 

verilerek edebî şahsiyeti geniş bir çerçevede ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

 

3.1. Şiire ve Şairliğe Dair Görüşleri ile Muhteva Yönünden Şiirleri 

Mehmet Tevfik Efendi gerek Hulviyyȃt’ta gerekse defterlerde kaydedilmiş çok 

sayıda şiiri ile son devrin önemli dîvȃn şairlerinden biridir. İbnül Emin, kendisi için,  

“Sûfîzâde muhterem Tevfîk, erbȃb-ı ticaret arasında değil ashȃb-ı marifet içinde de 

emsȃli mebzȗl olmayan ulemȃ ve üdebȃdandır. Ȃsȃr-ı nazmiyesi iddia-yı şȃiriyet 

edenlerin çoğunu meydan-ı sühanda geri bırakacak mertebede, lafzen ve mȃnen, 

düzgündür” 282 demektedir.  

Mehmet Tevfik Efendi’yi yakından tanıyan ve şiirleri hakkında pek çok makale 

kaleme alan Abdulkerim Abdulkadiroğlu, onun şarliğininin “Ziya Paşa” ayarında 

olduğu kanaatindedir.283 Aziz Demircioğlu, Yüz Yıllık Kastamonu Basını adlı eserinde 

son asırda Kastamonu’da yetişen en kuvvetli şair olarak Mehmet Tevfik Efendi’yi işaret 

etmektedir. Ona göre kuvvetli bir şair ve mütefekkir olarak Mehmet Tevfik Safoğlu, 

“keskin zekâsı, derin edebî ve dinî bilgisi, mantığı ve ateşli hitabeti ile olduğu kadar 

kalemiyle de şöhret yapmıştır”. Demircioğlu, antolojilerde ondan bahsedilmemesinin, 

bir şair olarak hak ettiği değeri görememesinin sebebi olarak İstanbul’da yaşamamasını 

                                                 
282  İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 3, s. 1893. 
283  A. Abdulkadiroğlu, Kastamonu’da Bayrȃmîlik ve Şemsizȃde Ailesi, s. 117. 
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gösterir. Demircioğlu, şayet İstanbul’da yaşasaydı ne kadar büyük bir şair olduğunu 

bütün yurda duyurabilme imkânı bulacaktı demektedir.284 

Sadece Kastamonu’da değil, devrinde, edebiyat çevrelerinde tanınan, yurt 

genelinde yayın yapan dönemin belli başlı dergilerinde yazılar kaleme alan, gazetecilik 

yapan, siyasetle ilgilenen ve milletvekilliğine aday olan Mehmet Tevfik Efendi’nin şiire 

ve edebiyata ilgisi çok genç yaşlardan itibaren başlamıştır. Bu bağlamda, defterlerinde 

on beş yaşında yazdığı şiirlere tesadüf edilmektedir. 

Mehmet Tevfik Efendi’ye göre edebiyat, bir milletin ruhunu besleyen kaynak ve 

yüceliğini gösteren bir nişandır; bu nedenle son derece önemlidir: 

 

EdebiyÀt muàaddí -i rÿó-ı milletdir  

EdebiyÀt milletiñ nişÀne-i teèÀlísidir285 

 

Sofuzȃde, Hulviyyȃt’ın önsözü niteliğinde olan “İfȃde-i Mahsȗsa” başlığı altında 

edebiyata, sanata ve şiire dair düşüncelerini dile getirdiği tafsilatlı bir yazı kaleme 

almıştır. Bu yazının hemen başında Mehmet Tevfik Efendi şunları söylemektedir: 

 

Nȃzım-ı defter-i melekȗt Teèȃlȃ ve tekaddes Hazretleri, kȃrhȃne-i ȃlemi vücȗd-ı 

Ȃdem’le maʽmȗr ve hilkat-i Ȃdem’de mevcȗd olan mȃhiyyȃt u istidȃdȃtı kütüb-i 

semȃviyye ile tenvîr ve çehre-i mülkü ȃsȃrıyla mübtehîc ü mesrȗr eylemiştir. 

Binȃenèalȃ hazȃ kaffe-i hissiyȃt u idrȃkȃtın menşei insan ve mevlidi kitȃb-ı Yezdȃn ve 

ale’l-husȗs tekmile-yi fazl u irfȃn ve hȃtime-i vahy-i ȃsumȃn olan kitȃb-ı hakîm-i 

Kur’ȃn-ı Furkȃn’dır.286 

 

Yani, Allah Teȃla, Hz. Ȃdem ile dünyayı maʽmȗr eylemiş, Hz. Ȃdem’de de pek 

çok mȃhiyet ve istidȃd halkeylemiştir. Bütün hislerin, anlayış ve idrȃkin ortaya çıktığı 

yer insandır. İnsan ise fazl ve irfȃnın, hikmetli bilginin, iyiyi kötüden ayırmayı 

sağlayabilecek erdemin kaynağı olan Kur’ȃn-ı Kerîm’in çağları aydınlatan ışığına 

muhtaçtır ve ancak onun tenvîri ile eşyanın hakikati anlaşılabilir.  

Mehmet Tevfik Efendi, her şeyden önce bir İslam ȃlimidir. O, sanata ve de şiire, 

sahip olunan ilim ve irfȃnın nesillere aktarımını sağlayabilecek bir araç olarak 

bakmaktadır. Yalnız bu tanımlama onun şiirinin yalın, didaktik ve lirizmden uzak 

                                                 
284  A. Demircioğlu, Yüz Yıllık Kastamonu Basınında Kim Kimdir? 1872-1972, s. 60. 
285  Bu beyit Hulviyyȃt’ın kapağında yazılıdır. 
286  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 2. 
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olduğu anlamına gelmemektedir. Onun şiir anlayışını ortaya koyabilmek için Osmanlı 

toplumunda ve tasavvufî bağlamda şiirin ne demek olduğunu hatırlamak gerekir.  

İnsana hayat nimetinden sonra bahşedilen en büyük nimetlerden biri beyȃndır. 

Nitekim Kur’ȃn-ı Kerîm’de, Rahmȃn sȗresinde, insana, beyȃnın Allah tarafından 

öğretildiği bildirilmektedir.287 Bu yolla insan, hissiyatını dile getirmiş, ilim ve fende 

gelişmeler katetmiştir. 

 

Sözle başlar yine sözlerle biter kÀr-ı cihÀn  

İşidir èÀlemi hep berú-i cihÀn-tÀb-ı süòan288 

 

Divan şairlerine göre “söz/sühan”, son derece önemlidir. Allah’ın sıfatlarından 

biri de “Kelam” sıfatıdır ve tüm kâinat Allah’ın “ol” demesi ile varolmuştur.289 

“Dolayısıyla varlık meyvesinin ağacı sözdür. Bilgi ve görgü ağacının meyvesi de 

sözdür; çünkü insan bildiklerini ve gördüklerini sözle anlatır”.290 Dinin emir ve 

yasakları, “Kelȃmullâh”, vahiy yolu ile önce peygamberlere, sonra da tüm insanlığa 

bildirilmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi, bu bağlamda, “Her şey söz ile başlar söz ile biter; 

söz/sühan cihanın yeni açmış gülü gibidir ya da irfan ve fazilet denizinde gelişen 

kıymetli eşsiz bir incidir” 291 demektedir. 

Sofuzȃde’ye göre “Şiir, beyȃnın kemȃline delîl ü tȃc ve marifet ü fazilete 

takılmış bir iklîldir ki tesîri ve meziyeti beyȃn gibi mebnî aleyhi olan esȃsȃta tȃbidir.”292 

Her sanatın bir malzemesi vardır ve şiirin malzemesi ise lisandır, sözdür. Fakat şiir, 

belli özelliklerle beyȃndan ayrılır. Beyȃn her şeyi açıklama, gösterme, anlatma demek 

iken şiirde remizler, hayâller, mazmunlar bulunur. Bunlar mecazdan hakikate, taklitten 

tahkîke bir vasıtadır: 

 

Semt-i taóúíúe gider Tevfíú şeh-rÀh-ı mecÀz  

Hep o vÀdílerde eyler iètilÀ göñlüm hele293 

 
                                                 
287  Rahman 55/4. 
288 9 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1937; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 50-51. 
289 Bakara 2/117; Ȃli İmrȃn 3/47, 59; En’ȃm 6/73; Nahl 16/40; Meryem 19/35; Yȃsîn 36/82; Mü´mîn 
40/68. 
290  Mehmet Çavuşoğlu, “Divan Şiiri”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı II, Divan 
Şiiiri, Temmuz Ağustos Eylül 1986, TDK Yayınları, Ankara 2017, s. 7. 
291 9 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1937;06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 50-51. 
292  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 3. 
293  21 Teşrîn-i Evvel 1936; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 16. 
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“Hiçbir edebiyatın kendi kaynağından çıktığı gibi arı kalması düşünülemez.”294 

Dolayısıyla milletler arası bir etkileşimin varlığı ve bu etkileşimin sanata yansımaları 

olağandır. Arap toplumunda doğup gelişen ve ardından İran sahasına yayılan klasik şiir 

anlayışı da böyledir ve yaklaşık altı yüzyıl boyunca Osmanlı şiiri üzerinde etkili 

olmuştur. Türklerin İslamiyet’i kabulü ve Anadolu’ya yerleşmeleri ile bu coğrafyada 

dinîn vazedilen kurallarını halka anlatmada, daha etkin bir yöntem olduğu 

düşünüldüğünden, şiir tercih edilmiştir. Bu nedenle Anadolu sahasındaki ilk 

mutasavvıfların hemen hepsi şairdirler.295 Bu şairlerin dili ağır ve ağdalı, çok süslü ve 

sanatlı değildir. Onlar şiiri bir araç olarak görmüşlerdir. 

Daha sonraları şiirde kullanılan mecazlar, remizler, mazmunlar artmış, şiirde 

anlam katmanları derinleşmiştir. İbn Arabî ile sistemleşen vahdet-i vücȗd anlayışı 

Anadolu sahasında geniş kabul görmüş,296 bu coğrafyada yetişen şairler büyük ölçüde 

bu felsefenin etkisi altında kalmışlardır.297 Bu görüşe göre şiir, tafsil yeri değildir, “yani 

dilin yüklenebileceği ne varsa hepsini verme yeri değildir”; şiir, “sözü kısa tutma 

(icmȃl), rumȗz kullanma (remz), bilmece yapma (lugȃz) ve başka mȃnȃ kastetme 

(tevriye) sanatı”dır.298 Bu bağlamda şiir, mutasavvıfların yaşadıkları halleri doğrudan 

aktarmalarının uygun olmadığı zeminde, herkese değil, sadece ehline söylenen husȗsî 

mesajlardır. Çünkü yine İbn Arabî’nin ifadesiyle, “ȃrifler, duyularını başkalarına 

nakledemezler. Ancak onlara benzer şeyleri tecrübeye başlayanlara sembolik olarak 

aktarabilirler”.299 Böylelikle bu sembolik anlatımdan sadece aynı duyuları hissetmeye 

başlayanlar anlam çıkarabilirler. 

Sofuzȃde’ye göre şiir, “hayȃlî-i mahz”dır.300 Hayâl, “bir şeyin gerçeği gibi olan 

veya gerçeğine benzetilen görüntüsü, timsâli” 301 anlamına gelmektedir. Bu noktada 

hayâl gerçeğe benzemekle beraber gerçeğin tamamen aynı değildir. Asıl olanla 

irtibatlıdır fakat aslın tüm özelliklerine de sahip değildir. İbn Arabî’ye göre hayâl, ne 

var olan ne de yok olan; ne bilinen ne de bilinmeyen; ne tasdik ne de inkâr edilen bir 

şeydir”.302 “Hayâl, iki aslî yaratılmış dünya, yani ruhânî âlemle cismânî âlem arasında 

ara bir dünyadır… Hayâl iki taraf arasında, her iki tarafın nitelikleine sahip bir ara 

                                                 
294  Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s. 83. 
295  Bu konu ile ilgili olarak bkz.: M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Alfa Yayıncılık,  
İstanbul 2014. 
296  Köprülü, a.g.e, s. 297. 
297  William C. Chittick, İbn-i Arabî Giriş Kitabı, Nefes Yayınları, İstanbul 2018, s. 12. 
298  Mahmut Erol Kılıç, Sȗfî ve Şiir – Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, Sȗfî Kitap, İstanbul 2017, s. 
51. 
299  Reynold A. Nicholson, İslam Sȗfîleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1978,  s. 88. 
300  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 3. 
301  Mütercim Âsım, El-Okyanûsu’l-Bâsit fi Tercemeti’l-Kâmûsu’l-Muhît-Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi (I-
VI), haz. Mustafa Koç-Eyüp Tanrıverdi, YEK Yayınları, İstanbul 2014, c. 5, s. 4476. 
302  İbn Arabî, Fütühât-ı Mekkiye 1-18, çev.: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, c.2, İstanbul 2007, s. 420;  
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geçeklik ya da “Berzâh”tır”.303 Bu durum, bir şeyin aslına göre gölgesi, aynadaki 

yansıması veya rüyadaki timsali gibidir. İbn Arabî’ye göre mȃnȃlar önce hayȃle nüzȗl 

eder ardından da duyular ȃleminde dile dökülür.304 Bu nedenle “hayal ȃlemi ile şiirsel 

tahayyül arasında bir irtibat vardır”.305 Ârifin mütehayyilesinde çizilen nesneler hayal 

âleminde varlık kazanır. Burada insan mütehayyilesi mutlak anlamdaki ilâhî tecelliye 

mazhar olmakta ve kalp adını almakta, dolayısıyla ârifin kalbindeki ilâhî tecellî hayal 

âleminde varlık kazanmaktadır.306 Böylelikle ârifin kalbindeki ilâhî tecellîlerin tezâhürü 

olan hayallerden meydana gelen şiir, mecazlar ve remizler vasıtasıyla yine ve yeniden 

asla, öze, hakikate ulaştıran yoldur. Bu bağlamda, Mehmet Tevfik Efendi, bir adım daha 

öteye geçerek “bir hayalde resmedilen suretin mazmunına sahip olan cümleler eğer 

nesirde bulunursa, onlar da şiir kabul edilmelidir” 307 demektedir.   
Mehmet Tevfik Efendi’ye göre, “hüsn-i beyȃn ve selȃset”, insana, Allah 

tarafından tevdî edilmiş ihsanlardır. Cahil kimselerin de şiir inşȃd ettikleri görülse de 

böyle kimselerin şiirleri “hiçbir vakitte usȃre-i fazl u kemȃl ve hulȃsa-i vecd ü hȃl olan 

eş'ȃr u ilȃhiyȃtın hȃiz olduğu meziyeti muhtevî olamaz.”308 Aslında, Mehmet Tevfik 

Efendi’nin bahsettiği bu tür şiirler, tezkire yazarlarının “mevzun ve mukaffa” demekle 

yetindikleri manzȗm parçalardır. Vezin ve kafiye, gerçi, şiir için aranan şartlardan 

olmakla beraber yeterli şart değildir. Şiirin kelime manası “anlama, fehm ve idrȃk”tir.309 

Bu nedenle şiir, yüksek bir anlayış, duyuş ve kavrayış ile fazilet ve kemȃlden süzülerek 

meydana getirilmelidir. Böylelikle şiirin, “şuur” ile ilişkisi açıkça görülebilir.310 Şair bu 

ilişkiyi şu beyitlerinde dile getirmektedir: 

                                                 
303 W. C. Chittick, "İbn Arabî’ye göre Hayal Âlemi ve Şiirsel İmaj", Varolmanın Boyutları, çev.: Turan 
Koç, İnsan Yayınları, İstanbul 1997, s. 314. 
304  İbn Arabî’de şairle “hayal ȃlemi” arasında açık bir bağlantı vardır. Hz. Peygamber’in miracından 
hareketle anlattığı gök katmanları ve her katta yer alan peygamberler bulunur. Venüs, Hz. Yusuf’un 
bulunduğu katmandır. Sâlik yükselişi sırasında o kata ulaştığında hayal ȃleminin bilgisini ve hayallerin 
nasıl yorumlanacağını öğrenirler. Ayrıca şairler ilhamlarını buradan elde ederler. W. C. Chittick, “İbn 
Arabî’ye göre Hayal Âlemi ve Şiirsel İmaj”, Varolmanın Boyutları, ss. 322-323.  
Bu konuda ayrıntılı okuma için bkz.: William C. Chittick, The Self-Disclosure of God, Principles of Ibn 
al-Arabî, State University of New York Press, New York, USA 1998, ss. 331-370; M. Mustafa 
Çakmaklıoğlu, “Muhyiddin İbnü'l-Arabî’ye (ö. 638/1240) Göre Hayal ve Düzeyleri”, Tasavvuf İlmî ve 
Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 4, sayı: 10, Ocak-Haziran 2003, ss. 299-329;     
305  Mahmut Erol Kılıç, Evvel’e Yolculuk- İrfan, Felsefe, Edebiyat Konuşmaları, haz.: Sadık 
Yalsızuçanlar,  Sûfî Kitap, İstanbul 2008, s. 152. 
306  Ali Durusoy, “Hayal”, DİA, İstanbul 1998, c. 17, s. 3. 
307  Bu tanıma göre Mehmet Tevfik Efendi, asıl öğenin hayal olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim 
Taşköprizȃde, Mevzuȃtü’l Ulȗm’unda bu konuya açıklık getirmiş; mevzun ve mukaffa olmanın ötesinde 
hikmet sahipleri için şiirde asıl öğenin hayal olduğunu şu şekilde belirtmiştir.“…malȗm ola ki ‘şiir’,  
hükemȃ katında kelȃm-ı muhayyeldir; gerek mevzun ve gerek gayr-ı mevzun olsun”. Bkz.: Taşköprizȃde 
Ahmed Efendi, Mevzuȃtü’l Ulȗm I-II, ter.: Kemȃleddin Mehmet Efendi, İkdam Matbaası, İstanbul 1313, 
c. 1, s. 244; Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 3. 
308 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 3. 
309 Şemseddin Sȃmî, Kȃmȗs-ı Türkî, s. 778. 
310  Ayrıca şiirinin çeşitli tanımları ve şuur ile ilişkisi için bkz.: Mehmet Yalar, “Arap Edebiyatında Şiir 
Kavramı Problemi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 11, sayı: 1, 2002, ss. 103-120. 
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Şièriñ vücÿdu ancaú vÀbestedir şuèÿra 

Her naôm-ı nÀzik endÀm andan gelir ôuhÿra 

 

Şièrin lisÀnı oldu inùÀú eden õeúÀyı 

Oldu şuèÿr bÀdí cemèiyyet-i óuøÿra311 

 

Ùoldu defter sÀàar-ı idrÀk óÀlÀ leb-be-leb 

Neyleyim sínemdeki deryÀ-yı maènÀ leb-be-leb 

 

Úuvveti şièrim şuèÿrumdan alır zírÀ benim 

Her sözümde cilve-i nÿr-ı süveydÀ leb-be-leb 

 

Úudret-i taãvírimiñ óayrÀnıdır èaúl u şuèÿr 

Baór-i endíşemdedir keştí-i òulyÀ leb-be-leb312 

 

Yine şaire göre şiirlerde görülen mazmunların ortaya çıkışına iki sebeb vardır. 

Biri maddî hissiyatlardır ki beş duyu ile beslenirler diğeri ise manevî şuȗnattır.313 

Manevî şuȗnat üzerinde etkili olan aydınlatıcı güç Rabbanî ilimler ve Kur’ȃnî 

idrȃktir.314 

 

ÁyÀtına baú ãafóa-i Úur´Àn-ı Kerím’iñ 

Söyler saña fermÀnını sulùÀn-ı Kerím’iñ315 

 

Nitekim Mehmet Tevfik Efendi’nin bu görüşü, Türk İslam eserlerinde, şair ve 

yazarların ortak kabulüdür.316 Dolayısıyla vahiy ve sünnet bu tür eserlerin en önemli 

kaynaklarıdır.  

 

                                                 
311  27 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1940; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 93. 
312  9 Teşrîn-i Sȃnî 1935; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s.1. 
313 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 3. 
314  a.y. 
315  12 Kȃnȗn-ı Evvel 1935;06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s.17. 
316  Bu konuda bkz.: Zülfikar Güngör, “Türk-İslâm Edebiyatının Kaynağı Olarak Kur’an-ı Kerîm”, İslâmî 
İlimler Dergisi 1. Kur’an Sempozyumu, Çorum 2007, s. 178-188; .: Zülfikar Güngör, “Türk-İslâm 
Edebiyatı’nın Kaynağı Olarak Hadisler”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu,  (20-22 Nisan 
2007,  Çorum), Aralık 2007, s. 201-211. 
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Açılıp vaóy ile ilhÀm ile ebvÀb-ı süòan 

Söylemiş bildigi her óikmeti aãóÀb-ı süòan317 

 

Çünkü “Hikmetin en büyüğü Allah Teȃla’nın sözüdür ve sözleri arasında da 

bilhassa Kur’ȃn-ı Kerîm’dir. Zȃhir göze göre güneş ne derece bir nûr ise akıl gözüne 

göre de Kur’ȃn aynı dercede bir nûrdur. Zîrȃ, görüler ancak onunla tamamlanır. O halde 

nasıl güneş nȗruna nȗr deniyorsa Kur’ȃn nûruna da nûr denir ve ona nûr demek daha 

uygundur”.318 

Bir başka ifȃde ile izȃh edilecek olursa “Nûrun zuhȗr (görünme) ve izhȃr 

(gösterme)” olmak üzere iki husȗsiyeti vardır.319 Güneş yeryüzünü aydınlatan en önemli 

nûr kaynağıdır. İnsanlardan gördüklerini tasvir etmeleri istense eşyayı şekil ve renk 

yönünden tanımlarlar. Oysaki eşya nûr ile bilinebilir. Nûrun zıddı olan zulmette renk ve 

şekilden bahsetmek mümkün değildir. “Nasıl dış göze her şey zâhir nûr ile görünürse, iç 

göze de her şey [mutlak Nȗr olan] Allah ile görünür. O her şeyle beraberdir, ondan 

ayrlmaz. Her şey O'nunla zahir olur.” 320 

İşte, Mehmet Tevfik Efendi bu hakikati şu beyitlerde dile getirmiştir. 

 

Ehl-i kemÀle Tevfíú mekşÿf olur óaúÀyıú  

Dil-dÀr eder tecellí èÿşşÀúa her delîlden321 

 

ÒudÀ Àyíne úılmış èÀlemi ÀåÀr göstermiş  

Vücÿd-ı KibriyÀ’sıñ úudreti eùvÀr göstermiş322 

 

Sofuzâde’nin, yazının başında bahsettiği, “hulȃsa-i vecd ü hȃl” diyerek 

tanımladığı şiir, ancak Rabbanî ilimler ve ilȃhi kelȃmın idrȃki ile ortaya çıkan bir takım 

hakikatlerin şiirde mazmunlar aracılığıyla ifadesi olsa gerektir. İşte bu tarzda şiir 

söylemek aslında hiç de kolay değildir. 

 

 

                                                 
317  9 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1937; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 50-51. 
318  İmam Gazȃlî, Mişkȃtü’l-Envȃr, çev.: Süleyman Ateş, Bedir Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 23;  Kur´ȃn-ı 
Kerîm’in nur olduğuna dair bkz.: Teğȃbün 64/8, Nisȃ 4/174. 
319  Gazȃlî, a.g.e, s. 29. 
320  a.g.e, s. 38. 
321 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 136. 
322 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 86. 
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Sözlerim nuùú-ı lisÀn-ı óÀldir Tevfíú yÀ 

Naôma gelmiş irticÀl-i sÀnióÀtımdır benim323 

 

Mehmet Tevfik Efendi’nin, şiirlerde görülen mazmunların ortaya çıkışına ikinci 

sebeb olarak kabul ettiği şey, maddî hissiyatlardır. Bu hissiyatlar beş duyu ile 

beslenirler. Sofuzȃde, gençlerin, hevȃ ve heveslerin etkisiyle kuşatılmış olduklarını; 

hissiyatın etkisiyle hareket ettiklerini bu nedenle de maddî şiirleri istediklerini, maddî 

şiirleri talep ettiklerini söylemektedir.324 Sofuzâde’ye göre, bu tarz şiirler, sadece 

nefsȃnî arzu ve isteklerin tezȃhürüdürler, zihinleri karıştırır fakat bir hakikate iletmezler. 

Bu tür şiirlerin sebep olduğu derdi ancak gerçek “söz ehli” tedavi edebilir: 

 

CÀhiliñ laúlaúası mièdeyi eyler ifsÀd  

Eder ol derdi tedÀví ulü’l-elbÀb-ı süòan325 

 

Öte yandan sadece maddî hislere hitap eden şiirler, Kur’ȃn-ı Kerîm’de 

zemmedilmiştir.326 Aslında, mutasavvıflar madde ve mȃnȃyı, rȗhȃnî ve cismȃnî olanı ya 

da zȃhirî ve bȃtınî olanı birbirinden ayırmayı, “şaşı bakmak” olarak kabul etmişlerdir. 

“Şaşı gözle iki ȃlemden yalnız birini görüp bunlar arasındaki dengeden habersiz olmak 

bundan dolayı da ötekini de kavramaktan ȃciz olmak” uygun değil, bir anlamda eksiktir. 

“Ancak ikisinin arasında bir bağlantı olduğunu bilen ve bu ikisini birleştiren 

kȃmildir.”327 

Mehmet Tevfik Efendi’ye göre de şiir, yukarıda da bahsedildiği üzere, sadece 

duyulara hitap etmekle kalmaz; selîm tabiatlarda, hafızayı uyaran, idrak ve anlama 

kabiliyetini harekete geçiren ve iç dünyayı onararak dağınık zihni toparlayan gayet 

güzel ve etkili bir karışım, bir nevi ilaçtır. Dolayısıyla bir “mısra-yı berceste” bir kırık 

gönüle acil bir şifa ve huzur kaynağı;328 cahilce söylenmiş sözlerin açtığı yaraya 

merhem olabilmektedir. 

 

 

                                                 
323  23 Mart 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 82. 
324  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 3. 
325 9 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1937;06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 50-51. 
326  Şuarȃ 24/224-226;  
327  Gazȃlî, Mişkȃtü’l-Envȃr, s. 50. 
328  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 4. 
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Maèrifetdir èilm ü óikmetdir mizÀcı şièrimiñ  

Fer verir Àyíne-i èaúla sirÀcı şièrimiñ329 

 

Şair, bu düşüncesini, Arap ve Fars şiirinin husȗsiyetlerinden bahsettikten sonra, 

şiirde kullanılan vezin ve kafiyenin insanın nabzıyla, kalp atışlarıyla uyumlu olduğunu, 

bu uyumun mȗsikîdeki darbelere de muvafık olduğunu söyleyerek izah etmektedir. 

Çünkü kâinatta yaratılan her şey büyük bir tenȃsüp içindedir. Kȃinattaki tenȃsübün 

varlığı söz ve fiil olarak güzel görünmektedir. Mutasavvıflara göre şekiller, resimler, 

renkler ve varolan her şey arasındaki bu uyum, güzelliğin/cemȃlin bir araya geldiği 

rȗhȃnî ȃlemden mirastır. Mȗsıkȋ ile rȗhȃnî ȃlem arasında bir ilişki mevcuttur. Bu 

nedenle ruh, her ne zaman zevkli nağmeleri ve mütenasip ezgileri duyarsa etkilenir.330 

Ruh için nağmeler, ruhu mȃnevî ȃlemde dolaştırmaya azık ve kanat 

menzilesindedirler.331 Mehmet Tevfik Efendi de bize şiirin, “seslerle ve hayatla 

müellef”332 olduğunu söylerek bunu anlatmaktadır. Şaire göre şiirde var olan vezin ve 

kafiye tıpkı mȗsikîdeki darbeler ve makamlar gibidir. Bütün bu sesler, darbeler, 

makamlar ve mȗsikî; sözler, vezinler, kafiye ve şiir, kâinatta var olan uyumun başka bir 

şeklidir. Bu sebeple şiir, tıpkı mȗsikî gibi, ruha şifadır; insanı, bedenin ve nefsin 

arzularından uzak yüce bir makama ulaştırmalıdır. 

Mehmet Tevfik Efendi, edebiyatı iki kısma ayırabileceğimizden bahseder. 

Bunlardan biri “Şark” diğeri de “Garp” edebiyatıdır. Şark Edebiyatını, Müslümanlık ile 

Garp Edebiyatı’nı ise Hristiyanlık ile izȃh etmenin mümkün olduğunu söylemektedir. 

Buradan hareketle “Şark Edebiyatı’nın mezȃmininin esrȃr-ı Kur’ȃniye” ile dolu olması 

nedeniyle Şark Edebiyatını’nın Garp Edebiyatı’na nazaran daha üstün ve daha yüce 

olduğunu belirtmektedir.  Hattȃ, “Edebiyat-ı İslamiyye’de edinilmiş olan esaslara 

hikemiyȃt, ahlakiyȃt, ilȃhiyȃt ve emsȃl ü iber gibi taʽdȃdı ihȃta-i ȃcizȃnemden hȃric olan 

şeylerde inzimȃm etmekle hȃsıl olan servet, Edebiyȃt-ı Garbî’yeden iktibas ve taklîde 

mahal bırakmamıştır”333 demektedir. Ona göre insanın kalp atışları ile örtüşen, bir 

anlamda yaradılış mûsikîsiyle uyumlu Arap şiiri, Kur’ȃn’ın sırları ile dolarak, her 

                                                 
329  21 Teşrîn-i Sȃnî 1939; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 68. 
330  Şihabüddin Sühreverdi, Avarifü’l Meȃrif, haz.: Abdülvehhab Öztürk, Saadet Yayınları, İstanbul 2010, 
s. 234; İbn-i Arabî, Cenab-ı Hakk’ın “kün/ol” emrini işiten insanın duyduğu güzel sesler ve nağmaler ile 
İlahî sûretten sâdır olan “Kün” emrini işitmeyi hatırlayıp heyecana kapıldığını, duygulandığını ve yine o 
emirle yüreğine su serpildiğini ifade etmektedir. Bkz.: İbn-i Arabî, İlâhî Aşk, çev.: Mahmut Kanık, İnsan 
Yayınları, İstanbul 1998, s. 55. 
331  İsmail-i Ankaravî, Er-Risaletü’t-Tenzihiyye fi Şe’nil-Mevleviyye, İsmail Ankaravî ve Mȗsikî Risalesi, 
Mevlevilik ve Mȗsikî, (Metin ve İnceleme: Bayram Akdoğan), Rağbet Yayınları, İstanbul 2009, s. 105. 
332 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 4. 
333 a.y.  
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husûsu içine alıp genişlemiş; irfan kaynağı haline gelmiştir. Bu durumu, “Hatta itirȃf 

etmeliyiz ki edebiyȃt-ı İslamiyye kadar vȃsi ve her husȗsu cȃmi olarak tesis etmiş 

ȃlemde hiçbir edebiyat görülmemiştir. İşte kütüphanelerimizde mȃlî olan ȃsȃr-ı matbȗa 

ve gayr-ı matbȗa şahid-i ȃdildir”334 diyerek dile getirmektedir. Ne yazık ki şaire göre, 

Garp ve Şark Edebiyatı’nı tam anlamıyla ortaya koyacak çalışmalar meydana 

getirilememiş ve bu nedenle edebiyatımız Garp Edebiyatı’nın istilȃsı altında 

kalmıştır.335 

Öte yandan, bizim, “maddî şiirlerimiz bir hakikate; manevî şiirlerimiz bir 

hikmete müntehî olmakla pay-dȃr ve aktȃr-ı ȃlemde istimrȃr etmekte olup bir kıt’ası bir 

sahifeyi tezyîn ve bir parçası bir mecelleyi tekmîl etmektedir” 336 demektedir. Yani 

hangi tür olduğu fark etmeksizin şiirimiz, Batı şiirinden çok farklıdır. Ondan çok daha 

fazla hikmetle doludur ve bu nedenle de daha derin anlamlar içermektedir ki bazen bir 

dörtlüğünü açıklamak için bir kitap yazılabilmektedir. 

Dolayısıyla, Sofuzâde’ye göre, şiirin kaynağı, ilmin ve hikmetin kaynağı 

bellidir. Onu başka yerlerde aramak manasız ve gereksizdir. Bu bağlamda şair, altıncı 

defterde şunları dile getirmektedir: 

 

Felȃsife-i kadîmenin ve onlardan sonra gelip felsefede ikinci bir yol tȃkip edenlerin 

felsefe-i asılları Resȗl-i Ekrem Efendimiz’in biʽset-i seniyyelerinden evvel fezȃ-yı 

hayȃlde his ile aramakta oldukları meçhȗl hakîkatlerin gölgesinden ibȃret olup eşiʽa-i 

dîn-i İslam ile bütün tebȃrüz etmiş olan o hakîkatlerin muvȃcehesinde tamȃmiyle safsata 

haline gelmiş olduğu halde onları taèlîm ü teèallüme çalışmak ihtiyaçtan sȃkıt olup da 

asırların harȃb eylediği mebȃnî-i kadîm enkȃzını meydana çıkarmakla ahvȃl ü ezmine-i 

atîkaya dȃir malȗmat aramak gibi vakti ve nakdi isrȃf etmekten başka bir şey değildir.337 

 

Bu sözleri ile Sofuzȃde’nin, Antik Çağ felsefesini ve onu takip eden Helenistik 

felsefeyi, Platonizmi ve Noe-Platonizmi eleştirdiği düşünülebilir. Hatta bu sözlerin, 

Noe-Platonizmi, Yeni-Eflatunculuğu, tasavvufun asıl kaynağı olarak görenlere 

doğrudan cevap niteliği taşıdığı da söylenebilir. Özellikle Tanzimatla birlikte edebiyatta 

yeniden alevlenen Helen merakını anlamsız ve manasız bulan şair, asırların harap edip 

yıktığı böyle bir enkȃzı meydana çıkarma çabasını boş ve manasız görerek vakti ve 

nakti israf etmekten başka bir anlamı olmadığını dile getirmektedir. Çünkü felsefecilerin 

aramakta oldukları hakikatler, Resȗl-i Ekrem Efendimiz’in peygamberliği ile ortaya 
                                                 
334 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 4-5. 
335  a.g.e, s. 5. 
336  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 4. 
337  06 Mil Yz 9962-5 (Altıncı Defter), s. 155. 
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çıkmış; İslam dininin ışığı ile aydınlığa kavuşmuştur. Bu nedenle Sofuzȃde de yukarıda 

bahsi geçtiği üzere bazen bir mısra-ı bercestenin ızdırap içinde kıvranan bir gönüle şifa 

vesilesi olabileceğini düşünlerdendir. 

Yani, Mehmet Tevfik Efendi’ye göre, hikmetin asıl kaynağı vahiy ve sünnettir. 

Dolayısıyla şiirin ve de ilhamın asıl kaynağı vahiydir.  

Şairin, Hulviyyȃt’ın giriş bölümünde, mensur bir biçimde, izah ettiği şiire, 

şairliğe, edebiyata ve sanata dair düşüncelerini şiirleri üzerinden de okumak 

mümkündür. Şiire büyük önem atfeden şair, şiir üzerine çokça düşünmüş; onu her 

yönüyle ele almıştır. Ayrıca Sofuzȃde, sadece şiirlerinin fahriye bölümlerinde ya da 

mahlasını zikrettiği son beyitlerde değil, baştan sona, şiiri ve şairliği anlattığı poetik 

şiirler de kaleme almıştır.338 

Mehmet Tevfik Efendi, bu doğrultuda, kendisinin bu sahaya, yani şairlik 

sahasına, ister iradî ister cebrî olsun, atılmış olmasının sebebini, ilim ve hikmet 

doğrultusunda nükteler söylemek; hikmeti yeniden dile getirmek ve ihyȃ etmek 

olduğunu belirtmektedir: 

 

áÀlibÀ Tevfíú atılmaúdan àaraø bu sÀóaya  

Nükteler èarø eylemekdir óikmeti ióyÀ hedef339 

 

Şiir semayesiz elde edilemez, şiiri gönül ikliminden elde etmek kemȃle 

vȃbestedir: 

 

SermÀyesiz alınmaz naôm ÀsitÀn-ı dilden 

VÀbestedir vücÿdu şièriñ bütün kemÀle340 

 

Sofuzȃde’ye şairlik hüneri ise hocasından gelmektedir. Bunu: 

                                                 
338  Selçuk Çıkla, Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar adlı eserinde, şiir üzerine çok düşünen, çok 
yazan, manzum ve mensur poetikalar üreten şairler için “öncü şair” tanımlamasını yapılmaktadır: Buna 
göre Çıkla, “Türk edebiyatında bazı şairler, şiir görüşlerini çok sayıda takriz, makale, köşe yazısı, eleştiri, 
deneme, mektup, kitap önsözü gibi metinlerde dile getirmiştir. Bu daha çok öncü şairlerde rastlanan bir 
durumdur. Çünkü öncü şairlerin şiir üzerine çok fazla düşündükleri, çok düşündükleri için de doğal 
olarak çokça yazdıkları veya çok özlü etkileyici metinler oluşturdukları görülür. Manzum ve mensur 
poetikaların bu şairlerden çıkmış olması da bu olgunun önemli bir göstergesidir.” demektedir. Bkz.: 
Selçuk Çıkla, Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, s. 23;  Sofuzâdenin 
manzum poetik bazı şiirleri için bkz: 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), 37; 06 Mil Yz-A 9962-5 
(Altıncı Defter), s. 104; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 23; 06 Mil Yz-A 9962-8 
(Dokuzuncu Defter), s. 61; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 68. 
339  11 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 31. 
340  19 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1940; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 88. 
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Baña naômımdaki üslÿb-ı belÀàÀt Tevfíú 

(Òaºce-i fÀøıl)-ı341 sencíde eåerden mírÀå342 

 

beyiti ile dile getirmiştir. Bu beyite yazdığı dipnotta şair, hȃce-i fȃzıl yani “fazilet sahibi 

hoca” olarak gördüğü kişinin müderris Hȃfız Ahmed Mȃhir Efendi olduğunu 

belirtmektedir. Yani şairliği üzerinde hocasının ve aldığı medrese eğitiminin büyük rolü 

olduğunu bu yolla vurgulamaktadır. Oysaki herkes, “boyuna bakmadan”, sadece bir 

mektepte okumakla, ilimden, irfandan, hikmetten behre-dȃr olmadan şiir söylemek 

peşindedir:  

 

Boş úaldı demek şimdi faøílet evi Tevfíú 

Mekteb çocuàu ãÀóib-i güftÀr olayım der343 

 

Öte yandan, Sofuzȃde’nin sözleri öyle sıradan sözler değildir. Onlar, mȃnȃ 

denizinin gevherleridir: 

 

Sözleriñ dürr-i girÀn-mÀye-i óikmet Tevfíú 

Gevher-i baór-i meèÀní ile taãvír olunur344 

 

Öyleyse sözden, lafızdan maksat nedir; lafızdan maksat elbette sȗret değil 

mȃnȃdır. Gönüldeki esrarın ifadesidir lafız, bahisler ve sözler hakikat denizidir ve 

hikmet, bu denizdeki benzersiz bir inci tanesi gibidir: 

 

Lafôdan maúãÿd olan ãÿret degil maènÀ imiş  

MaènÀ-i maúãÿd-ı esrÀr dil-i şeydÀ imiş 

 

Lücce-i taóúíúdir deryÀ-yı ebóÀå u maúÀl 

Anda óikmet bir dürr-i yektÀ ãadef-i imlÀ imiş345 

                                                 
341  Şair yukarıdaki beyitin yazılı olduğu sayfaya şu dipnotu düşmüştür: èAllÀme-i süòan-ver ve te´lífÀtı 
èadídesiyle faøl u kemÀl olan meróÿm ÒÀfıô Aómed MÀhir Efendi Óaøretleridir. Raómetu’llÀhi èaleyh. 
Raómeten vÀsièa”. 
342  14 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1936, 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 33. 
343 22 Mart 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 81. 
344  26 Şubat 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 65. 
345  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 137. 
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Ayrıca şiir söylemek fesȃhat ve belȃgatta mȃhir olmayı gerektirir ki Mehmet 

Tevfik Efendi de fesȃhat ve belȃgat sahibi bir şairdir: 

 

FeãÀóat úıymetin tabè-ı güher-bÀrımdan ögrensin 

BelÀàat zínet-i üslÿbı ÀåÀrımdan ögrensin346 

 

İşte Sofuzȃde de sahip olduğu bu kuvvetli fesȃhat ve belȃgat, hikmet ve irfȃnî 

duyuş ile kaleme aldığı şiirlerle kendisini divan şairlerinin halefi olarak görmektedir. 

Böylelikle son devrin divan şairlerinden biri olarak kaleme aldığı şiirleri ile “galiba bu 

tarz beyȃnı tamamladım” diyerek bir yandan şair olarak üstünlüğüne diğer yandan da bu 

tarz şiir söyleme yönteminin artık yavaş yavaş tamamlandığına işaret etmektedir: 

 

Òalef oldum úalemimle şuèÀrÀ-yı selefe 

áÀlibÀ eyledim ecnÀs-ı beyÀnı itmÀm347 

 

Sofuzȃde, elbette o zamanın şairlerine ya da şair geçinenlerine eleştiriler 

getirmektedir. Kendini şair zannedenler söz söyleme kuvvetini, kudretini ya da şairlik 

sanatını benim şiirimden öğrensinler, demektedir: 

 

Süòan-sencÀn-ı eyyÀmı òaber-dÀr eyle sen Tevfíú 

O zümre úuvvet-i güftÀrı eşèÀrımdan ögrensin348 

 

Yazarsıñ böyle her vÀdíde bir raènÀ àazel Tevfíú 

ZamÀnıñ şÀèirÀnı úudret-i inşÀdı görsünler349 

 

Fahriye nitelikli beyitlerinde Mehmet Tevfik Efendi, devrin şair geçinenlerine 

şiirin ne demek olduğunu, neyi, nasıl anlatması gerektiğini hep kendi şiirlerine bakıp 

öğrenmelerini öğütler. Ne var ki bu kadar kudretli bir şair olan Tevfîk’i, böyle bir 

kabiliyeti, devrin şairlerinin kıskanmaları da pek tabîdir. 

 

                                                 
346  29 Haziran 1935; 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 37. 
347  29 Haziran 1935; 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 37.  
348  29 Haziran 1935; 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 37. 
349  7 Kȃnȗn-ı Evvel 1935; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 14. 
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DÀ´imÀ Tevfíú eder óikmetle naômıñ imtizÀc 

Reşk ederse ùoàrudur èaãrıñ süòandÀnı saña350 

 

Bu arada hatırlanması gereken bir husus ise Mehmet Tevfik Efendi’nin 

şiirlerindeki hikmetli söyleyişi anlayabilenlerin onu kıskanacak olmasıdır. Yoksa herkes 

onun gönlünden diline dökülen bu hikmeti anlayamaz: 

 

Elh-i süòanız maòzen-i óikmet dilimizdir 

Bilmez bizi ebnÀ-yı zamÀn cÀhilimizdir351 

 

Şiir, Sofuzȃde için hayatı, anlama ve anlamlandırma şeklidir: 

 

Şièri bÀzíçe edip tabè-ı latífim Tevfíú 

Şekl-i maènÀ-yı óayÀtı baña gösterdi temÀm352 

 

Mehmet Tevfik Efendi hiçbir baskı ve zorlamaya boyun eğmeyerek, riyakȃrlık 

yapmayarak söyler şiirini: 

 

Ôulm-i istibdÀda èiãyÀn eyledim rÀm olmadım  

MÀye-i faòr-ı mubÀóÀt eyledim èiãyÀnımı 

 

Bí-riyÀlıúdır şièÀrı òÀmemiñ Tevfíú hep 

Ùutsa lÀyıúdır bütün ehl-i úalem dÀmÀnımı353  

 

Şaire göre beyȃna kuvvet “sine”den gelmektedir: 

 

Olursa sínede úuvvet beyÀna sevdigim 

Gelir dehÀn-ı òayÀlim lisÀna sevdigim354 

 

                                                 
350  4 Mart 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 71. 
351  16 Mayıs 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 104. 
352  29 Haziran 1935; 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 37. 
353 15 Kȃnȗn-ı Evvel 1936; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 39. 
354 13 Temmuz 1941; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 6. 
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Yine şaire göre aşk ve ilham arasında bir ilişki vardır. Aşka dair bahse 

başlayınca kalem, ilham çeşmesinden feyz alır:  

 

èAşúa dÀ´ir baóåe geldikce úalem Tevfíú gibi 

Müstefíd-i feyø olur ser-çeşme-i ilhÀmdan355 

 

Bu nedenle şair olan, muhakkak ȃşık olmalıdır çünkü şiiri söyleyen aşkın 

lisanıdır: 

 

èAşúıñ lisÀnıdır şièri söyleyen 

ŞÀèir olan muùlaú èÀşıú olmalı 

 

Úalemi elinde gÿyÀ eyleyen 

Muóabbet bezminde fÀ´iú olmalı356 

 

Kalem, aşkı anlatmanın bir yolu; bir şekli, bir aracıdır: 

 

Úalem elimde kesilmiş lisÀn-ı èaşúımdır  

Úalemle her yazılan dÀsitÀn-ı èaşúımdır357 

 

Aşk, varlık şiirinin, mevcudiyet şiirinin mazmȗnudur: 

 

èAşú gÿyÀ şièr-i mevcÿdiyyetiñ maømÿnudur 

Bir èacÀyib cilvedir èÀlem anıñ meftÿnudur358 

 

Öyleyse, “ȃlemde mevcut olan yüce bir olgu” ve “varlık devam ettikçe asla yok 

olmayacak”, “daima, her varlığın tabiatının merkezinde bulunacak olan bir kavram” 359 

olan aşk, şaire göre ne anlama gelmektedir? Şair, Altıncı Defter’in sonunda aşkı ve 

sevdayı şu şekilde izȃh etmektedir: “Ruhun hüsne incizȃbına ‘aşk’, nefsin hüsne 

                                                 
355 17 Teşrîn-i Sȃnî 1936; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 25. 
356 17 Mart 1935; 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 20; 6+5=11’li hece ile söylediği 
koşmalarından biridir. 
357 15 Temmuz 1941; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 8. 
358  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 190. 
359  İhvân-ı Safȃ, “Aşkın Mahiyeti Hakkında Risȃle”, Aşk Risaleleri, Sır Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 37.  
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incizȃbına ‘sevdȃ’ derler. Aşk ile sevdȃ bir değildir. Bazen ikisi bir yerde kullanılıyorsa 

hakîkî değil hayȃlîdir. Şuȃrȃnın ȃsȃrında bu şekil istiʽmȃl görülüyorsa dikkatsizlik 

eseridir”.360 Yani güzellik algısındaki fark, aşk ile sevda arasındaki ayrımın sebebidir. 

Sevda, nefse ait bir haz; aşk ise ruha ait bir hassadır. 

 

Derd-i èaşúım eyleyip iúrÀr yazdım nÀme ben 

NÀzdan bir kisve giydirdim o gül endÀma ben 

 

èAşúıñ ilhÀmına Àyíne olmuşdur òayÀl 

İltifÀt etmem bu seyrÀn-gÀhda evhÀma ben361 

 

Elbette bu aşk tasavvufi mȃnȃda bir aşk, İlȃhî aşktır. Bu “aşk, her güzeli kendi 

güzelliğinden yaratanın güzelliği ile müzeyyen” 362 bir aşktır. Böyle bir aşk herkeste 

tezahür etmez, marifet ehli bilir onu. O ancak, “cevheri saf, cismi latîf, heykeli (şekli) 

zarif, tabiatı ince, ruhu hiffetli, sırrı nûrlu ve fıtratı yüce insanlarda zȃhir olur”.363 

 

Herkes bilir mi õevú-i ãaóbÀyı bezm-i èaşúı 

Var ãor anı sen ey cÀn erbÀb-ı maèrifetden 

 

Mehmet Tevfik Efendi’ye göre insana Hakk’ı tanıtan yollar pek çoktur. Her 

nimetin aslı, esası, gayesi, Hakk’ı bildirmek ya da her nimetten gaye, Hakk’ı bilmektir. 

Eğer insan Hakk’ı bilmez gafil olursa o zaman felaketin eşiğine gelmiş olur ki oradan 

itibaren fısk, isyan gibi manevî sıkıntılar, onu şeytanın oyununa getirip ateşe 

sürükleyebilir.364 

Bu nedenle, mutasavvıflara göre Hakk’a erişmek asıl gayedir ve hatta farzdır. Bu 

bağlamda Hakk’a erişmeye vasıta olacak her şey önemli görülmüştür. “Aşk bendeyi 

Hüdâ’ya eriştirir. Onun için aşk dahî farz” olmuştur denilmiştir.365 Bu bağlamda, nefsî 

olan mecȃzî aşktan, şairin ifadesiyle “sevda”dan, hakîkî aşka uzanan bir yol da 

                                                 
360  06 Mil Yz 9962-5 ( Altıncı Defter), s. 155. 
361  30 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1938; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 109. 
362  Ruzbihan Bakli, “Aşkın Aslı Hakkında”, Aşk Risaleleri, Sır Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 97. 
363  a.y. 
364  1 Mayıs 1938; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 123. 
365  Mesut Sandıkçı, Aynülkudȃt Hemedȃnî’nin Hayatı, Eserleri ve Temhîdȃt Tercümeleri: Metin 
İnceleme, Marmara Üniversitesi SBE, YL Tezi, İstanbul 2009, s.101. 
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bulunabilir. Mehmet Tevfik Efendi, klasik divan şiiri üslûbu içerisinde bu meseleye 

değinse de o, genellikle İlâhî aşkı daha açık bir ifade biçimi ile dile getirmiştir. 

Sofuzȃde’ye göre,“arş-ı istiğnȃya yol aşkın zemininden geçer”.366 Ayrıca her 

kim kalbini, kalp aynasını, Allah aşkı ile pak ederse, o zaman kȃinatın Yüce Yaratıcı’sı, 

Hȃliku’l-Eflȃk olan Cenȃb-ı Hakk’ın tecellileri, kalp aynasına yansır. Böylelikle 

kaleminden dökülen de kalbine doğan ilhamlar olur: 

 

èAşú-ı Óaú’la her kimiñ mir´Àt-ı úalbi pÀk olur 

Maèkes-i envÀr-ı ÕÀt-ı ÒÀlıúu’l-EflÀk olur367 

 

Hüsn ü èaşúıñ keyfiyÀtından ibÀretdir óayÀt 

Baàlıyım Tevfíú dilden aldıàım ilhÀma ben368 

 

Bilindiği üzere bilginin iki türü vardır. “Biri kesbî (insan tarafından elde edilen) 

diğeri vehbî (Allah tarafından verilen). Diğer taraftan da iki bilgi cihazı mevcuttur; akıl 

ve kalp. Kesbî bilgiler aklın gayretiyle kazanılır. Buna mukabil kalbî bilgiler, ilȃhî bir 

hediye olarak doğrudan doğruya ilham edilen bilgilerdir”.369 O nedenle gönül aynası, 

kalp, kirden, tozdan temizlenmeli yani günahlardan arındırılmalı, Allah aşkı ile dolmalı; 

Allah’tan gayrı düşüncelerden uzaklaşmalıdır ki ilham önce gönüle ardından da dile 

dökülebilsin: 

 

Áşufte göñülden Tevfíú olur mu ilhÀm  

Áyíneniñ silinmek lÀzımdır iàbirÀrı370 

 

Mehmet Tevfik Efendi,  tıpkı tüm divan şairleri gibi aşktan bahsetmektedir fakat 

yukarıda da değinildiği üzere aşk ile ilham, onun için doğrudan ilişkilidir. “Senin 

aşkındır ancak marifet dersinde üstadım” 371 diyen şair aşkı ulvî bir üstad kabul 

etmektedir. 

Aşk sadece nefsî bir arzu değil, yüce ve ilȃhî bir mevhibe, ruha ait bir özelliktir. 

Güzelliği, cemȃli her yerde ve her şeyde temȃşȃ edebilmektir. “İnsanın hüsn-i cemȃle, 
                                                 
366  24 Temmuz 1941; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 10. 
367  7 Temmuz 1941;06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 3. 
368 30 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1938; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 109. 
369  Cihan Okuyucu, Gazel Bahçesi, Sütun Yayınları, İstanbul 2013, s. 58.  
370  20 Eylül 1941; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 28. 
371  13 Nisan 1942; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 88. 
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hüsn-i savte, rȃyiha-i tayyibeye alȃkası ȃlem-i elestteki tecellîden münbaʽistir”372 

denilmektedir. O ȃlemdeki var olan “Elestü bi-Rabbiküm: Ben sizin Rabbiniz değil 

miyim?”373 hitȃbı ruhlarda derin izler bırakmıştır. Bu nedenle, insan, “bu ȃlem-i fȃnîde 

hayrette ve hasrettedir. Nerede bir hüsn-i cemȃl sahibi görse kalbinde ona alȃka-bend 

olur. Nerede bir güzel ses işitse onun esîri olur. Nerede bir güzel koku duysa ondan 

lezzet bulur”.374 Bu nedenle her güzellik, cemȃlin mutlak sahibini hatırlatır. Bu 

bağlamda şair,  tasavvufî nazarla baktığı her şeyde aslın, hakîkatin O’nun varlığı 

olduğunu gören kişidir. Kâinatta var olan tüm güzelliklerin Cemâl’i anlattığını bilen; 

ruhun Cemâl’e aşinâlığının ezelî olduğunu hatırlayan, aşkın aslının, esasının bu cilve 

üzerine kurulu olduğunu anlayandır. O, Cemâl sahibinin bilinmeyi murâd 

etmesi/sevmesi ile kainâtın var olduğunu bilen, hayatın “hüsn ü aşk”tan ibaret olduğunu 

gören, yönünü, kıblesini Bâkî olana çeviren; Allah’dan gayrı hiçbir şeyi görmeyendir. 

O, hüsne olan iştiyakı, aşkı ve kalbiyle aldığı ilham ile ezelde verdiği “Belȃ: evet” 

cevabını her daim hatırlayan, kalem aracılığıyla tüm bunları lisana döken kişidir: 

 

Varlıàımdan èayn-ı istiànÀ refÀhımdır benim 

Úayd-ı Àlemden tecerrüd şÀh-rÀ[h]ımdır benim 

Meskenet nefsimde iósÀn-ı İlÀhí’mdir benim 

Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim375 

 

Eylemiş Tevfíú imlÀ dehri ÀåÀr-ı ãıfÀt 

Hep O’dur mecmuèÀ-i icmÀl-i nevè-i mümkinÀt 

Rÿ-nümÀdır işbu rengín perdede esrÀr-ı ÕÀt 

Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim376 

 

Taòattur eyleyip bezm-i Elesti ehl-i taãdíú ol 

Ezelden tÀ ebed bi’l-cümle aúvÀma nidÀ birdir377 

                                                 
372 Hüseyin Vassâf, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Feyzü’l-Kemȃl ve Mir’atü’l-Kemȃl, haz.: Muammer Cengiz, 
Dergȃh Yayınları, İstanbul 2015, s. 102. 
373  Aʽrȃf 7/172. 
374  Hüseyin Vassâf, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Feyzü’l-Kemȃl ve Mir’atü’l-Kemȃl, s. 102. 
375  19 Temmuz 1938; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 149. 
376  19 Temmuz 1938; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 151. 
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İlÀhí maàfiret úıl cürmümüz ehl-i velÀ óaúúı 

Dil-i mecrÿó-ı reh-vÀr-ı ùaríú-i ibtilÀ óaúúı 

ŞehídÀn-ı beyÀbÀn-ı diyÀr-ı KerbelÀ óaúúı 

Budur iúrÀrımız Tevfíú hep “úÀlÿ belÀ” óaúúı378 

Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz379 

 

Mehmet Tevfik Efendi’nin derdi, gayesi, hedefi, düşüncesi hep “insan olma” 

meselesinin halline yöneliktir. Bu bağlamda, şaire göre “aşk”, insanı insan eden, 

varlığın sebebi, anlamı, gayesidir. Aşktır, insanı diğer mahlȗkȃta üstün kılan: 

 

İnsÀn eder tefevvük èaşú ile kÀ´inÀta  

Ol zümreniñ budur hep òilúatde imtiyÀzı 

 

Divan şairlerinin hemen hepsi, mutasavvıf olsunlar ya da olmasınlar, tasavvufî 

ıstılahları son derece güzel bir biçimde kullanmışlardır. Mehmet Tevfik Efendi, her ne 

kadar kendini divan şairlerinin halefi olarak kabul etse de divan şairlerinin bazılarını, 

kullandıkları bu kavramların uzağında gördüğünden, yer yer eleştirmektedir. Sofuzȃde, 

öyle “kendi söylediğine bigȃne olan şairlerden” değildir. Ona göre pek çok şair, 

şiirlerinde kullandıkları bu terkiplerin, mazmunların, istiarelerin mȃnȃsına vȃkıf 

değildir. Aslında bir takım hakikatlerden bahsediyor olsalar da kendileri bu hakikatlerin 

ne olduklarını bilmezler. Oysa mutasavvıflar, bu ıstılahları bilerek kullanırlar hatta 

denilebilir ki bu ıstılahları kullanmalarına izin verilmiştir.380 Öte yandan, şaire göre 

divan şairlerinin çoğu “divan” adını verdikleri eserlerinde bir kafiyenin peşinde 

“divȃne” olmuşlardır. Bazen ȃkil ve şuurlu insanlara önderlik eder, yol gösterir bazen 

meclislerde mey yudumlar; bazen zühd sahibi sȃlih kimselere ders verir bazen de 

meyhane köşesinde kendini mey ve şarabla itikȃfa çekerler. Kimi zaman bir gazelleri 

semt-i harabȃta götürür kimi zaman bir yegȃne eser olur.381 Oysa Mehmet Tevfik Efendi 

yaşayarak, deneyimleyerek idrȃk ettiği hakikatleri aşk ile, ilhamla dolu olan gönlünden 

taşıp gelen hikmetli şiirleri ile diğer şairlerden ayrılmaktadır. Dolayısıyla, bu özellikleri 

                                                                                                                                               
377  20 Kȃnȗn-ı Evvel 1935, 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 23. 
378  A'rȃf 7/172. 
379  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter ),  ss. 47-49. 
380  İsmail Hakkı Bursevî, Esmaü’l-Hüsnȃ Şerhi, haz.: Selim Çakıroğlu, Sȗfî Kitap, İstanbul 2014, s. 149. 
381  9 Eylül 1941; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 23. 
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nedeniyle şair, şiirini “sihr-i helȃl”e benzetmektedir. Sihr-i helȃl, edebî bir terim 

olmakla birlikte şairler bu terkibi daha ziyâde Hz. Peygamber’in “İnne mine’l-beyâni 

sihren/le-sihren / bu çok sihirli, etkileyici bir beyandır, sözdür” 382 hadisi ile 

irtibatlandırarak kullanmışlardır. Sözlükte, “sihir”in bir mânası da “şiir ve fesȃhat gibi 

insanı meftȗn eden hüner”dir.383 Buradan hareketle, aslında İslam dininin yasaklarından 

biri olan sihir ile şiirin etkileyici anlatımı arasında bir ilişki kurulmuş; Hz. 

Peygamber’in ilgili hadisine dayanılarak da iyiyi, güzeli, hayrı anlatan hikmetli şiir, bir 

anlamda helal sihir olarak yorumlanmıştır. İşte Sofuzȃde de kendi şiirlerini “sihr-i 

helȃle” benzeterek, nazmının son derece güçlü bir etkiye sahip olduğunu 

vurgulamaktadır: 

 

Tevfíú saña mevhíbedir èilm-i meèÀní 

Her söz bu kadar úıymeti èÀlí sihr olmaz384 

 

Beytü’l-óarem-i sırr-ı ÒudÀ dil evi Tevfíú  

Beñzerse nola şièr-i terim siór-i óelÀle385 

 

Tevfíú olunca nevk-i úalem sióre tercemÀn 

Baàlar dehÀn-ı dehri füsÿnım ile’l-ebed386 

 

Yine bu mihvalde, Adliye Eski Nȃzırı Merhum Nȃzım Paşa’nın Kastamonu 

Vilȃyeti Valiliğini teşrif etmesi sebebiyle yazdığı kasidenin fahriye bölümü son derece 

dikkat çekicidir. Şair kendini, “Ben şair-i sihr-âver-i asrım”387 ifadesiyle “asra sihir 

getiren şair” olarak tanımlamaktadır. Ardından “Rȗhu’l-kudüs” terkibi ile nefha-i 

İlȃhî’yi Hz. Meryem’e üfleyen Hz. Cebrâil’e telmihte bulunmaktadır.388 Rûhu’l kudüs 

                                                 
382 M. Orhan Okay, “Sihr-i Helȃl”, DİA, İstanbul 2009, c. 37, s. 172; İlyas Çelebi, “Sihir”, DİA, İstanbul 
2009, c. 37, s. 172; İsmail b. Muhammed el-Aclȗnî, Keşfü’l-Hafȃ ve Muzîlü’l-İlbas amme’ştehera mine’l-
Ehȃdisi alȃ-Elsineti’n-Nas (I-II), Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997, c. I, s. 225, (Hadis nr.: 780). 
383  Sȃmi, Kȃmus-ı Türkî, s. 711. 
384  13 Haziran 1938; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 132. 
385  15 Teşrîn-i Sȃnî 1941; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 50. 
386  21 Kȃnȗn-ı Sȃnî 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 40.  
387  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 69. 
388  “Rûhu’l-kudüs, “temiz ruh, bereket ruhu, mukaddes ruh” anlamlarına gelmektedir ve bu tabir Kur’ân-ı 
Kerîm’in, Bakara 2/87, 253; Mâide 5/110 ve Nahl 16/102 ayetlerinde geçmekte ve dördünde de Hz. 
Cebrâil kastedilmektedir. Hz. Îsâ hakkındaki âyetlerde onun Rûhulkudüs ile desteklendiği, Nahl sûresinde 
(16/102) ilâhî vahyin Rûhulkudüs vasıtasıyla indirildiği bildirilmektedir. Cebrâil’e ruh denilmesi Allah 
katında mertebesinin yüce olduğunu açıklamak ve onu şereflendirmek içindir. Beden nasıl ruhla 
diriliyorsa din de vahyi getiren Cebrâil ile hayat bulmaktadır. Ayrıca ruhanî bir varlık olduğu için de 
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tabiri, “rahmanî nefes” mânasıyla gönüllere ilâhî bilgileri aktararak onları ihya eden Hz. 

Cebrâil için kullanılmaktadır.389 Mehmet Tevfik Efendi de şiiri ve kalemi ile tıpkı 

kabaran, köpüren denizlerin içindeki cevherleri kenara saçtıkları gibi, Hz. Cebrâil’in 

pek çok fetihe sebeb olan, feyzler veren nağmeleri, nefhaları ile ezelî sırları, ilim, sanat, 

bilim ve marifete dair hakikatleri dile getirip anlattığını belirtmektedir: 

 

Ben şÀèir-i sihr-Àver-i èaãrım ki dem-À-dem 

Tertíb-i maèÀníde eder ùabèıma yÀrı 

 

Rÿóu’l-úudüsüñ zemzeme-i feyø-i fütÿóı 

Sırr-ı ezeliñ cilve-i mevvÀcı bióÀrı 

 

MízÀb-ı maèÀrif kesilür òÀme elimde 

Eylersem eger bÀriúa-i fikreti cÀrí390 

 

Hz. Hassȃn b. Sȃbit, Hz. Peygamber’in şairi olarak bilinmektedir.391 Hz. 

Hassȃn’ın mescitte, Allah ve Resȗlünü öven şiirleri okumasına Hz. Peygamber izin 

vermiş, bu tarz şiirleri okuduğunda kendisini “Rûhu’l-kudüs”ün teyid buyuracağını 

bildirmiştir.392 Buradan hareketle şairler, İslam dininin yüceliğini anlatan şiirleri ile Hz. 

Cebrâil tarafından teyid buyurulacaklarına inanmışlardır. Sofuzȃde de Hz. Peygamber’e 

ve Ehl-i Beyt-i Mustafa’ya derin bir muhabbet duymaktadır. Yazdığı onlarca na’t, 

mevlȗdiye, muharremiye ve mersiye bu muhabbetin bir tezahürüdür. İşte bu nedenle 

Sofuzȃde’ye göre de Allah ve Resȗlünü öven şiirler söyleyen şairlerin bir kıymeti 

olabilir; yoksa her şair, Hz. Peygamber’in şairi olarak bilinen Hz. Hassȃn b. Sabit gibi 

övgüye değer olamaz: 

 

 

 

                                                                                                                                               
Cebrâil’e bu isim verilmiştir”, bkz.: Ömer Faruk Harman, “Rûhulkudüs”, DİA, İstanbul 2008, c. 35, s. 
216; Güzel sesin Hz. Cebrâil’in sesine benzetilmesi ile ilgili olarak bkz: Cemal Kurnaz, Hayȃlî Bey 
Dîvȃnı’nın Tahlili, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara 2002, s. 54. 
389  Mustafa Uzun, “Rûhulkudüs”, DİA, İstanbul 2008, c. 35, s. 218. 
390  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 69. 
391  Hz. Peygamberin şairleri Hassȃn b. Sȃbit, Ka’b b. Mȃlik, Abdullah b. Revȃhȃ için bkz.: Dursun Hazer, 
Hz. Peygamber (s.a.v.)in Şairleri, Hitit Yayınları, Ankara 2008. 
392 Yasin Kahyaoğlu, “Resulullah’ın Şairi Hassȃn b. Sȃbit’in Hayatı ve Şiirleri”, Harran Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, Şanlıurfa 1996, s. 320. 
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Şerefi úurb-ı peyem-ber ile bülend olmuşdur 

Her süòan-sÀz-ı edeb Haøret-i HassÀn olmaz393 

 

Elbette böyle söylenmiş şiirlerde, İlȃhî aşkın ve Hz. Peygamber’e duyulan 

muhabbetinin dile getirildiği şiirlerde, kemȃl sahibi kimseler ruhȃnî lezzet bulurlar: 

 

Õevú-i rÿóÀní bulur şièrimde erbÀb-ı kemÀl 

Ben hevÀ-yı èaşú ile verdim ãadÀ neyler gibi394 

 

Ve yine böyle şiirlerden Sokrat ve Eflatun ders alır: 

 

Milk-i maènÀ óikmete olmuş müheyyÀ şöyle kim 

Salùanat temåíl eder ol yerde tÀcı şièrimiñ 

 

Ders eder her beytim EflÀùÿn ilÀhiyyÀtda 

Meşú olur Soúraù’a destÿr-ı netÀcı şièrimiñ395 

 

Bir şiirinde Mehmet Tevfik Efendi: 

 

Bir èacÀyib şÀèirim şièrim òayÀlimdir benim 

äÿret-i endíşe naúş-ı óasb-i óÀlimdir benim 

èÁlem-i maènÀya ùayrÀn eylemekde dÀ´imÀ 

NavdÀn-ı kilk-i ter işkeste-bÀlimdir benim396 

 

diyerek şiiri, şiirde hayali, mȃnȃ ȃlemine ulaştıran bir vasıta olarak gördüğünü 

belirtmektedir. Böylelikle şair, mȃnȃ ȃlemine yolculuk eder; beyȃn sırrı kendisine açılır 

ve söyledikleri şiirden öte hakîkatler halini alır: 

 

 

                                                 
393  30 Teşrin-i Evvel 1941; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 44. 
394  12 Kȃnȗn-ı Evvel 1941: 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 61. 
395  21 Teşrîn-i Sȃnî 1939; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 68. 
396  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 167; Abdulkadiroğlu,  Kültürümüzden Esintiler, s. 409. 
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Tevfíú saña sırr-ı beyÀn oldu küşÀde 

Ùabèıñda olan cilve-i eşèÀr degildir397 

 

İşte o zaman marifet sahibi kimseler hikmete dair bütün bilgileri onun 

şiirlerinden okurlar: 

 

Şièriñi nükte-şinÀsÀn-ı maèÀrif Tevfíú 

Oúusun terceme-i óikmeti tekmíl gibi398 

MevvÀc olalı fikr ile deryÀ-yı meèÀní  

MersÀ-yı kemÀlÀt u hüner sÀóilimizdir 

 

TuàrÀ-keş-i fermÀn-ı cihÀn-gír-i beyÀnız 

èİlm ü edebe ol ki bizim maófilimizdir 

 

YektÀ úalemiz maèreke-i naômda Tevfíú 

Hep àÀlib olan tabè-ı ôafer kÀfilemizdir399 

 

Şaire göre, eğer gönül gamlanırsa; gönle hüzün ve keder hâkim olursa dil 

dolaşır; lisan tutulur ve beyȃn bozulur. Artık şair, hakkı ve hakîkati söyleyemez olur: 

 

áam gelirse dil-i bímÀra lisÀnım ùutulur 

Dolaşır dil dilime seyr-i beyÀnım ùutulur 

 

Kirlenir Àyíne-i beyt-i òayÀlim óattÀ 

Zír-i endíşede güftÀr-ı nihÀnım ùutulur400 

 

Her devirde şairler, irfȃnı dile getirirler ve şair devrinin irfan seviyesinin âdeta 

bir delîlidir. 

 

                                                 
397  11 Mart 1938; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 114.  
398  19 Şubat 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 60. 
399  16 Mayıs 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 104. 
400  29 Mayıs 1936; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 105. 
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ŞÀèiriñ şièri zamÀnıñ mevce-i èirfÀnıdır 

äanki şÀèir devriniñ èirfÀnınıñ burhÀnıdır401 

 

Bu bağlamda şair, divan şairlerinin isimlerini anarak onların da devirlerini nasıl 

temsil ettiklerini hatırlatır: 

 

Devriniñ şevú ü neşÀùıñ gösterir şièr-i Nedím 

Rÿó-ı şÀèir ol gülistÀnıñ güli reyóÀnıdır 

 

Devr-i istílÀda Nefèí şièriniñ BÀúí gibi 

İòtişÀmı ol zamÀnıñ óaşmet-i sÀmÀnıdır402 

 

Sofuzâde de tıpkı bu divan şairleri gibi devrini temsil etmektedir. Mehmet 

Tevfik Efendi ilerlemiş yaşına rağmen şiir yazmaya devam etmektedir. Şiir yazarken 

kendi ifadesiyle “endişe”sinde bulduğu kuvvet, gençliğinin çok üstündedir. Şair altıncı 

defterin başında bu konu ile ilgili olarak şunları söylemektedir: 

 

Gayr-ı matbu eşȃrımı toplayan altıncı defterdir. Kitap kenarlarında, evrak sırtında yazılı 

olanlardan başka yaşım altmışı geçtiği ve zihnimde eski kuvvet kalmadığı halde şiir 

yazarken endişemde bulduğum kuvvet gençliğimin çok  fevkindedir. Tabʽımın ȃlemden 

aldığı akisleri fikrimde tebȃrüz ettirmekdeki semȃhati hȃlȃ ber-devȃmdır.403 

 

Fakat şair yaşına rağmen şiir söylemeye devam etse de, şiirlerinden takip 

ettiğimiz kadarıyla, devir değişmiş; ilim, sanat, hüner az bulunur hale gelmiştir: 

 

Şimdi Tevfíú öyle iflÀs eylemişdir ki edeb 

Her ùaraf fıúdÀn-ı naúd-i maèrifet buórÀnıdır404 

 

İlimden, irfandan, hikmetten, marifetten şiirden anlayan kalmamış; divan 

şairlerine hakaret, ilme ve irfana hürmetsizlik ve cehalet her yeri kaplamış; Türkçe’yi 

bilmeyenler de şair kesilmişlerdir: 

                                                 
401  20 Kȃnȗn-ı Evvel 1926; 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 173. 
402  20 Kȃnȗn-ı Evvel 1926; 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 173. 
403  9 Teşrîn-i Sȃnî 1935; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s.1.  
404  20 Kȃnȗn-ı Evvel 1926; 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 173. 
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CehÀlet úÀpladı dünyÀ yüzünü 

ëalÀlet baàladı òalúıñ gözünü 

Añlayan úÀlmadı óíkmet sözünü 

Maèrifet maóv oldu rezÀlet úaldı 

 

Şièr ü inşÀya raàbet var idi 

èİlm ü èirfÀna óürmet var idi 

 

Taèlím ü taóãíle àayret var idi 

Şimdi ol zümreye èadÀvet úaldı 

 

Gölgeden úorúanlar úÀhir kesildi 

èAcemi oàlanlar mÀhir kesildi 

Türkçe’yi bilmeyen şÀèir kesildi 

AãóÀb-ı dívÀna óÀúÀret úÀldı405 

 

Ehl-i kemȃle hürmetin kalmadığı böyle bir devirde elbette “ayrılık saatinin gelip 

çatması”, yani bu dünyadan göçüp gitmek, şaire daha hoş ve güzel görünmektedir: 

 

Bir demde kim àaríb úalır ãÀóib-i kemÀl 

Elbet óulÿl-i sÀèat-i hicrÀn òoş gelir406 

 

Mehmet Tevfik Efendi’nin, ısrarla üzerinde durduğu “insan olma” meselesinin 

diğer bir yönü “ayna” metaforu ile karşımıza çıkmaktadır; bu aslında bahsi geçen “aşk” 

kavramı ile de yakından ilintilidir. 

 

Vecó-i BÀúí öyle bir Àyíne úılmış dehri kim 

Anda ãÿret gösteren insÀnı bulmaúdır hüner407 

 

                                                 
405  26 Temmuz 1926; 06 Mil Yz 9962-10 ( Birinci Defter), s. 56. 
406  28 Mart 1936; 06 Mil Yz 9962-5 ( Altıncı Defter), s. 84. 
407 8 Eylül 1941; 06 Mil Yz-A 9962-8(Dokuzuncu Defter), s. 22. 
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Çünkü kȃinattaki her şey Hakk’ı gösteren bir aynadır. Öyleyse insan da bir 

aynadır. Şairin ifadesiyle “Temâşâ-yı Cemâl’e sahne-i mir´ât”tir.408 Yukarıda da bahsi 

geçtiği üzere insanda da hususiyle “kalp” aynadır. Bazı mutasavvıflar “Mü’min, 

mü’min’in aynasıdır” 409 hadisini, “Mü’minin kalbi, Mü’min’in aynasıdır” şeklinde 

yorumlamışlardır. Buna göre, “hadisteki ‘mü’minin kalbi’ndeki mü’minden murat, 

insandır. ‘Mü’min’in aynası’ sözündeki Mü’min’den murat ise Allah Teȃlȃ’dır”.410 

Öyleyse insan da tüm kâinat da birer aynadır ve her ne yöne yönelirse yönelsin, her 

nerede olursa olsun insan, O’ndan gayrı bir şey göremez. 

 

Mü´min’iñ mir´Àtı mü´mindir dedi faòr-ı rusul 

Veche-i èirfÀnadır tefsír-i sırr-ı “eyne mÀ”411 

 

Eşref-i mahlȗkat olarak “ahseni takvîm” üzere yaratılmıştır insan.412 Öyleyse, 

insanın yapması gereken nedir? İnsanın yapması gereken “kendini bilmek”tir. Çünkü 

şaire göre ancak “kendini bilen” insandır: 

 

Kim bilirse kendiniñ mÀhiyyetin insÀn olur 

Çokdır insÀnım diyü daèvÀ eden bí-çÀreler413 

 

Bu nedenle insan, şairin, “Olma gâfil vâkıf ol gel 'men aref' sırrına ah”414 

deyişine kulak vermelidir. Çünkü Hakk’ı bilmek isteyen, kendini bilmelidir: 

 

Óaúú’ı bilmek isteyen bilmek gerekdir kendini 

Bir óaúíúatdir bu müşkil-ter muèammÀdan àaraø415 

 

Mutasavvıflar tarafından hadis olarak kabul edilen “Kendini bilen şüphesiz 

Rabbini de bilir”416 hakikatine atıfta bulunan şair, insanın yaratılış gayesini bilmesini, 

kȃinat aynasında ve kendinde var olan tecellîyi anlamasını ister. Çünkü tecellî, Hak 
                                                 
408  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 126. 
409 “Mü’min, Mü’min’in aynasıdır”, Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, c. 4, s. 325-326 (Hadis nr.: 1929). 
410  Kırımlı Şeyh Selim Dîvȃne, Vahdet-i Vücȗda Dair Ȃriflerin Delîli ve Müşkillerin Anahtarı, haz.: 
Mustafa Tatçı, Halil Çeltik, H Yayınları, İstanbul 2014, s. 52. 
411  “Her nereye…”, Bakara 2/115; Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 27. 
412 5 Mayıs 1942; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 99. 
413 25 Kȃnȗn-ı Evvel 1936; 06 Mil Yz-A 9962-7(Yedinci Defter), s. 46. 
414  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 1b-2a. 
415  27 Ağustos 1311; Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 141.  
416  Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. II, s. 234,  (Hadis nr.: 2530). 



 111 

yoluna giren, Hakk’ı arayan “sȗfînin kelȃmında, izhȃr-ı merȃmında, hakîkati ifhȃmında 

en büyük sermȃyesidir”.417 Ancak, Hakk’ın bir olduğunu müşahede eden, kâinatta var 

olan ȃsȃr-ı tevhîdi görüp gönlünü “kȃnî” kılan insan418, ehl-i hakîkatten olur. “Ehl-i 

hakîkat her dȃim ikiden bir çıkarır”419 ve ikilik “mezheb-i aşka göre hep kȃfirlik”tir. 

Cȃn ile cȃnȃn; zȃhir ile bȃtın, ebr ile bȃrȃn birdir.420 Bütün bu hakikati görebilen insan 

tam ve gerçek manasıyla “insan” olabilir. 

Mehmet Tevfik Efendi, “Mensur Şiir”421 adını verdiği bir manzum-nesir 

örneğinde “insan olma” düşüncesini “anȃsır-ı erbȃèa” bağlamında ele almaktadır. Antik 

Yunan felsefesinde ortaya çıkan ve İslam felsefesinde de etkili olmuş “anȃsır-ı erbȃèa” 

düşüncesine göre insan ve kainâtta var olan her şey toprak, hava, su ve ateşten yani 

anȃsır-ı erbȃèa/dört unsurdan meydana gelmiştir.422 Bu anlayış, İslam düşüncesi içinde, 

temelde Aristo’nun kurduğu “dört unsur” fikrini koruyarak bir takım farklılıklara 

uğramış; İslam filozofları tarafından yeniden şekillendirilmiş ve zamanla tasavvufî 

öğreti içinde de yer bulmuştur.423 İnsanın yapısında, yaratılışında varolduğu kabul 

edilen ve sıcaklık, soğukluk, kuruluk, nemlilik gibi özeliklere sahip bu “dört unsur”un 

mizaca da hakîm olduğu kabul edilmiştir. Anȃsır-ı erbȃèa klasik şiirimizde de çokça 

işlenen konulardan biridir. Mutasavvıf şairler de bu unsurlardan bahsetmiş ve genellikle 

ateş ve havayı daha olumsuz; su ve toprağı ise olumlu yönleri ile anmışlardır.424 Bu 

bağlamda nefsin dört mertebesi dört unsura benzetilmiştir. Nefs-i emmâre ateşe, nefs-i 

levvâme havaya, nefs-i mülhime suya, nefs-i mutmainne toprağa benzetilmiştir.425  

Bu bağlamda, Sofuzâde, bahsi geçen şiirde, divan şiirinde sıklıkla üzerinde 

durulan bu konuyu “insan olma” bağlamında yeniden ele almaktadır: 

 

 

                                                 
417  Hüseyin Vassȃf, Gerçeği Gösteren Ayna, Mir´ȃt-ı İncilȃ-yı Hakîkat, haz.: Mustafa Tatçı, Mehmet 
Akkuş, H Yayınları, İstanbul 2016, s. 104. 
418  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 143. 
419  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 52. 
420  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 30. 
421  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 49. 
422  M. Bekir Karlığa, “Anâsır-ı Erbaa”, DİA, İstanbul 1991, c. 3, s. 150; Anâsır-ı Erbaa” ile dört büyük 
melek arasında da irtibat kurulmuş. Bkz.: Osman Kemalî, İrfan Sızıntıları, haz.: Mustafa Tatçı, H 
Yayınları, Ankara 2017, ss.118-123. 
423 İbn Arabî, Fütühât-ı Mekkiye’de “…insanda bütün unsurlar bulunsa bile en önemli unsur topraktır” 
demektedir. Bunun da sebebi olarak insanın topraktan yaratıldığına yine ona döneceğine ve yeniden 
dirilip topraktan çıkarılacağına işaret buyurulan Tâhâ suresi 55. ayetini delîl olarak gösterir. İbn Arabî, 
Fütühât-ı Mekkiye, c.2, ss. 154-155. 
424  Ayrıca ateş ve hava erkek; su ve toprak dişi olarak da nitelenmiştir. Bkz.: İskender Pala, Dört Güzeller 
( Toprak, Su, Hava, Ateş), Kapı Yayınları, İstanbul 2019, s. 1. 
425 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, ss. 40-41. 
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İnsÀn hevÀ gibi óafíf ãu gibi laùíf Àteş gibi nazíf  

 Ùopraú gibi şeríf olmazsa insÀn olmaz426 

 

 Bu ikili mısralardan oluşan sekiz bölümden meydana gelen bu “Mensur Şiir”in 

her bir kısmında hava, su, ateş ve toprağa ait olumlu ya da olumsuz niteliklerden 

bahsederek Mehmet Tevfik Efendi, insanın yapısında bulunan bu unsurların insan 

mizacında meydana getirebileceği etkileri vurgulamak istemektedir. Bu şiirden 

anlaşıldığı kadarıyla her unsurun kendine has olumlu ve olumsuz; iyi ve kötü; güzel ve 

na-hoş yanları vardır.427 Bunun için şair, bir yandan insanın hava, su, ateş ve toprakla 

hangi benzer özelliklere sahip olması gerektiğini söylemekte öte yandan hangi cihetle 

benzememesi gerektiğini belirtmektedir: 

 

İnsÀn hevÀ gibi seyyÀr ãu gibi devvÀr Àteş gibi úahhÀr 

 Ùopraú gibi àaddÀr olursa insÀn olmaz428 

 

 Böylelikle Sofuzâde, “insan olma” teorisini bu karşıtlıklar üzerine inşa 

etmektedir. Bu karşıtlık, unsurlardan birinin diğerine olan karşıtlığı değil her bir 

unsurun kendi içinde sahip olduğu niteliksel karşıtlıktır. Mehmet Tevfik Efendi, “insan 

olma” düşüncesini sadece yapısal, fiziksel bir olgu, bu yapının insanda meydana 

getirdiği tabii bir hal olarak ele almamaktadır. Ona göre insanlık, sadece bu unsurların 

üzerine kurulu değildir. Diğer tüm canlıların, bitkilerin, hayvanların bünyesinde de 

varolduğu kabul edilen unsurların insanda da bir takım etkileri elbette mevcuttur. Fakat 

tabii mizaç olarak kabul edilebilecek bu unsurlardan gelen niteliklerin değiştirilip iyiye, 

güzele ve üstün olana tebdil edilmesi ile gerçek manada bir insanlığın mümkün 

olabileceği anlayışına sahiptir. Bu da insanın ancak kendini nebevî metodla terbiye 

etmesi ile mümkündür.429  

                                                 
426  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 49. 
427  Mehmet Tevfik Efendi’nin bu yorumu Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiye adlı eserindeki dört unsur 
anlayışı ile benzerlik arzetmektedir. Bahsi geçen eserde Yunus Emre, Hz. Âdem’in bu dört unsurdan 
yaratılışına atıfta bulunmuş; bu unsurların kainâtı var eden Yüce Yaratıcı’nın sıfatları ile de irtibatlı 
oluşuna dikkat çekmiştir. Bu unsurlar ile insana yüklenen sıfatlara işaret eden Yunus Emre, bu sıfatlardan 
insan için olumsuz olanlarından akıl yardımıyla kurtulmak gerektiğinden de bahsetmiştir. Bkz.: Yunus 
Emre, Risaletü’n-Nushiye, haz.:Umay Günay, Osman Horata, Akçağ Yayınları, Ankara 2009, ss. 104-
109.  
428  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 49. 
429  Şiirin tamamı için çalışmamızın “Hikemî Şiirleri” başlığı altına bakılabilir. 
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Bunun için insan, şaire göre önce varlığını, kendisine hayat bahşedilişini, en 

büyük “rızık”, nimet olarak bilmelidir.430 Hiçbir zaman atȃlete kapılmamalı, say u 

gayret göstermelidir. Zaten hayatta canlı cansız cümle mahlȗkat, hizmetler görür; 

cihanda atȃlet yoktur.431 İnsan bu hayat yolculuğunda kiminle arkadaş olduğuna dikkat 

etmelidir, eşekle öküzle arkadaşlık eden, eşek peşinde öküz kuyruğunda yol yürüyen 

hakîkate ulaşamaz.432 Devir değişmiş, düzen bozulmuş olabilir; her devrin her dönemin 

zorlukları, sıkıntıları muhakkak ki vardır. Şair gibi dünyayı dolaşıp her kime sorsak 

hayatından memnun olmadığını görürüz.433 Herkes keyfince bir hayat sürmek ister ve 

durmadan şikȃyet eder.434 Oysa bu dünya mihnethȃnedir.435 İnsana düşen, bu dünyanın 

mihnetine, derdine, elemine sabretmek ve sabırla bu yolda ilerlemektir. Eğer insan şu 

dünya hayatını “kalp huzuru” ile yaşamak isterse, kanaat ve iffet sahibi olmalıdır.436 

Kaza ve kadere rıza göstermeli; teslim olmalı; şair gibi her işini “takdîre terk 

etme”lidir.437 Çünkü: 

 

Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz438 

 

Teslim olmak ve rıza göstermek, “kurtuluş şehrinin giriş” kapısıdır.439 Kendini 

beğenmek, “zehr-i hayat”tır ve bir kuru davadır.440 

İnsan, her gününü iyi hesap etmeli vaktini israf etmemelidir. Her zaman mevsim 

bahar olmaz. Gün gelir sağlık, sıhhat bozulur; dünyanın kararı yoktur. En sevdiklerin 

bile şu hayattan gider.441 O nedenle insan, her nefesini son nefesi gibi bilmelidir: 

 

Seni íúÀô eden Àòir bu sebebdir 

Gözüñ aç her nefes Àòir nefesdir442 

 

                                                 
430  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 93. 
431 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 16. 
432  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), ss. 12-13.  
433  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 16. 
434  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 80. 
435  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 85. 
436  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 5. 
437  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 43. 
438  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), ss. 76-77. 
439  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 85. 
440  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 42.  
441  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), ss. 21-23. 
442  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 84. 
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Zaten hayat sanki “tek bir nefes” gibi, bir ȃn gibi kısadır443; çabuçak geçer. 

“Helȃke doğru koşarmış hayat her demde / Geçenlerin sözü kalmış hemȃn bu ȃlemde”444 

diyen şaire göre, bu dünya hiç kimsenin asıl meskeni değildir; her gelen geçer; her 

konan göçer.445 Dünyaya takılmamak gerekir çünkü bu öyle bir dünyadır ki herkesi 

fazlasıyla meşgul eder; bu dünyaya takılan “ayak altında” kalır; tıpkı bir çocuk gibi 

ninnilerle avunur: 

 

Òalú-ı dünyÀya ùaúılan dolaşır sÀye gibi 

Ayaú altında úalır merdivene pÀye gibi 

 

Öyle dünyÀdır o kim herkesi eyler meşàÿl  

Aldatır ninni ile sevdigini dÀye gibi 

 

Her gelen varlıàa sürèatle içinden geçer 

MÀli-òulyÀya dalan müflisi bí-vÀye gibi446 

 

Bu nedenle, dünyanın görünen yüzüne aldanmamak gerekir447 çünkü “dȃr-ı 

fenȃ”dır. Burada “zevk-i bekȃ” bulunmaz. O yüzden bu geçici dünyada ebedî rahat 

arayanlar; ömürlerini boşa tüketmiş olurlar.448 Önüne aldığı her şeyi bir sel gibi 

sürükleyip giden devre uymamak, hırs ve hasedle mal peşinde koşmamak ve elde edilen 

malla mağrȗr olmamak gerekir.449 Çünkü mal, artar ve eksilir.450 Onunla övünmek 

yersizdir. 

“İstikȃmet en büyük sermȃye-i ikbȃldir451. İnsan nefsine, nefsin isteklerine 

uymamalıdır;452 çünkü hep kötülüğü emreder nefis. Nefsin kötü arzularına vicdan ile 

karşı koyulmalıdır; vicdanın telkin ettiğine uyulmalıdır.453 Nefislerine mağlup olup hile 

                                                 
443  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 83. 
444  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 62. 
445  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 24; 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 85. 
446  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 111. 
447  06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 27. 
448  06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 35. 
449  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), ss. 21-23. 
450  06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 3.  
451  06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 3. 
452 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 78. 
453  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 71. 
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ile insanları kandırmaya çalışanların kȃrı sadece pişmanlıktır. Yaşarken kendini hırs ve 

hased gibi kötü duygulara kaptırmayanlar iki dünyada da selȃmet bulacaklardır.454 

Şaire göre haset, insanı insanlıktan çıkaran son derece çirkin bir huydur. Hatta 

haset, bir hastalıktır; insanı hüsrȃna ve nirȃna sürükler. Ehl-i imȃna yaraşır bil hal 

değildir haset; şeytanî bir yoldur. İblis, Hz. Ȃdem’e haset etmiştir. Rahman’ın verdiğine 

haset etmek ne kadar kötü bir huydur. Haset, hüsn-i ȃmȃli yakıp harȃb eder. Ehl-i 

ulȗmun arasına giren haset, medresede irfânın yerini almıştır. Dergȃhlara giren haset, 

sofralarda nimetin zevkini hissettirmez olmuş; şeyhler bile şan ve şöhrete tâlip olup 

haset eder hale gelmiştir. Haset yüzünden, devletler, saltanatlar temelinden sarsılmış, 

nice sultanlar zincire vurulmuş, umerȃdan, vükelȃdan, vüzerȃdan nicesi bu yüzden 

mahvolmuştur.455 

Kişiye lazım olan istiğnadır. Kişi, kimseden bir şey istememeli; kendisinden rica 

edilirse elinden geleni yapmalıdır. İnsan, hem kalbini hem de libasını temizlemelidir. 

Yani içi dışı, zahiri batını temiz ve güzel olmalıdır. Yeme içmede ölçülü olmalı, aşırıya 

kaçmamalı, boğazına düşkün olup rezil olmamalıdır. Zaten insan olmak, hayvan gibi 

yemek içmek değildir. İnsan olmak doğru sözlü olmayı, yalandan uzak durmayı, faize 

bulaşmamayı, sahip olduklarına tevekkül etmeyi, daima şükretmeyi, şikȃyet etmemeyi 

gerektirir. İnsan olan “Kitab”ı elden bırakmamalı, okumalı ve kesb-i rahat etmelidir. 

Başkasının kusurunu görmemeli, kendi kusurunu görmeli sadece nefsini rakip 

bilmelidir.456 İşte ancak bu şekilde içini ve dışını temiz kılıp iyi ve güzel insan, kȃmil 

insan olma yolunda ilerleyebilir.  Şairin bütün endişesi budur. 

Kısacası, şairin, hayatı anlama ve anlamlandırma zemini şiirdir. O hayata dair 

duyduğu, gördüğü, bildiği, algıladığı, yaşadığı, hissettiği her şeyi, elemi, kederi, sevinci, 

doğruyu, yanlışı, yapılması gerekeni, terkedilmesi gerekeni hep şiirinde anlatmıştır. 

Kimi zaman tasavvufî duyuş ve hissiyatla gönlünde hȃsıl olan ünsü, neşveyi dile 

getirmiş kimi zaman bir ticaret erbȃbı kimliğine bürünmüş ticarete dair nasihatler 

vermiş, açtığı ticarethaneden bahsetmiş, kaderin sevk ettiği, Cenȃb-ı Hakk’ın ihsan 

ettiği müşterilerin gelişine şükür etmiştir.457 Kimi zaman da halkı perişan eden, 

fukaranın belini büken yirmi sekiz çeşit vergiden, özellikle de ödemekte güçlük çekilen 

Varlık Vergisi’nden bahsetmiştir.458 Kimi zaman geziler yapmış; gidip gördüğü gezip 

                                                 
454  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 78. 
455  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), ss. 9-12. 
456  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), ss. 67-70. 
457  06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 6.  
458  Mehmet Tevfik Efendi’de Varlık Vergisi ödeyen Kastamonulu tüccarlar arasındadır. 1500 lira Varlık 
Vergisi ödediği Mustafa Eski’nin Kastamonu gazetesinde yayınlanan bir yazısında belirtilmektedir. 
Sofuzâde’nin bu vergiyi ödemeyebilmek için çektiği sıkıntılar ise şiirlerine yansımıştır. Bkz.: 06 Mil Yz-
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dolaştığı yerlere dair hissiyȃtını şiirine aktarmıştır.459 İnsanlığı derinden sarsan savaşlara 

dikkat çekmiş; uzun süren böylesi savaşların zararlarından bahsetmiş ve bu çerçevede 

Alman Harbi’ni de şiirine taşımıştır.460 Şiir, bazen torunlarına duyduğu sevgiyi dile 

getirdiği yer olmuştur461 bazen de sevdiklerininin, eşlerinin ve küçük yaşta kaybetmiş 

olduğu kızlarının üzüntüsünü dile getirdiği yer olmuştur.462 Endişe ile dolu bir aklın, 

endişe ile dolu bir kalbin her hali şiir olmuştur. Şair “ihtiyar” olmuşsa da şiire olan 

“ihtiyarı” her dȃim bȃkî kalmıştır.463 

 

 

3.2. Şekil Yönünden Şiirleri 

Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi son derece velȗd bir şairdir hem aruz hem de 

hece ile şiirler kaleme almıştır. Her iki türde de lafız ve mânâ itibariyle son derece 

düzgün ve etkileyici örnekler vermiştir. Hece vezni ile kaleme aldığı şiirleri, aruzla 

kaleme aldıklarına nazaran daha az sayıdadır. Çalışmamızda hece ile kaleme aldığı 

dokuz şiir yer almaktadır. 

Hoca Tevfik Efendi şiir yazımının hem fikri hem de ilmi yönüne vȃkıftır bu 

nedenle aruzla yazdığı çok şiirlerinde ciddi aruz kusurlarına rastlanmamaktadır. Milli 

Kütüphane’den temin ettiğimiz on bir cilt defter ve Hulviyyȃt’ta yaptığımız çalışma 

esnasında şiirlerde okunamayan veya vezne uygun olmayan bazı kısımların mevcudiyeti 

görülmekle beraber bu durumun şiirlerin tamamına kıyasla ciddi bir oran teşkil etmediği 

gözlemlenmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi’nin tespit edebildiğimiz şekliyle defterlerinde muhtelif 

nazım şekillerinde bin iki yüz doksan dört şiir yer almaktadır. Hulviyyât’ta ye alan iki 

yüz yetmiş şiirle birlikte toplam şiir sayısı bin beş yüz yetmiş ikidir. Bu şiirlerden 

bazılarının birden fazla defterde kayıtlı olduğu ayrıca Hulviyyât’tan önce (1911) 

yazılmış olanların bazı değişikliklerle Hulviyyât’a alındığı çalışmamız esnasında 

                                                                                                                                               
A 9962-2 (Dördüncü Defter), ss. 37-41, 81; 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 15; 06 Mil Yz-A 
9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 164; 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), ss. 28, 32, 207; Mustafa Eski, 
“Kastamonu’da Varlık Vergisi Ödeyen Kastamonulu Tüccarlar”, 
http://www.kastamonugazetesi.com.tr/varlik-vergisi-odeyen-kastamonulu-tuccarlar/, Erişim tarihi: 
15.05.2019. 
459 “İstanbul Müsebba”ı buna güzel bir örnektir. İstanbul’un o günkü ahvaline şairin gözüyle tanıklık 
etmeyi sağlayan bu şiir için bkz.: Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde’nin İstanbul İçin Bir Müsebba’ı”, 
Kültürümüzden Esintiler, s. 66-69; 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s.134-136. 
460 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 1; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 40; 06 Mil 
Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), 48-51. 
461  Torunlarına yazdığı şiirler için Ek-3,4. 
462  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 31. 
463 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 1; 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 13; 06 Mil Yz-A 
9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 19. 
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görülmüştür. Bu durumun şiir sayılarında farklılık arzedeceği hatırlanmalıdır. Biz kendi 

çalışmamız kapsamında birden fazla kaynakta tespit ettiğimiz yirmi bir şiirin, farklarını 

dipnotlarda belirtmek suretiyle göstermiş bulunmaktayız. Bütün şiirlerin bu şekilde 

tetkiki ile tam ve kesin bir sayıya ulaşmanın münkün olacağı görülmektedir. Bu 

durumun bizim çalışmamızın sınırlarını aştığı bir gerçektir. 

Bu çalışmada yer alan şiirlerdeki bahirler, kalıplar ve bunların uygulandığı şiir 

sayıları şu şekildedir: 

 

 Bahirler Kalıplar 
Şiir 

Sayısı 

1 Remel fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 104 

2 Remel feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün  50 

3 Remel fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  4 

4 Remel feèilÀtün feèilÀtün feèilün  3 

5   Hezec mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 60 

6 Hezec mefèÿlü mefÀèílün mefèÿlü mefÀèílün 1 

7 Hezec mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün 46 

8 Hezec mefÀèílün mefÀèílün faèÿlün 5 

9 Hezec mefèÿlü mefÀèilün faèÿlün 5 

10 Recez müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 10 

11 Recez müstefèilÀtün müstefèilÀtün 4 

12 Muzȃrî mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün 18 

13 Muzȃrî mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün 13 

14 Müctes mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 4 

15 Cedîd feèilÀtün mefÀèilün feèilün 5 

16 Mütekȃrib faèÿlün faèÿlün faèÿlün faèÿl 2 

 Toplam  334 
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere bu çalışma kapsamında Mehmet Tevfik 

Efendi’nin aruzun remel, hecez, recez, muzȃrî, müctes ve cedîd bahirlerini kullanarak 

kaleme aldığı 334 şiiri yer almaktadır. Yine Sofuzȃde’nin 1 mensur şiiri de çalışmaya 

dâhil edilmiştir. Böylelikle toplamda 1’i mensur şiir ve 9’u hece vezninde kaleme alınan 

şiirle birlikte 344 şiiri bu çalışmada ele alınmıştır.   

 

 

3.2.1. Kafiye ve Redifle İlgili Özellikler 

Sofuzȃde şiirlerinde kafiye ve redifle de güçlü ahenk sağlamış; mȗsikîye dair 

unsurları bu yolla şiirine ilave etmiş; son derece akıcı söyleyiş özelliğine sahip 

manzȗmeler meydana getirmiştir. Genellikle Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerle 

karışık olarak kafiyeler kurmuş; bütün bu dillerde bulunan ses unsurlarını, etkin ve akıcı 

bir biçimde eserlerinde kullanmıştır. Şiirlerinde kullandığı kafiye ve rediflere örnek 

sayılabilecek bazı beyitler şöyledir: 

 

a. Türkçe Kelimelerle Yapılan Kafiyeler 

ØÀyiè-i evúÀt edersiñ bilmiyorsuñ boş yere 

Terk-i matlÿb et dilerseñ cÀn maùlÿba ere464 

 

İkilikde nideriz vÀóid-i muùlaú çü biziz 

Çünkü biz mióver-i imkÀna muèallaú degiliz465 

 

b. Türkçe Fiillerle Yapılan Kafiyeler 

Aldım úalemi ãoñra bıraúdım da düşündüm 

Úandíl-i òayÀlÀtımı yaúdım da düşündüm466 

 

Raúíb ol ÀfitÀb-ı óüsne varmış 

Demiş Leyliñ niçin böyle úararmış467 

 

 

                                                 
464  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 1b-2a. 
465  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 210. 
466  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 43. 
467  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 70. 
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c. Arapça Kelimelerle Yapılan Kafiyeler 

Neşr-i envÀr edip o mihr-i cihÀn-tÀb-ı münír 

Eyledi díde-i gerdÿnu ke-mÀhí tenvír468 

 

Dönmekde güneş üstüne göklerdeki kevkeb 

Bir óikmete baàlı o úadar şekl-i müretteb469 

 

d. Farsça Kelimelerle Yapılan Kafiyeler 

Olur mu baú bu ekvÀna ÒudÀ’sız 

Sefíne seyr eder mi nÀòudÀsız470 

 

Ne günlerdir ki İslÀm’ıñ muèíni oldu nÀ-peydÀ 

Óudÿd-ı şerèi úaldırdı meøÀlim geldi bí-pervÀ471 

 

e. Arapça-Farsça Kelimelerle Yapılan Kafiyeler 

Perteviñdir seniñ èÀlemde olan bÿd u nebÿd 

Sensin ancaú naôar-ı şÀhid-i vird-i meşhÿd472 

 
Açılıp maşrıú-ı envÀr-ı tecellí-i ÒudÀ 

Olmadan cÀõibe-i vuãlat-ı MevlÀ’ya fedÀ473 

 
f. Türkçe ve Arapça Kelimelerle Yapılan Kafiyeler 

Fikrim verip ol yÀre òayÀli bedel aldım 

Òarman ãavurup deşt-i mecÀzda yel aldım474 

 
DünyÀ seniñ olsa ne úalır elde 

Áòir nefesiñde óín-i ecelde 

 
                                                 
468  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 56. 
469  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 52. 
470  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 72. 
471  06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 32. 
472  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 3. 
473  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 57. 
474  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 100. 
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ÍmÀn u ãadÀúat var ise elde 

DünyÀda èuúbÀda cÀn ãafÀsıdır475 

 
g. Türkçe ve Farsça kelimelerle yapılan kafiyeler 

Nerde görsem o güzel çehreyi dilber ãanırım 

Hep òayÀlimde olan ãÿrete beñzer ãanırım476 

 
 
İnsÀn bilemez kendini kendinde neler var 

İdrÀkine mÀniè bu vücÿdunda siper var477 

 
h.  Yarım Kafiye 

Úılıú úıyÀfet zínetdir şaòãa 

ÔÀhir bÀùına burhÀn olmalı478 

AòlÀúa eùvÀrı uydurup ãoñra 

Meõheble meşreble insÀn olmalı479 

 

Baór-i èaşúa gir eyÀ şÀhım varuben dil ile 

Dil-i bülbül zÀr eder olduúca dÀ´im gül ile480 

 

i. Tam Kafiye: 

Nÿr-ı mehtÀb-ı şebistÀn-ı èademdir bu gece 

Maşrıú-ı mihr-i ÒudÀ-vend-i keremdir bu gece481 

 

İlÀhí bu varlıúda úudret  seniñ 

Tebeddül taóavvülde óikmet  seniñ482 

 

                                                 
475  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 103. 
476  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 17. 
477  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 43. 
478  İlk iki mısra 5+5 10’lu hece vezni ile yazılmıştır. Şiirin diğer mısralarından bazılarıda bu formdadır. 
479 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 163. 
480  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 1b. 
481  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 26. 
482 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 1. 
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j. Zengin kafiye: 

Şol iş ki ola sÀóa-i endíşede peydÀ 

Bir gizli úalan şey gibi olmaúda hüveydÀ483 

 

Nÿş eden bezm-i ezelde maèrifet peymÀnesin 

TÀr-u-mÀr etmiş olur meyl-i sivÀ kÀşÀnesin484 

 

k. Cinaslı kafiye: 

Her kÀrdan evvel gerek insÀna düşünce 

Yañlış yürüyen ögrenür elbette düşünce485 

 

l. Tunç kafiye: 

Gevher-i ãıdú u ãafÀyım yÀr bilsin bilmesin 

Úayddan ÀzÀdeyim aàyÀr bilsin bilmesin486 

 

İmtizÀc etmiş èanÀãır lÀ-mekÀn olmuş mekÀn 

Cümleniñ aãlı èademdir zÀhir etmiş “kün fe kÀn”487 

 

m. Redifsiz, sadece kafiye ile ahengin sağlandığı beyitler: 

Cilve eyler yÀr senden nerdesin bí-òaber 

Sen anıñ Àyínesi olduñ o senden cilve-ger488 

 

EnbiyÀ vü evliyÀyı gel dilÀ úıl sen penÀh 

Olmaya óaøret yolunda cümle işlerin tebÀh489 

 

                                                 
483  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 163. 
484  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 156. 
485  11 Teşrîn-i Sȃnî; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s.  
486  06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 22. 
487  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 40. 
488  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter),  s. 46. 
489  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 1b. 
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Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerinde farklı türlerde redifler kullanmıştır. Bütün 

bu redif türleri ile şiirlerine güçlü ve akıcı bir söyleyiş özelliği kazandırmıştır.   

      Şiirlerinde görülen rediflere şu şekilde örnekler verilebilir: 

 

a. Türkçe ekler ile oluşturulan redifler: 

èAşúdır vaóy-i ezel óükmü viãÀl-i yÀrdır 

Her cihet vaódet-nümÀ Àyíne-i dídÀrdır490 

 
Elh-i süòanız maòzen-i óikmet dilimizdir 

Bilmez bizi ebnÀ-yı zamÀn cÀhilimizdir491 

 

b. Kelime ile oluşturulan redifler: 

Ola tÀ varlıàından ÕÀt-ı BÀri’niñ nişÀn peydÀ 

èAdemden oldu iúlím-i zemín ü ÀsumÀn peydÀ 

 

Ùoldu defter sÀàar-ı idrÀk óÀlÀ leb-be-leb 

Neyleyim sínemdeki deryÀ-yı maènÀ leb-be-leb492 

 

c. Ek ve Kelime grubu ile oluşturulan redifler: 

èAdl ü inãÀfıñ bütün bünyÀnını yıúdıñ felek 

Meróamet bÀzÀrınıñ dükkÀnını yıúdıñ felek493 

 

EmÀnet bir vücÿd için óayÀta minnetim yoúdur 

Felekde şuèle-ÀsÀ şeş cihÀta minnetim yoúdur494 

 
 
3.2.2. Nazım Şekilleri 

Sofuzȃde’nin şiirleri muhteva ve ahenk yönünden çok zengin olmakla beraber 

şekil yönünden de çeşitlilik arz eder. Mehmet Tevfik Efendi divan şiirinin hemen 

                                                 
490  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 98. 
491  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 104. 
492  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s.1. 
493  06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 16. 
494  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 206. 
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hemen bütün biçimlerinde aruzla pek çok örnek vermiştir. Ayrıca hece vezni ile halk 

edebiyatının nazım şekillerinde, akıcı bir dil ve ustalıkla şiirler kaleme almıştır. 

Bu bölümde şairin genel olarak şiirlerinde kullandığı nazım şekillerine yer 

verilmiştir.  

 

 

3.2.2.1. Aruzla Kaleme Aldığı Şiirlerindeki Nazım Şekilleri 

Mehmet Tevfik Efendi, klasik edebiyatımızın en temel biçimlerinden biri olan 

gazeli büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Dinî, tasavvufî, hikemî, ahlakî, siyasî ve 

devrinin güncel meselelerini anlatan şiirlerini de ekseriyetle bu formda kaleme almıştır. 

Şairin şiirleri arasında bir tane Arapça ve beş tane Farsça gazeli bulunmaktadır.495 Gazel 

formunun başka bir düzeni denebilecek olan ve veznin ilk ve son kısımları ile ard arda 

dizilen bir uzun ve bir kısa mısranın bir araya gelmesi ile oluşan müstezȃdları496 ayrıca 

iç kafiye ile ahengi sağladığı musammat gazelleri de mevcuttur.497 

Şair, az sayıda olmakla birlikte, mesnevî nazım şeklini de kullanmıştır. Sanat 

Mektebi’nde öğretmenlik yaptığı sırada öğrencilerine ders notu olarak hazırladığı 

didaktik unsurları ihtiva eden manzȗmeleri ve kırsal kesimde yaşamın kadın açısından 

zorluklarını anlattığı “Köylü Kadını”nı şiiri mesnevî nazım biçiminde kaleme aldığı 

eserlere örnektir. Bu manzȗmeler her ne kadar mesnevî tarzında yazılmışlarsa da klasik 

mesnevînin bölümlerini tam anlamıyla ihtiva etmezler.498 

Şair, beyitlerle kurulan nazım birimlerinin yanında musammat nazım şekillerini 

de şiirlerinde sıklıkla kullanmıştır. Arapça “sımt” kökünden türetilen, “inci ya da 

boncuk dizilmiş iplik” 499 anlamına gelen musammat, bir edebiyat terimi olarak ise 

“müselles, murabba, muhammes, müseddes, müsebba, mütessa, muaşşer, terkîb-i bend 

ve tercî-i bend gibi üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve daha fazla sayıdaki 

mısralarla kurulu değişik sayıdaki bendlerden oluşan nazım şekillerinin genel adıdır”.500 

Mehmet Tevfik Efendi, yukarıda bahsi geçen musammat nazım şekillerinin 

hemen hepsinde, farklı muhtevalarda eserler vermiştir. Bazı musammatlarında aynen 

                                                 
495  Şairin 06 Mil Yz-A 9962-11 şeklinde kayıtlı olan defterdeki Farsça gazellerinden iki tanesi 
Hulviyyȃt’taki Farsça gazelleri ile aynı tarihlere sahiptir. Yalnız bu şiirler birebir aynı değildir. Şair bu 
şiirleri Hulviyyȃt’a alırken gerekli gördüğü şekilde değişiklik yapmış olduğu da düşünülebilir.  
496  Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, DİA, c. 9, İstanbul 1994, s. 407. Müstezȃdlarına örnekler için 
bkz.: 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 91-92; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s.125; 06 Mil 
Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 23, 113, 219; Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 104-105. 
497 06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 12. 
498  Menevî’nin bölümleri için bkz.:  İsmail Ünver, “Mesnevî”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk 
Şiiri Özel Sayısı II, Divan Şiiri, Temmuz Ağustos Eylül 1986, TDK Yayınları, Ankara 2017, ss. 430-563. 
499  Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, Ahterî-yi Kebîr, TDK Yayınları, Ankara 2017, s. 485. 
500  Halil Erdoğan Cengiz, “Divan Şiirinde Musammatlar”, Türk Dili-Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Şiiri 
Özel Sayısı (Divan Şiiri) 415-416-417, s. 291. 
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tekrar eden beyit veya mısra mevcuttur ki bunlar mütekerrirdir. Diğer bir kısmı ise 

müzdeviçtir. Sofuzȃde’nin Hulviyyȃt’ta yer alan Kerbelȃ mersiyelerinden bir tanesi 

müselles nazım şeklindedir.501 Şairin murabbaları da mevcuttur. Çalışmamıza dȃhil 

ettiğimiz Yȗsuf Sȗresi’nin 91. ayeti “TallÀhi leúad Àåeraka’llÀhu èaleynÀ”nın tekrar 

edildiği mütekerrir murabbâsı bu nazım şekline örnektir.502 Şairin kaleme aldığı 

muhammeslerin sayısı on beşten fazla, müseddesleri ise yaklaşık yirmi tanedir. Şair bu 

şiirleri “müseddes” ya da  “muhammes” şeklinde başlıklarla da belirtmiştir.503 Ayrıca 

terbi ve tahmis biçimlerini de kullanmış böylelikle kendisinden önce yazılan pek çok 

şiiri, büyük bir ustalıkla yeniden biçimlendirmiştir. Fuzȗlî504, Bȃkî505, Nȃbî506, Zȃtî507, 

Itrî508, Sultan III. Murad509, Keçecizȃde İzzet Molla510, Leskofçalı Gȃlip511, Arif Hikmet 

Bey,512 Şeref Hanım513, Seyyid Seyfullah514, Nazif515, Mir Fȃzıl516, Üsküdar Bayrȃmî 

Tekkesi Şeyhi Abdulah Efendi517, Ahmed Mâhir Efendi gazellerini tahmis ettiği şairler 

arasındadır. Bunlardan Nȃbî, Itrî, Leskofçalı Gȃlip ve Sultan III. Murad’ın şiirlerine 

yaptığı tahmisler mutarraftır. Ali Rȗhî Bey’in “Bakıyor mu diye dil-haste-i hicrȃn 

gözüme / Bakıyor can alıcı gözleri yan yan gözüme” beyt-i meşhȗrunu alıp her 

beşlemeyi bu beyit üzerine inşa etmiş; bir tahmis meydana getirmiştir.518 Aynı yolla 

Zȃtî’nin de bir beytini alarak tahmis etmiştir.519 Yine Sofuzâde, Kemâlî Baba’nın “Dil-i 

divȃnemi zülfün teline bağladı aşk” mısrasını almış ve bu mısranın üzerine üç mısra 

                                                 
501 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 47-49.  
502  Çalışmamızın “Na’tları” başlığı altında görülebilir. 
503  Fakat bu başlıklar konulurken şairin sehven müseddes başlığı koyduğu bir şiirinin aslında muhammes 
olduğu bazen de kafiye düzeni açısından bu formlara uymayan bazı şiirlerin de bu başlıklar altında 
yeraldığı gözlenmiştir. Tazmin yoluyla yapılan musammatların muhammes olarak adlandırılması ve bahsi 
geçen diğer durumların musammatlarla ilgili şiir sayılarında farklılığa sebep olacağı dikkate alınmalıdır. 
504  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, a.g.e, ss. 213-218 (üç tahmis); 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 151. 
505  a.g.e, ss. 219-220; 06 Mil Yz-A 9962-3, s. 4b-6a (iki tahmis). 
506  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, a.g.e, ss. 220-221. 
507  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), ss. 13-14. 
508  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, a.g.e, ss. 36-38. 
509  a.g.e, ss. 210-211. 
510  a.g.e, ss. 211-212. 
511 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), ss.2-3; ss. 8-9. 
512 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 20. 
513 06 Mil Yz-A 9962-3, s. 3b-4a. 
514 06 Mil Yz-A 9962-3, s. 6b-7a. 
515 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 222-223. 
516 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s.150. 
517 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, a.g.e, ss. 65-66. 
518 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 102-103. Bu şiir aslında tazmin edilmiştir. 
519 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 13-14. Şair, Zȃtî’nin na’tının matla beytinin üzerine üçer 
mısra eklemek suretiyle tahmis etmiştir. Şair bu şiir için “Zȃtî merhumun na’t-ı nebevîye dȃ´ir olan bir 
beytini tazmîn eden muhammesdir” demektedir. 
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ilave etmek suretiyle terbî etmiştir. Sonuçta, şekil olarak “Dil-i divȃnemi zülfün teline 

bağladı aşk” mısrasının tekrar edildiği terbî oluşmuştur.520 

Şair, genel itibariyle, musammata dönüştürdüğü şiirlerin kime ait olduğunu 

söylemiş ve bunu şiirlerinin başında belirtmiştir. Kimin şiiri olduğunu belirtmediği 

durumlarda Sofuzȃde’nin kendi gazelini musammata çevirdiği düşünülebilir. Bu, divan 

şairlerinin şiir yazımındaki ustalıklarını göstermek için başvurdukları yöntemlerden biri 

olarak bilinmektedir.521 

Terkîb-i bend ve tercî-i bend nazım şekillerinde de eserler vermiştir. 

Hulviyyȃt’ta yer alan Seydişehirli Abdullah Efendi’nin vefâtı üzerine kaleme aldığı 

mersiye, gazel kafiyeli terkîb-i benddir.522 Sȃkînȃme de terkîb-i bend biçiminde yazılmış 

bir başka eseridir.523 “Akl-ı tedbîre bakarsan ya senindir ya benim / Nakl ü tefsîre 

bakarsan ne senindir ne benim” vasıta beyitiyle kurulmuş şiiri524 ile “Alman Harbi 

Dolayısıyla Yazıldı” başlığını taşıyan “Halka gelen melȃli görüp küstüm ağladım / 

Heyecanımı elimle tutup sustum ağladım” vasıta beyitli diğer bir şiiri525 tercî-i bend 

şeklinde kaleme alınmıştır. 

Şairin biri Farsça olmak üzere pek çok kıt’ası ve müfredi de mevcuttur. Ayrıca 

Mehmet Tevfik Efendi, klasik şiirin din dışı konularını işleyen, Acem ve Arap şiirinde 

olmayıp türkülerin etkisi ile klasik şiirimiz içerisinde ortaya çıkan şarkı formunda da 

eserler vermiştir. İkisi Hulviyyȃt’ta ve sekiz tanesi de defterlerde kayıtlı olmak üzere 

toplam on şarkısı mevcuttur.526 

Mehmet Tevfik Efendi’nin defterlerinden birinde müşterek yazılmış bir gazele 

de rastlanmaktadır. Başka bir şair ya da şairlerle ortaklaşa söylenerek inşa edilen bu tarz 

gazel yazımı özellikle XIX. yüzyılda sıklıkla tercih edilir olmuştur.527 Sofuzȃde’nin de 

bu tarzda bir şiiri Ferid Bey ile oluşturmuştur. Kim olduğuna dair ayrıntılı bilgi 

vermediği “Ferit Bey”e, “biraderimiz” şeklinde hitab eden Sofuzȃde bu gazeli 

müştereken yazdıklarını dile getirmiştir. Bu şiirin her beytinin ilk mısrasını “Ferit Bey”, 

ikinci mısrasını Mehmet Tevfik Efendi kaleme almıştır. Kimin hangi mısrayı kaleme 

                                                 
520 Bu şiir için bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Kemȃlî Baba ve Sofuzȃde’nin Onun Bir Mısra’ını 
Terbî’i”, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Anıl Matbaa ve Cilt Evi, Ankara 1997, ss. 26-30.  
521 İskender Pala, Filiz Kılıç, “Musammat”, DİA, İstanbul 2006, c. 31, s. 233. 
522 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 53-58. 
523 a.g.e, ss. 31-36. 
524 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 141-143. 
525 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 48-51. 
526  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 100; 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 45; 06 
Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 157; 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 126; 06 Mil Yz-
A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 168, 171, 192, 213; Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 112, 150. 
527  İsmail Ünver, “XIX. Yüzyıl Divan Şiiri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, c. 32, sayı: 1, Ankara 1988, s. 138. 
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aldığına açıklık getirmek için de mısra başlarına isimlerinin ilk harfleri  (ت ve ف) 

yerleştirilmiştir.528 

Sofuzȃde’nin şiir yazımı ile ilgili olarak izlediği farklı yöntemlerden bir diğeri 

başka bir şairin yarım kalan şiirini tamamlamaktır. Bu bağlamda Hersekli Ȃrif Hikmet 

Bey’in bir gazelini ikmȃl etmiştir.529      

Mehmet Tevfik Efendi’nin nazireciliği ise başlı başına ayrı bir çalışmanın 

konusunu teşkil edebilecek hacimdedir. Bir şairin manzȗm bir eserine başka bir şair 

tarafından aynı vezin ve kafiyede yazılan şiirler olan nazîreler530 Sofuzȃde’nin 

manzȗmeleri arasında ciddi yer tutar.531 Arapça bir kelime olan “nazîr” benzer, bir şeye 

benzemek üzere yapılan şey demektir.532 Bu benzerlik divan edebiyatı içerisinde sadece 

bir taklit olarak algılanmamıştır. Nazire yazan şairler nazireleri ile hem kendi şairlik 

kudretlerini isbata çalışmışlar hem de nazire yazdıkları şairleri beğendiklerini bu yolla 

ifade etmişlerdir. Nazireler, redif, kafiye, vezin ve diğer biçim unsurları bakımından 

zemin şiire benzemek durumundadırlar. Öte yandan sadece şekil olarak benzerlik nazire 

için yeterli görülmemiş, “nazirenin zemin şiir kadar güçlü olması gerektiği bazı şairlerce 

nazirede bulunması gereken özellik olarak algılanmıştır”.533 Mehmet Tevfik Efendi de 

pek çok divan şairinin şiirlerini tanzîr etmiştir. Bu nazireler hem şekil hem de anlam 

bakımından oldukça güçlüdür. Nazîre yazdığı şairler arasında Fuzȗlî, Bȃkî, Nȃbî, 

Nedim, Şeyhülislam Yahya, Ȃrif Hikmet Bey, Rûhî Bağdȃdî, İsmail Safa, Kazasker 

Mustafa İzzet Efendi, Muallim Nȃci, Edip Bey, Andelib-i Nȃlân, Bayramî Şeyhi 

İbrahim Efendi, Azmi Efendi, Sami Paşa, Sâdık Vicdȃni, Trabzonlu Şair Zühdî, Hayri 

Bey, Ahmed Remzi (Akyürek) Dede ve Dâhiliye Nezareti Mühür-dârı Saîd Bey yer 

almaktadır. 

                                                 
528  “Ùaramış şÀne ile zülf-i semen-bÿsunu yÀr / Úaş çatıp tír ü kemÀn eylemiş ebrÿsunu yÀr” matlalı bu 
şiir 17 Ağustos 1311 tarihlidir.  Mehmet Tevfik Efendi’nin müşterek şiir yazmayı arzu ettiği bu şahıs 
devrin şairlerinden biri olmalıdır. Şiir için bkz.: 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 34. 
529  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 27. Ayrıca, Sofuzȃde, Ziya Paşa’nın Külliyȃt’ında bulunan 
bazı şiirlerin eksik kısımlarını tamamlamış, vezin hatalarını düzeltmiştir. Şairin, Ziya Paşa’nın şiirlerine 
ilmi ve dini yönden eleştiriler getirdiği, gerekli gördüğü yerlerde direk Ziya Paşa’ya ithafen yazdığı 
manzum parçaların ve açıklamaların yer aldığı “der-kenar” notları Abdulkerim Abdulkadiroğlu tarafından 
yayınlanmıştır. Bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Ziya Paşa’nın Külliyȃtı’nda Sofuzȃde’nin Der-Kenar 
Notları”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 336-353. 
530  Fatih Köksal, “Nazîre”, DİA, İstanbul 2006, , c. 32, s. 458. 
531  Bu konu ile ilgili olarak bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi ve On 
Üç Nazîresi - Yirmi iki Na’tı”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türklük Araştırmaları 
Dergisi, sayı: 7, İstanbul 1993, ss. 53-90.  
532  Şemseddin Sami, Kȃmus-ı Türkî, s.1464. 
533  Fatih Köksal, Sana Benzer Güzel Olmaz-Divan Şiirinde Nazire, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2018, 
s. 46-47. 
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Divan şairlerinin çoğunun, bu kadar farklı nazım biçiminde bu kadar çok şiir 

kaleme almadığı hatırlandığında Sofuzȃde’nin klasik şiire ve nazım şekillerine 

vukȗfiyeti çok daha iyi anlaşılacaktır. 

 
 
3.2.2.2. Hece ile Kaleme Aldığı Şiirlerindeki Nazım Şekilleri 

Mehmet Tevfik Efendi, sadece aruzla klasik şiirin nazım türlerinde eserler 

vermemiştir. O, hem divan hem de halk şairi olarak bilinmektedir. Hece vezni ile 

yazılmış pek çok örneği şiir defterlerinde görmek mümkündür. Hecenin 3+4,  4+3 ve 

duraksız 7’li; 4+4 ve duraksız 8’li; 5+5 10’lu; 6+5 11’li ölçülerini kullanarak “halk 

şiirinin en sevilen ve en yaygın kullanılan” 534 koşma nazım biçiminde şiirler kaleme 

almıştır. Özellikle, Milli Kütüphane 06 Mil Yz-A 9962-2 şeklinde kayıtlı olan şairin 

Dördüncü Defter’inde koşmaların fazlalığı dikkat çekmektedir.535  

 

İfÀúat bulmayan òasta dillere 

DevÀ olmayan dermÀn aàlasın 

Yolunu àayb eden o cÀhillere 

Elini vermeyen devrÀn aàlasın536 

 
Koşmaları, lirik unsurlar ve kendine has ezgisiyle beraber dolaysız söylenmiş 

bilgece bir anlatımı da okuyucuya iletmektedir. 

 

Güzel òuylu ol temiz yürekli 

DünyÀda saèÀdet ederseñ ümíd 

İnsÀn olmanıñ böyledir şekli 

Kendini aúlıñdan eyle müstefíd 

 
Göñülden biñ dürlü Àrzÿ geçer 

èÁúil olanlar iyisin seçer 

Herkes elbette ekdigin biçer 

Óüsn-i niyyetden olma sen baèíd537 
                                                 
534  Suat Batur, Türk Halk Edebiyatı,  Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1998, s. 168. 
535  Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun Sofuzȃde’nin koşmaları ile ilgili makalesinde koşmalarının sayısı on 
beş olarak belirtilmiştir fakat şairin daha fazla sayıda koşması defterlerinde kayıtlıdır. Abdulkerim 
Abdulkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen On Beş Koşması”, Türk Halk 
Edebiyatı ve Folklor Yazıları, ss. 46-64. 
536  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 83. 
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Çalışmamız kapsamında şairin hece vezniyle kaleme aldığı dokuz şiir yer 

almaktadır. 

 

 

3.2.2.3. Edebî Sanatlar  

Mehmet Tevfik Efendi, pek çok divan şairi gibi şiirlerinde edebî sanatlara yer 

vermiştir. Klasik şiirin istiȃre, tevriye, tenȃsüp, cinas, iham, tecȃhül-i ȃrif, hüsn-i taʽlil, 

teşhis ve intak gibi sanatlarına dair örnekleri onun şiirinde de görmek mümkündür. 

Bununla birlikte Sofuzȃde’nin en sık kullandığı sanatlardan biri olarak “redd-i matla” 

dikkat çekmektedir. Matla’nın ilk mısrasının ya da ikinci mısrasının maktanın son 

mısrası olarak tekrar edildiği538 bu sanat için Klasik divan şairleri tarafından sıklıkla 

tercih edilmediği; özellikle XVII. yüzyıldan sonra, Sebk-i Hindî’nin de etkisiyle şiirde 

daha çok kullanılmaya başlandığı söylenmiştir.539 Öte yandan XVI. yüzyıl şairlerinin 

divanlarında da bu sanatın pek çok örneğininin verilmiş olduğu bilinmektedir.540  

Şiirde “ne söylendiği”nden ziyȃde “nasıl söylendiği”nin önemli olduğu bir 

gerçektir. Hiç şüphesiz şiirde amaç sadece bilgilendirmek değil, aynı zamanda duyguyu 

okuyucuya aktarabilmektir.541 Her şairin kendine has bir söyleyiş tarzı, duygu ve 

düşünce dünyası vardır. Bütün bunlar şairin, şiirlerinde yaptığı ya da kullanmayı tercih 

ettiği sanatlar üzerinde etkili olmakta bu da şairin üslȗbunu belirgin kılmaktadır. Redd-i 

matla hem şekil hem de muhteva ile ilgili bir sanattır. Redd-i matla ile tekrar edilecek 

mısranın güzel söylenmiş olması, tekrarın hoş bir etki bırakabilmesi için son derece 

önemlidir.542 Sofuzȃde, bu bağlamda “etkili” matlalar oluşturabilen bir şairdir. Onun 

redd-i matlayı anlatmak istediklerine uygun bir sanat olarak gördüğü açıktır. Şiirlerinde 

redd-i matla yaparken daha ziyâde matlanın ilk mısrasını maktanın son mısrası olarak 

tekrar etmiştir. Redd-i matlayı bu kadar sık ve bu kadar rahat kullanabilmesindeki diğer 

bir etken yek-ȃvaz gazeller söyleyebilmesidir. Mehmet Tevfik Efendi’nin gazelleri, 

baştan sona, ses, şekil ve anlam özellikleri açısından büyük bir uyum içerisindedir. 

Redd-i matla ile de şiirlerini hem söyleyiş hem de anlam bakımından tamamlayarak 

                                                                                                                                               
537  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 72. 
538  Tahir Olgun, Edebiyat Lügati, Ȃsȃr-ı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, İstanbul 1936, s. 36 
539  Şener Demirel, “Divan Şiirinde Redd-i Matla”, Bilig Dergisi,  sayı: 31, Ankara 2004, , ss. 161-177. 
540  Lütfi Alıcı, “XVI. Yüzyıl Şairlerinde Mihrî Hatun ve Reddi- Matla Gazelleri”, Divan Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi, sayı: 2, İstanbul 2009, ss. 1-18. 
541  Cem Dilçin, “Stilistik Açıdan ‘Öncelemeler’ ve Fuzûlî’nin Şiirlerinde “Yüklem Öncelemesi”, Divan 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sayı: 1, İstanbul 2008, ss. 52-53. 
542  Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 106. 
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güçlendirmiştir.543 Çalışmamızın ikinci kısmına alıntıladığımız dinî-tasavvufî içerikli 

gazellerinde bu sanatın pek çok örneği görülebilir. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin kendine ait hikemî bir üslȗbu mevcuttur. Fakat bu 

üslȗp yalın ve kuru değil, samimi ve doğaldır. Bu etkiyi de şiirinde kullanmayı tercih 

ettiği sanatlarla sağlamıştır. Bu bağlamda yukarıda bahsi geçenler dışında kimi zaman 

soru-cevap yoluyla, mürâcaa ve istifham sanatıyla, 

 

Defter-i ícÀddan ÀzÀde úaydın sildiler 
Ben miyim ey Yÿsuf-ı maènÀ saña óayrÀn olan544 
 
Devr-i èÀlem her zamÀn maèkÿs u àÀm peymÀ mıdır 

YÀ baña èömrümce nÀ-sÀz u elem-fersÀ mıdır545 

 

Raúíb ol ÀfitÀb-ı óüsne varmış 

Demiş leyliñ niçin böyle úararmış 

 

CevÀb vermiş ki hicriñ rengidir bu  

Meger gökde o bir mehtÀb ararmış546 

 

kimi zaman ayet iktibasları ile: 

 

Úaldırıp nÿr-ı İlÀhí “len terÀni” perdesin547 

Her nihÀl-i tÀzeden gösterdi vaódet nÀrını548 

 

Maèãiyet dergÀh-ı iósÀnıñdan etmez nÀ-ümíd 

“Raómeten li’l-èÀlemín” ser-nÀme-i èunvÀn saña549 

 

kimi zaman atasözleri, deyiş ve özlü sözlerle; 
                                                 
543  Sofuzȃde’nin, otuz civarında gazelinde bu sanatı görmek mümkündür. Bu gazellerin beşinde 
matla’nın ikinci mısrasını geriye kalan kısmında ise matlanın ilk mısrasını, maktanın son mısrası olarak 
tekrar etmiştir. 
544  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 33. 
545  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 123. 
546  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 70. 
547  Aʽrȃf 7/143. 
548  06 Mil Yz-A 9962-11, s.32. 
549  Enbiyȃ 21/107; Sȗfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 12. 
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Sen gülersen gülmek saña yaúışır gül güzelim 

Gül deñilmez sañÀ güldükçe söner gül güzelim550 

 

Kim ki vaãlı yÀrdan mehcÿr olur  

Miónet-i hicrÀn ile rencÿr olur 

 

Pertev-i mihr-i kerem mestÿr olur 

Dÿr olan gözden göñülden dÿr olur551 

 

Úalbimde tÀr-ı kÀkül-i müşkín òayÀli var 

Gencíne-i muóabbeti şimdi yılan ùutar552 

 

kimi zaman da ses, kelime tekrarları, iç kafiye ve ön kafiye ile vermek istediği mesajı 

okucuyuca aktarma yolunu seçmiştir: 

 

 Devrinde dünyÀ devrÀn bilinmez 

Seyrinde eşyÀ seyrÀn bilinmez553 

 

Seyr eder cilve-i esrÀr göñülden göñüle  

Ôan edersin dolaşır yÀr göñülden göñüle554 

 

SÀz-ı derÿnu ehl-i dil diñler durur iñler durur 

Her naàme eyler münfaèil diñler durur iñler durur555 

 

Şemèi cemÀl-i vaódete pervÀne göñlümdür benim 

ÁmÀde bezm-i vuãlata vírÀne göñlümdür benim556 

                                                 
550  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 139. 
551  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 112. 
552  a.g.e, s. 117. Ayrıca bkz.:“hazıra dağ dayanmaz”, 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 123; 
“tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır”, 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 174; “bir bȃb değil”, 06 Mil 
Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 212; “ser verip sır vermemek”, 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), 
s. 197; “serden geçilir yȃrdan geçilmez”, 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 93. 
553  06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 3. 
554  06 Mil Yz-A 9962-8(Dokuzuncu Defter), s. 18. 
555  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 151. 



 131 

áam-ı èaşúıyla bí-tÀbım  garíbim  zÀr u mehcÿrum 

Vaùandan  sevdigimden  èÀfiyetden  yÀrdan  dÿrum557 

ÁyÀt-ı ÒudÀ rehber-i  idrÀk-i beşerdir 

ÁyÀt-ı hüdÀ síne-i  Àdemde güherdir558 

 

Ben miyim ey àonca-i  raènÀ saña óayrÀn olan 

Ben miyim ey bülbül-i  şeydÀ sana óayrÀn olan559 

 

Mehmet Tevfik Efendi, çalışmamıza aldığımız biri tevhid ve biri na’t olmak 

üzere iki gazelini, ilk mısranın son kelimesinin (acûzun) diğer beyitin ilk kelimesi (sadr) 

olarak tekrar edilmesi şeklinde adlandırılan reddü’l-acûz ale’s-sadr sanatıyla kaleme 

almıştır.560 

Sofuzȃde, klâsik edebiyatımızın ilgi gören edebî şekillerden birisi olan ebced ile 

tarih düşürme sanatında da örnekler vermiştir. Bilindiği üzere ebced; “eski Osmanlı 

alfabesinin her bir harfine belirli sayı değerleri verilmek sûretiyle, istenilen tarihî 

rakamın söylendiği kelimeleri bulmak ve bunları anlamlı bir biçimde yan yana getirmek 

sûretiyle söz konusu tarihi söyleme becerisidir”.561 Bazı kelimeler üzerinden harflere 

rakamsal değerler atfedilen bu sistemde değerlerin ne zaman ve ne sȗretle verildiğine 

dair pek çok farklı rivayet bulunmaktadır.562 Ebced ile tarih manzȗmeleri yazılırken 

şairin tarihini düşürdüğü doğum, ölüm, tahta çıkış, mimari yapı v.b. bir hadisenin 

anlatılacağı mısra, ebced hesabı yapılarak belirlenmektedir. Bu nedenle, uygun vezin ve 

kafiye içerisinde bir anlam bütünlüğü oluşturacak biçimde, son derece yoğun zihnî bir 

çalışmanın ürünü olan “tarih düşürme” “bedîi sanatlar” içinde değerlendirilmiştir.563 

Sofuzȃde, Hulviyyȃt’ın son kısmını, divanlarda görüldüğü üzere, “Tevȃrih” başlığı 

altında tarih manzȗmelerine ayırmıştır. Bu bölümde, Kastamonu Şeyh Şâbân-ı Velî 

                                                                                                                                               
556  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 166. 
557  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 154. 
558  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 90. 
559  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 33. 
560  Cemal Kurnaz- Halil Çeltik, Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Divan Şiiri Şekil Bilgisi, H Yayınları, İstanbul 
2011, s. 79; Sȗfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 10;06 Mil Yz-A 9962-11, s. 61; Bu sanat bazı 
kaynaklarda “iade” sanatı olarak da adlandırılmıştır.  
561  Rıdvan Canım, “Klâsik Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Sanatı ve Bir Ebced Ustası: Adanalı 
Sürûrî”, Atatürk Üniversitesi SBE Dergisi, 2009, 13 (2), s.106.  
562  Ebced hesabı ile ilgili bu rivayetler için bkz.: İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve 
Tarih Düşürme, Ötüken Yayınları, İstanbul 2017. Ayrıca bkz.: Ebced hesabı ve tarih düşürme ile ilgili 
olarak bkz.: Serhan Alkan İspirli, “Türk Edebiyatında Tarih Düşürme”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 14, Erzurum 2000, ss.79-88. 
563  Turgut Karabey, “Tarih Düşürme”, DİA, İstanbul 2011, c. 40, s. 80.  
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Dergȃhı’nın tamir görüp yenilenmesi ayrıca yakın çevresinden veya devlet ricȃlinden 

kimselerin ev yaptırması, yeni bir göreve tayin edilmeleri, çocuklarının dünyaya 

gelmesi gibi farklı sebeplerle düşürdüğü tarihler yer almaktadır. Ayrıca Kastamonu 

Benli Sultan Dergâhı’nın son şeyhi Nureddin Efendi’nin tac giyme merasimi ve divan 

şairi Feride Hanım’ın vefatı gibi sebeplerle de tarih düşürmüştür. 

 

 

3.2.2.4. Söyleyiş Tarzına İlişkin Diğer Özellikler 

Mehmet Tevfik Efendi, oldukça uzun bir dönemde şiirle ilgilenmiş, Osmanlı 

Devleti’nin son yılları ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını görmüş; bu süreçte meydana gelen 

toplumsal değişimi yakından takip etmiş ve bunu şiirlerinde dile getirmiştir. 

Bu bağlamda, Sofuzȃde’nin şiirlerinin gençlik yıllarında daha lirik, sonraki 

yıllarda daha hikemî hususiyetler gösterdiği söylenebilir. Şairin bazı şiirlerinin güçlü bir 

tasavvufî neşve ile kaleme alındığı bir gerçektir. Bu tarz şiirlerinde kullandığı dil yoğun 

tasavvufî anlamlarla yüklüdür. Mey, meyhȃne, sȃkî, aşk ve sarhoşluk hep tasavvufî 

manalar ifade etmektedir. Hulviyyȃt’taki “Sȃkînȃmesi” buna bir örnektir.564 

 

SÀúí bize mey ver ki odur èayn-ı èinÀyet 

Ol èayn ile idrÀk edilir èÀlem-i vuãlat 

SÀúí bizi bir cÀm ile sen eyle ki ÀgÀh 

İdrÀk daòı eyleye idrÀkde óayret 

 

Sȃkînȃme’nin dışında, Hulviyyȃt’taki ve de defterlerindeki pek çok şiirini yine 

bu kapsamda ele almak ve onlarda da klasik şiirin tasavvufî çağrışımlarla dolu 

imgelerini görmek mümkündür: 

 

Biz dil-òarÀb-ı èaşúız vírÀnemiz bilinmez  

Ser-mest-i bí-nihÀnız òum-òÀnemiz bilinmez565 

 

Şunu da belirtmek gerekir ki Mehmet Tevfik Efendi aşk, şarap, sarhoşluk gibi 

tasavvufi anlamlar taşıyan kavramları her zaman son derece büyük bir titizlikle 

kullanmıştır. Bununla birlikte bazı şiirlerinde, özellikle Cumhuriyet’ten sonraki yıllarda, 

                                                 
564  Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 31-36. 
565  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 152. 
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toplumsal değişimin arttığı, toplumun sahip olduğu değerlerin farklılaştığı yıllarda, 

şairin kullandığı mazmunlar değişmiştir. Tasavvufi neşve ile klasik şiir formunda ve 

klasik şiirin ıstılahlarını kullanarak şiir söylemeye devam ettiyse de pek çok şiirinde 

klasik şiirin alışıla gelmiş o söyleminin, imgelerinin, dışına çıkmış; meyi meyhaneyi, 

içkiyi, sarhoşluğu yermiş; bütün bu kelimelerle kurulu istiareyi şiirinde kullanmak 

yerine bu kavramları ilk anlamları ile şiirine taşımıştır: 

 

Õevúi èişretdir göñül eglencesi olmuş úumÀr 

áayr-ı aòlÀúí bütün güftÀrı dünyÀ òalúınıñ566 

 

Hikemî söylemin daha belirgin olduğu bu tarz şiirlerinde, dinen, örfen ve 

ahlȃken yanlış kabul edilen bir takım toplumsal meseleri ele almış; bu hususlarla ilgili 

nasihatlerde bulunmuştur: 

 

Nefsine maàèlÿb olup her õevúe meyyÀl olma gel 

äÿretín gösterdiài her cilveye mÀl olma gel 

 

Şaòãıña úıymet verip her èaybdan eyle berí 

Maèãiyetle memleketde sÿ-i emåÀl olma gel567 

 

Bu farklılığın değişen toplumsal yapı ve algılarla yakından ilintili olduğu açıktır. 

Her ne kadar şair, dil ve anlatım olarak klasik şiirde görülen kavram ve istiareleri ilk 

anlamları ile kullanmış olsa da şiiri, nasihatları, dinî-tasavvufî anlayış üzerine 

şekillenmeye devam etmiştir. 

                                                 
566  20 Teşrîn-i Evvel 1936; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 15. 
567  30 Teşrîn-i Sȃnî 1936; 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 33. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİNÎ EDEBİYATLA İLGİLİ ŞİİRLERİ 

Yeryüzünde hayat bulan tüm milletlerin, siyasî varlıklarının yanında onların 

kültürel benliklerini ortaya koyan, yaşayış biçimlerini, duygu ve fikir dünyalarını 

yansıtan sözlü ve yazılı edebiyatları olmuştur. Bu bağlamda edebiyat, toplumların 

neşesini, hüznünü, acılarını, sevdalarını, yaslarını, ağıtlarını, inanışlarını, gelenek ve 

göreneklerini yansıtan bir aynadır. 

Türk Edebiyatı tarihi genellikle üç ana devrede ele alınır. Bunlar:  

 

1. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, 

2. İslam medeniyeti etkisi altında gelişen Türk Edebiyatı, 

3. Avrupa [Batı] etkisindeki Türk Edebiyatı.568 

 

Şiirin edebiyatımız içerisinde ayrı bir husȗsiyeti olduğu açıktır. Çünkü ilk 

devirlerden itibaren şiir, tüm toplumlarda, anlatılmak istenen duygunun verilmek 

istenen mesajın aracısı olmuştur. Nitekim ünlü İngiliz şairi ve edebiyat eleştirmeni T. S. 

Eliot, şiiri edebî türler içinde ayrı bir yere koyar. “Milletlerin en derin duygularının en 

şuurlu bir şekilde kendi şiirlerinde ifade edildiğini belirtir”.569 Çünkü Eliot’a göre 

“düşünce evrenseldir”570 ve bu nedenle nesrin ifade ettiği düşünce de evrenseldir ancak 

şiir duyguları yansıtır ve şiirin ifade ettiği duygular toplumlara hastır. Bu nedenle Eliot 

“hiçbir sanat şiir kadar millî değildir” 571 demektedir. Eliot’a göre şiir ve kültür arasında 

da güçlü bir ilişki vardır ve kültür “herhangi bir toplumun dininin vücut bulmuş hali” 572 

gibidir. 

Bu bağlamda, Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinin ardından İslamiyet’in, 

Türk toplum yapısını, düşünce, anlayış ve yaşayış noktasında edebiyattan sanata, 

mimariden bilime her alanda etkileyen en kuvvetli unsur olduğu açıktır. Ayrıca, 

“sȗretten çok sîrete, kalıptan ziyȃde kalbe, zȃhirden çok bȃtına önem veren” 573 tasavvuf 

                                                 
568  M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ, Ankara 2011, s. 30. 
569  Thomas Stearns Eliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler, ter. Sevim Kantarcıoğlu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983,  s. 195. 
570  a.g.e, s. 194. 
571  a.g.e, s. 193-194. 
572  Thomas Stearns Eliot, Kültür Üzerine Düşünceler, ter. Sevim Kantarcıoğlu, MAS Matbaacılık, 
Ankara 1987, s. 20. 
573 Hasan Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf, Ensar Neşriyat, İstanbul 2013, s. 45. 
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ve tasavvufî düşünce yapısı bu coğrafyada büyük bir devlet kurmuş olan Osmanlılar 

açısından ayrı bir bir önem arzetmektedir. Çünkü tasavvuf, Osmanlı toplumsal 

kesimlerinin her birinin sıradan yaşantılarından, belli olaylar karşısında tavır alışlarına 

kadar her alanda etkisi olan bir faktör haline gelmiş; Osmanlı toplumsal bilincinin altına 

işlemiş; her türlü davranışın belirlenmesine katkıda bulunmuştur.574 

Dolayısıyla, Türklerde eskiden beri var olan şiir söyleme geleneği, İslamiyet’in 

kabulü ile dini, halk kitlelerine daha iyi anlatmak için bir vasıta olarak kullanılmış; 

dinîn emir ve yasakları, tasavvufî düşünceler, şiir yoluyla insanlara aktarılmıştır. 

Böylelikle, dinî tasavvufî Türk şiiri, “toplumun millî ve manevî ortak kültürünü, ortak 

dilini, ortak inancını”, ahlakını ve kısaca millî şuurunu yansıtan bir değer haline 

gelmiştir.575 

Mehmet Tevfik Efendi’nin yaşadığı devir edebî açıdan Avrupa [Batı] etkisindeki 

Türk Edebiyatı olarak bilinen dönemdir. Bu devir genel kabule göre Tanzimat 

Fermanı’nın ilanı ile başlamaktadır.576 Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti’nin, belli 

açılardan Avrupa’nın gerisinde kalması, içinde bulunduğu bu durumu düzeltmek adına 

ıslahat hareketlerine başlamasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ıslahatları 

gerçekleştirmek için Avrupa ile kurduğu yeni ilişkiler, Fransız devrimi ve ortaya 

çıkardığı fikir akımları, Osmanlı aydınları üzerinde etkili olmuştur.  Başlangıçta bilim 

ve teknik alanında gerekli görülen ıslahatlar zamanla farklı bir hal almış, Osmanlı 

toplum yapısında varolan değerler ile Osmanlı’ya göre yeni olan Batı değerleri arasında 

bir tercihe dönüşmüş,577 edebiyat ve şiir de mevcut durumdan etkilenmiştir.578 

Mehmet Tevfik Efendi, edebî açıdan her ne kadar bu devirde yaşamış olsa da 

çalışmamızın “Edebî Şahsiyeti” bölümünde de belirtildiği üzere, o bir Osmanlı âlimidir. 

Medresede iyi bir eğitim görmüş, dinî ilimler tahsil etmiş, Arapça ve Farsça okumuş, 

Türk-İslam kültürü ile yetişmiş, Kastamonu’da Nakşî-Halidî silsilenin temsilcisi olan 

hocalardan ders görmüştür. Bu bağlamda yaşadığı devir itibariyle Batı’nın ve Batı’dan 

                                                 
574  Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sûfiler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
2014, s. XV. 
575  Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, s. 73.  
576  Batılılaşma hareketinin, Tanzimat’tan neredeyse yüzyıl öncesinde temellendiği, çeşitli merhalelerden 
geçerek Tanzimat Fermanı’ndan sonra sosyal, kültürel, ticari ve edebî pek çok farklı alanda mevcut 
algıları nasıl değişime uğrattığına dair ayrıntılı bilgi için bkz.: Enver Ziya Karal, “Tanzimattan Evvel 
Garplılaşma Hareketleri”, Tanzimat, Maarif Matbaası, İstanbul 1940, ss. 13-30; Ziyneddin Fahri 
Fındıkoğlu, “Tanzimatta İçtimâi Hayat”, Tanzimat, Maarif Matbaası, İstanbul 1940, ss. 619-659. 
577  Orhan Okay, Batılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergȃh Yayınları, İstanbul 2016, s. 12. 
578  Tanzimat’la birlikte değişen kavramların, algıların, din, inanç ve düşünce yapısının pozitivist ve 
materyalist akımların etkisiyle nasıl başkalaştığına ve bütün bu değişimin şiire yansımalarına dair bkz.: 
Murat Kacıroğlu, “Bir Bunalımın Anatomisi: Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri”, Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 4 /1-II 
Winter 2009, ss. 2126-2156. 
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gelen değerlerin kabul gördüğü bir dönemde o, klasik Türk-İslam düşüncesine bağlı 

kalmıştır. Yine bu süreçte Batı fikrine, Batı’dan gelen fikirlere ve onların Müslüman 

dimağlarda yaptığı tahribata karşı durmuş; şiirleri, gazete ve dergi yazıları ile kendi gibi 

devrinde İslam düşüncesine bağlı diğer şair ve yazarların yanında yer almıştır. Tâhirü’l-

Mevlevî, İskilipli Mehmet Âtıf Efendi, Ömer Nasuhi (Bilmen) ve Mehmet Akif gibi 

yazarlarla aynı dergilerde yazıları yayımlanmıştır. Bu nedenle onun Türk-İslam 

edebiyatının farklı türlerinde verdiği eserlerde, kaleme aldığı şiirlerde, Tanzimat ve 

Tanzimat’tan sonra, hatta Cumhuriyet döneminde bazı şair ve yazarlarda görülen İslam 

düşüncesinin, Ehl-i Sünnet anlayışının veya klasik üslubun dışındaki yorumlardan 

hiçbirine tesadüf edilmez. Bu durum, onun yenileşmeye karşı, geçmişi sadece taklit 

eden bir şair olduğu anlamına da gelmez. Bunun tam aksine o geçmişten kopmadan 

divan şiir geleneğini, şekil bakımından koruyarak içerik bağlamında yeni unsurlarla 

birlikte XX. yüzyıla taşımıştır. Onun tevhidleri, münâcât ve na’tları, mevlûdiyyeleri, 

muharremiyeleri son derece lirik unsurları, ses ve ahenk hususiyetlerini içermenin 

yanında kuvvetli ve sarsılmaz bir imanın, güçlü bir fikri yapının ürünleridirler. Yani bir 

şair olarak Mehmet Tevfik Efendi de “duygudan kopuk düşünce”ye ya da “düşünceden 

kopuk bir duygu”ya rastlamak mümkün değildir.579 

 

 

1. Cenâb-ı Allah ile İlgili Edebî Türlerdeki Şiirleri 

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi, Türk İslam edebiyatı içinde yer alan Cenâb-ı 

Allah’la ilgili tevhid ve münâcât türlerinde pek çok şiir kaleme almıştır. Bu şiirlerinde 

aruz vezniyle gazel, kaside, tahmis, müseddes, müsemmen gibi farklı nazım şekillerinde 

örnekler vermiş reddü’l acûz ale’s-sadr sanatını da kullanmıştır. Ayrıca hece ile kaleme 

aldığı bir başka tevhidi bu türde yazdığı şiirler arasındadır. 

 

 

1.1. Tevhîd 

Türk İslam Edebiyatı’nda, muhtevası Cenȃb-ı Allah’la ilgili olan eserlerin 

başında tevhîdler gelmektedir. Tevhîd, Arapça “v-h-d” kökünden türetilmiş bir 

mastardır. Kelime anlamı, “birkaç şeyi birleştirmek”, “bir yapmak”, “bir addetmek”, 

“bir nazarıyla bakmak”, “birliğine inanmak”tır.580 Dinî ıstılah olarak tevhîd “Allah’ın 

zatını bütün tasavvurlardan, zihinlerdeki hayal ve evhamdan tecrid etmek 

                                                 
579  T.S. Eliot,  Edebiyat Üzerine Düşünceler, s. 32. 
580  Şemseddin Sami, Kȃmus-ı Türkî, s. 449. 
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(soyutlamak)tır”.581 İslam inancının temeli tevhîd esasına dayanır. Bir kişinin İslam 

dairesine girebilmesinin ilk şartı, Allah’ın varlığına ve birliğine, O’nun eşi, benzeri ve 

ortağı olmadığına, kalben ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde inanmasıdır.582 

Edebî bir terim olarak tevhîd, “Allah’ın varlığını, birliğini ve yüceliğini O’nun 

isim, sıfat ve fiillerini, kudretinin tecellîlerini anlatan, manzȗm veya mensur eserlere 

verilen addır.583 

Türk İslam Edebiyatı’nda eserler klasik bir tertiple başlamaktadır. Tevhîdler, 

besmele, hamdele ve salveleden oluşan bu klasik tertibin, manzȗm eserlerde ve özellikle 

divanlarda hamdele kısmını oluşturan şiirlerdir. Tevhidler gazel, kaside, mesnevî, 

terkîb-i bend ve tercî-i bend gibi farklı nazım şekillerinde kaleme alınırlar.584 

Kaside özelliğindeki tevhîdler üç bölümden meydana gelmektedir. İlk kısımda 

Allah’ın selbî ve subȗtî sıfatlarından bahsedilir; ikinci kısımda bu sıfatlarından kudretin 

kâinattaki tecellileri anlatılır ve son kısımda ise bu sonsuz kudret karşısında beşerin 

acziyeti ve münȃcȃtı yer alır.585 

Tevhidler muhteva özellikleri açısından ikiye ayrılır: 

 

a. Zȃhirî şeriata uygun olanlar 

b. Tasavvufî olanlar586 

 

İslam dini tevhîd esası üzerine kurulduğundan şairler “Hak Teȃlȃ’nın zat ve 

sıfatlarında (kısımsız ve) bölümsüz, fiillerinde delilsiz ve şeriksiz olarak vahid 

olduğunu” 587 şiirlerinde dile getirmişlerdir. Bunu, bazen şerʽî kurallar çerçevesinde 

bazen de tasavvufî anlayış doğrultusunda gerçekleştirmişlerdir. Elbette bu ikisini kesin 

çizgilerle bir diğerinden ayırmak mümkün değildir. Zaman zaman şerʽî tevhîdler 

içerisine, tasavvuf neşvesinin dâhil olduğu şiirler görmek de mümkündür.588 

Tasavvuf, İslam şeriatı üzerine temellenmiş bir anlayış biçimidir. Fakat 

mutasavvufların Allah, insan ve kâinat ilişkisini anlama yöntemleri kelam ȃlimlerinden 

                                                 
581  İsmail Karagöz vd., Dinî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010, s. 
659. 
582  Zülfikar Güngör, “Cenȃb-ı Allah’la İlgili Edebî Eserler”, Türk-İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker 
Yayınları, Ankara 2012, s. 147. 
583  Ali Nihat Tarlan, Divan Edebiyatında Tevhidler I-III/III, Bürhaneddin Matbaası, İstanbul 1936, s. 7; 
Tahir Olgun, Edebiyat Lügati, s. 154; Zülfikar Güngör, “Cenȃb-ı Allah’la İlgili Edebî Eserler”, s.147; 
Şerife Uzun, 16. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatında Tevhid, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013, s.48. 
584  Mustafa İsen-Muhsin Macit, Türk Edebiyatında Tevhidler, TDV Yayınları, Ankara 1992, s. x. 
585  Tarlan, Divan Edebiyatında Tevhidler I-III/III, s. 6. 
586  a.g.e, s. 4. 
587  Hücvirî, Keşfu’l-Mahcȗb, haz.: Süleyman Uludağ, Dergȃh Yayınları, İstanbul 2014, s. 342. 
588  Ali Nihat Tarlan, Divan Edebiyatında Tevhidler I-III/III, s. 3.  
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biraz farklıdır.589 Kelam ilmi, Allah’ın varlığını ve birliğini aklî ve naklî deliller 

getirerek ayrıca kâinattaki düzene bakarak çıkarım yapmak suretiyle ispatlamaktadır. 

Allah birdir demek, O’nun zatta, sıfatta ve fiillerinde bir olduğunu ifade etmek 

demektir.590 Kelamcıların “tevhid’i rasyonel bir sistem şeklinde vaz etmeleri, sûfileri 

tatmin etmemiştir. Sûfiler, tevhid’i dille ifade edilebilen önermeler ve bu önermelerin 

içten, samimi kabul ve tasdiki olarak değil, daha ziyâde, bir yaşantı, bir bilinç ve hal 

olarak anlamışlardır”.591 Bu nedenle sȗfînin, Cenȃb-ı Hakk’ın mutlak ve hȃkim güç 

oluşuna, sonsuz kudret ve azamet sahibi oluşuna karşı haşyet duymakla beraber “kendi 

gönlünde bulduğu yaratıcısına karşı” daha ziyȃde “sevgiye dayalı duygusal bir 

zeminde” meseleyi ele aldıkları da söylenmiştir.592 

Öte yandan hatırlanması gereken önemli bir husûs, tasavvufî düşünce sisteminde 

tevhidin insan kemâliyle doğrudan irtibatlı oluşudur. Daha ilk dönemlerden itibaren 

sûfîler, kemâle ermeyi tevhid hakkındaki bilgiye bağlamışlardır. Sûfîler iki temel konu 

üzerinde durmuşlardır. Bunlardan ilki Allah’ın bilinmesi, ikincisi ise insanın kemâle 

ulaşmasıdır. Sûfînin maksadı gerçek tevhide ulaşmaktır. Bu bağlamda, tevhid, sûfînin 

iman dairesine girmesini sağlayan dil ile söylediği kelime-i tevhidden başlayarak riyazet 

ve mücadelelerle hakka’l-yakîn idrak edilebilecek bir ahlakî maksat haline 

gelmektedir.593 

Bu nedenle, edebiyatımız içinde manzȗm eserler olan tevhîdler genellikle hem 

şer’î hem de tasavvufî, bahsi geçen öğeleri birlikte içerirler. Cenȃb-ı Hakk’ın Esmȃ-i 

Hüsnȃ’sı ve O’nun diğer isim ve sıfatlarını anlatırlar. Çünkü “En güzel isimler O’na 

hastır”.594 Allah Teȃlȃ’nın tanınıp bilinmesi ancak bu isim ve sıfatların bilinmesi ile 

olacaktır. Bu nedenle şairler, bu isimleri, şiirlerinde anar, anlatır; Allah’a şükreder; bunu 

bir yakınlaşma, muhabbetullah ve marifetullah vesilesi olarak tasavvur ederler. 

Tevhîdler ayrıca Allah Teȃlȃ’nın varlığının birliğinin delilleri olarak bilinen hudȗs, 

imkȃn, nizam ve bürhȃn-ı temȃnü’yü de konu alırlar. Ayet ve hadisler, Hz. Peygamber 

ve diğer peygamberler, bu peygamberlere indirilmiş kitaplar, mucizeler, melekler, 

Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen kavimler ve onların başlarına gelen hadiseler, kaza ve 

kader de tevhîdlerde işlenen diğer konulardandır.  

                                                 
589  Abdurrahim Güzel, “Kelam ve Tasavvuf Açısından Tevhid”, Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi, sayı: 
11, Kayseri 2001, ss. 193-209. 
590  Ebȗ Mansȗr el-Mȃtürîdî, Kitȃbü’t-Tevhîd, İsam Yayınları, Ankara 2019, ss.88-95. 
591  Güzel, a.g.m, s. 196. 
592  Güzel, a.g.m, s. 194. 
593  Ekrem Demirli, Şair Sûfîler Mevlânâ, Yunus ve Niyâzi-i Mısrî Üzerine İncelemeler, Sûfî Kitap, 
İstanbul 2018, s. 98. 
594  İsrȃ 17/110. 
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Tasavvufi tevhidler daha ziyâde “küntü kenzen” rivayeti ve vahdet-i vücȗd 

anlayışı doğrultusunda kaleme alınırlar. “Ayna” metaforu yani kâinatın her hal ve 

zamanda Hakk’ı, hakikati gösteren bir ayna olduğu kabulü, bu tür tevhidlerin en çok 

işlediği konular arasındadır. Şer'î kurallar doğrultusunda yazılan tevhidler ise “dönemin 

medrese anlayışını yansıtırlar. Bunlarda tefekkürün bilgi birikimi ile yoğrularak hikmete 

dönüştüğü” gözlemlenebilir.595 

Mehmet Tevfik Efendi tevhîdlerinde dinî ve taavvufî unsurları bir arada 

kullanmıştır. O’na göre dinin sarsılmaz emirleri ruhun ilerleyişine dayanaktır. İnsanlar 

itikadları sayesinde ayakta kalırlar. Ahlak da insanın dalâlet üzere mi hidayet üzere mi 

olduğunun nişanıdır. Ayrıca Mehmet Tevfik Efendi, hudûs ve nizam delilleri ile ilgili 

pek çok örnek vermektedir. Kâinatın Allah tarafından yaratıldığını; varlığın, “kün” 

emriyle zuhȗr bulduğunu pek çok kez tekrar etmektedir. Kâinatta mevcud olan 

intizamın ve mükemmel sanatın “Sânî”i gösterdiğini anlatmaktadır. Kâinattaki birliği 

anlatırken Cenâb-ı Hakk’ın Hudâ, Mevlâ, Hak, Evvel, Âhir, Hay, Bâkî, Vâhid, Zü’l-

Celâl, Rabbü’l-Felak, Hâlık, Hallâk-ı mümkinat, Kâdir-i Mutlak gibi pek çok isim ve 

sıfatını da zikretmiştir.  

Ayrıca Sofuzâde, kelâm ilminin Allah’ın varlığını ve birliğini kozmolojik 

unsurlarla ispat ettiği delilleri, özellikle hudûs ve nizam delillerini, tasavvufî anlayışla 

şiirlerinde meczetmiştir. Allah Teâlâ’nın vech-i esmâsının tekabül eylediği âsar olarak 

kabul ettiği kâinatı, sıklıkla ayna metâforu ile anlatmıştır. O’na göre Hakk’ın vücûdu 

gece ve gündüz, her zaman âşikârdır. Öte yandan “varlık”, hakikatin yüzünü örten bir 

perde gibidir. Perdenin ardındaki hakikat görülmelidir. Kȃinatta var olan her şey, 

aslında Allah’ın birliğini gösteren delildir. Kȃinȃt, tevhîdin mufassal şerhidir. Tüm 

mevcȗdȃt lisȃn-ı hȃl ile Hȗdȃ “bir”dir demektedir. Kȃinȃt, Cenȃb-ı Hakk’ı yansıtan bir 

aynadır. Bu nedenle, Allah’ın sonsuz kudreti, Cemȃl ve Celȃl tecellileri bu ayna vasıtası 

ile bilinir. Hiçbir şey yokken var olan Allah, gizli bir hazine “kenz-i mahfî” iken 

bilinmek istemiş/bilinmeyi sevmiş ve kȃniȃtı yaratmıştır. Bu bağlamda, aşkı tevhidin bir 

göstergesi olarak ele alan Mehmet Tevfik Efendi, aşkın “vahy-i ezel” olduğunu söyler. 

Yaratılan her şey, kevn ü mekân, aşk ile âlûdedir. Mevcudattaki insicam aşkı dolayısıyla 

birliği/tevhidi göstermektedir.  

Mehmet Tevfik Efendi, tasavvufî tevhidlerinde kişiyi Allah’a ulaştıran bir yol 

olarak aşka vurgu yaparken, şer'î unsurların öne çıktığı tevhidlerinde, dinin emir ve 

yasaklarına uyarak Hz. Peygamber’in açtığı Ehl-i Sünnet yolundan gidenin selȃmetle 

menzile varacağını belirtmektedir. 

                                                 
595  Mustafa İsen-Muhsin Macit, Türk Edebiyatında Tevhidler, s. XVII. 
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Mehmet Tevfik Efendi tevhidlerin yazımında farklı nazım şekillerini 

kullanmıştır. Bu bölümde yer verdiğimiz, “Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ / Bu varlıú 

seniñdir İlÀhí seniñ” beytini tekrar ettiği tevhidi, mütekerrir müsemmendir. Aşk ile 

tevhid ilişkisini açıkladığı bir diğer şiiri ise müzdeviç müseddestir. Salı Dergâhı’nda 

medfun bulunan, Bayramî Şeyhi Himmet Efendi’nin oğlu Himmetzâde Abdullah 

Efendi’nin şiirine yaptığı tahmis de bu bölümdeki tevhidler arasındadır. Ayrıca yedi 

kıtadan oluşan hece vezniyle kaleme aldığı tevhidi ile reddü’l acûz ale’s-sadr sanatı ile 

kaleme aldığı bir gazeli de bu bölümde yer almaktadır. Bunların dışında bir kaside ile 

tevhid muhtevalı gazeller bu başlık altında bulunan diğer şiirlerdir.  

Çalışmamızda yer alan tevhidlerin nazım şekilleri ve sayıları tablodaki gibidir: 

  

Nazım Şekilleri 
Şiir 

Sayısı 

Gazel 31 

Kaside 1 

Tahmis 1 

Muhammes 1 

Müseddes 1 

Müsemmen 1 

Hece Vezni 1 

Toplam 37 

 

 

Görüldüğü üzere gazel, Mehmet Tevfik Efendi tarafından, bu türde kaleme 

alınan şiirlerde en çok tercih edilen nazım biçimi olmuştur. Bunun yanında, Sofuzâde 

kaside, tahmis, muhammes, müseddes, müsemmen ve hece vezninde birer tevhid de 

kaleme almıştır. Böylelikle toplam otuz yedi tevhid muhtevalı şiir bu bölümde yer 

almaktadır. Bahsi geçen şiirler şunlardır: 
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mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün596  

1 Bütün eşyÀ lisÀn-ı óÀl ile söyler ÒudÀ birdir 

İşit insÀn isen èÀlemde ãít u ãadÀ birdir 

  

2 èAceb deryÀ-yı úudretde yürür keştí-i mevcÿdÀt 

ÒudÀ-yı lem yezel óaúúı naôar úıl nÀòudÀ birdir 

 

3 Mufaããal şeróidir tevóídiñ ancaú kÀ´inÀt ey dil 

SerÀy-ı vaódete íãÀl eden nÿr-ı hüdÀ birdir 

 

4 èUlÿm-ı evvelín ü Àóiríne maózen olmuşdur 

Resÿl-i KibriyÀ’yÀ iútidÀ et muútedÀ birdir 

 

5 Yol isterseñ ÒudÀ’ya şerè-i pÀk-i MuãtafÀ’dır ol 

Yañılma Óaú-perestÀna ùaríú-i ihtidÀ birdir 

 

6 Taòattur eyleyip bezm-i Elesti ehl-i taãdíú ol 

Ezelden tÀ ebed bi’l-cümle aúvÀma nidÀ birdir 

 

7 ŞerÀyiè muòtelif olmuşsa da Tevfíú ãÿretde  

CenÀb-ı ÒÀlıú’a úulluúdaki ùarz-ı edÀ birdir 

    20 Kânûn-ı Evvel 1935 

 

 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün597 

1 Gel oúu insÀn iseñ èilm-i ledünníden sebaú 

KÀ´inÀtı eylemiş imlÀ ôuhÿrÀtıyla Óaú 

 

 

                                                 
596  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 23. 
597  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 72. 
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2 Úudret-i ícÀdı gör èÀlemdeki ÀåÀrda  

Hangi bir şaòãın hüner gösterdigi eşyÀya baú 

 

3 äunè-ı Óaú’dır çünkü etmiş úÀbiliyyÀtı tamÀm 

Cevher-i rÿóuñda ferdiñ Óaøret-i “Rabbü’l-felaú”598 

 

4 Ayrıdır òilúatde óattÀ küfr ü ímÀnıñ yeri 

Bünye-yi insÀn iken tÀ raóm-ı mÀderde “èalaú”599 

 

5 BÀùılıñ bir vaøè-ı óaúdır aãl u ferèi úıl naôar 

Olmasa ôulmet olur mu ãubó-ı envÀr-ı şafaú 

 

6 Bir sefíh eyler úuvÀ-yı èaúl u fikre istinÀd 

Bir kemÀl ehli diler èaúlıyla Óaúú’ı añlamaú  

 

7 Nÿr bir seyrÀn iki bu sÀóa-i taúdírde  

GÀh bÀùıl yüz bulur gÀhí olur óaú müsteóÀú 

 

8 Hep øuhÿrÀt-ı İlÀhí’dir ãaúın Tevfíú sen  

Óaúúı gör bÀùılda etme sehve taóvíl-i varaú 

 5 Mart 1936 

 

 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün600 

1 ÒudÀ Àyíne úılmış èÀlemi ÀåÀr göstermiş      

 Vücÿd-ı KibriyÀ’sıñ úudreti eùvÀr göstermiş 

 

 

                                                 
598  Felak 113/1. 
599  Alak 96/2. 
600  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 86. 
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2 Bütün eşkÀl-i mevcÿdÀt timåÀl-i teèayyündür 

 Óaúíúat ãÿret-i ôÀhirde ãan tekrÀr göstermiş 

 

3 Olup àayr-ı mükerrer óÀdiåÀtı devr-i imkÀnıñ  

 RiyÀø-ı maèrifetde reng reng ezhÀr göstermiş 

 

4 èAnÀãırda tecellí eyleyince ãunè-ı RabbÀní 

 Bu cismÀniyyete rÿó-ı laùífi yÀr göstermiş 

 

5 DelÀ´il èarø eder tevóíde dÀ´ir cümle mevcÿdÀt  

 Ulÿhiyyet bütün vaãfiyle bir reftÀr göstermiş 

 

6 èAcebdir nÿr-ı vaódet cilve-gÀh-ı bezm-i èibretde  

 Gehí taãdíúi reh-peymÀ gehí inkÀr göstermiş 

 

7 Naøar úıl úuvvet-i óükm-i daúíú-i naãã-ı Kur´Àn’ıñ 

 èUbÿdiyyetde zÀhil bir sürü küffÀr göstermiş 

 

8 BeúÀ bi’llÀhı iôhÀr eylemekçün luùf-ı Óaú Tevfíú 

 Bütün milk-i fenÀ aúsÀmını devvÀr göstermiş 

 30 Mart 1936 

 

 

mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün601 

1 Bir kendine baú èÀrif isen èibret içindir 

Her vaãfı vücÿduñ ne úadar óikmet içindir 

 

2 èÁciz bıraúan èaúlı şu èÀlemleri seyr et 

Bu ùanùana-i óÀdiåe bir müddet içindir 

                                                 
601  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 87. 
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3 Óaú varlıàıdır başúa nedir cümle ôuhÿrÀt 

EczÀ-yı temÀåíli bütün vaódet içindir 

 

4 BÀùılda bile ôÀhir olan cilve-i Óaú’dır 

Nevèiyyet-i eşyÀ şeref-i úudret içindir 

 

5 LÀyıúsa eger dÿzaòa erbÀb-ı meèÀãí 

Áòir bu tedÀví yine ol èillet içindir 

 

6 Kimden ãorulur bundaki ícÀb u tevellÀ 

ÙÀèÀt denilen lÀzıme-i òilúat içindir 

 

7 Tevfíú bu èÀlemde olan cümle meãÀ´ib 

Óaú cÀnibine hep beşeri daèvet içindir 

yÀòÿd 

Óaú cÀnibine òÀyl-i beşer ricèat içindir 

 2 Nisan 1936 

 

 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün602 

1 Bir zamÀnlar èaşú idi óÀkim óayÀt erkÀnına 

Õevú-i èaşú olmuşdu òalúıñ mümtezic ímÀnına 

Rÿólar meclÿb olurdu naàme-i vicdÀnına 

Varlıàı olmuşdu vÀdí´-i muúaddes cÀnına 

Varmamışdı seyl-i tuàyÀn-ı sefÀhat yanına 

Girmemişdi öyle òulyÀ kişver-i èirfÀnına 

 

 

                                                 
602  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 98-99. 
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2 èAşúıñ èiffet rÿóı ãafvet menzil ü me´vÀsıdır 

Evc-i aèlÀsı bütün èÀlemden istiànÀsıdır 

Seyr-i meèÀric óaúíúat lafôınıñ maènÀsıdır 

Varlıàından yüz çevirmek sırr-ı “ev ednÀ”sıdır603 

VÀãıl olmaú istemez cÀn veren peymÀnına  

Õevú-i vuãlat baòş eder endíşesi hicrÀnına 

 

3 èAşúdır vaóy-i ezel óükmü viãÀl-i yÀrdır 

Her cihet vaódet-nümÀ Àyíne-i dídÀrdır 

Cilvesinden ôÀhir olmuş kÀ´inÀt ÀåÀrdır 

äÿret-i eşyÀ vücÿd-ı pÀkine mièyÀrdır 

Kendisindendir şuhÿd-ı maèrifet burhÀnına 

İntihÀ yoúdur feøÀ-yı sÀóa-i imkÀnına 

 

4 èAşú ile Àlÿde olmuş òilúat-i kevn ü mekÀn  

Hep anıñ bünyÀdıdır işbu muèallÀ aşiyÀn 

Hep añı eyler teneffüs sÀkinÀn-ı cism ü cÀn 

Hep anıñdır gülşen-i úudretde reng-i cÀvidÀn 

èİlm olur endíşede óayret èuluvv-i şÀnına  

èAúl-ı küll òattÀ irişmez óaddiniñ pÀyÀnına 

 

5 èAşú-ı nefsÀní hevÀnıñ Àteş-i sÿzÀnıdır 

Óiss-i óayvÀní mizÀcıñ münferid zindÀnıdır 

Ùabèı menfÿrıñ temÀmen úahrınıñ fermÀnıdır 

ÓÀãılı vicdÀnı insÀniyyetiñ derbÀnıdır 

İtmemek úÀbil midir ímÀn A’nıñ burhÀnına 

El açarken cümle mevcÿdÀt A’nıñ iósÀnına  

 

 

                                                 
603 “İki yay birleşimi veya daha da yakın”, Necm 53/9. 
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6 èAşú ãÿretden muèarrÀ bir óaúíúatdir temÀm 

Hep A’nıñ te´åíridir naôm-ı vücÿd u insicÀm 

Neş´esindendir A’nıñèÀlemdeki feyø-i müdÀm 

İbtidÀ vü intihÀ Tevfíú O’dur Àòir kelÀm 

Kim ãunarsa dest-i istimdÀd anıñ dÀmÀnına 

CÀn olur hem cÀnını íãÀl eder cÀnÀnına 

 27 Nisan 1936 

 

 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün604 

1 İmtizÀc etmiş èanÀãır lÀ-mekÀn olmuş mekÀn 

 Cümleniñ aãlı èademdir zÀhir etmiş “kün fe kÀn” 

 

2 èÁlem-i ãÿretdedir Àheng-i iåbÀt-ı vücÿd 

 äuretiñ olmaz óaúíúatde vücÿdu rÀygÀn 

 

3 Cevher-i ferd-i hüviyyetdir tecellí eyleyen 

 Görmez ol nÿru hevÀ-yı nefs ile Àlÿde-gÀn 

 

4 Kenz-i esrÀr eylemiş kevn ü mekÀnı ÕÀt-ı Óaú 

 Dürr-i deryÀ luùf eder her gevher-i nevvÀrı kÀn  

 

5 KÀn-ı imkÀndan münezzeh KibriyÀ iôhÀr eder 

 DÀ´imÀ iåbÀt-ı vaódet itmege nev-reste-gÀn 

 

6 ÇÀr-sÿ-yı dehrde beyè ü şirÀ-yı maèrifet 

 ÒÀne yapmış ãunè-ı pÀk-i Óaúú’a açmışdır dükÀn 

 

 

                                                 
604  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 40. 
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7 Gördügüñ her şey eder Tevfíú durmaz intiúÀl 

 Her mekÀnı kim mekÀn etdiñ olupdur lÀ-mekÀn 

16 Kânûn-ı Evvel1936 

 

 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün605 

1 Ola tÀ varlıàından ÕÀt-ı BÀri’niñ nişÀn peydÀ 

 èAdemden oldu iúlím-i zemín ü ÀsumÀn peydÀ 

 

2 Bu varlıúlar tamÀmen sütre-i vech-i óaúíúatdir 

 Olur mu şekl-i cismÀníde nÿr-ı cÀvidÀn peydÀ 

 

3 Baãíret ehline ancaú o keyfiyyet nihÀn olmaz  

 Görür bir õerreniñ vechinde biñ dürlü cihÀn peydÀ 

 

4 CihÀn-ı maèrifet kim maşrıú-ı nÿr-ı óaúíúÀtdir  

 Olur ehl-i hevÀ nÀ-bÿd cemè-i èÀrifÀn peydÀ 

 

5 Geçer kevn ü mekÀndan eşheb-i reh-vÀrı èuşşÀúıñ 

 Olur her òaùvesinde nice biñ kevn ü mekÀn peydÀ 

 

6 MekÀndır lÀ-mekÀn mefhÿmunu iøÀó eden her dem 

 Görürsün bir zamÀn nÀ-bÿd olanlar bir zamÀn peydÀ 

 

7 èAlÀyıúdan edip ãarf-ı naôar MevlÀ’yı bil Tevfíú  

 Dilinde ehl-i tevóídiñ olur dÀrü’l-emÀñ peydÀ 

 21 Kânûn-ı Sânî 1937 

 

 

 

                                                 
605  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 55. 
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mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün606 

1 ÁyÀt-ı ÒudÀ rehber-i idrÀk-i beşerdir 

 ÁyÀt-ı hüdÀ síne-i Àdemde güherdir 

 

2 Áyínesidir maèrifetiñ díde-i imèÀn 

 ElfÀô-ı kitÀb-ı ezelí naúş-ı ãuverdir 

 

3 äÿretde eder cilve bütün rÿó-ı meèÀni 

 Şol kimse ki vÀreste-i endÿh u kederdir 

 

4 BÀùılda bile Óaú görünür ehl-i yaúíne 

 Her ferd birer nüsòa-i esrÀr-ı úaderdir 

 

5 Her şaòã ile birlikde yürür óükmü úaøÀnıñ 

 äÿret anı setr etmek için ãanki siperdir 

 

6 èİbret mi baãíret mi ne derseñ de efendim 

 èÁlemde óaúíúat eåer-endÀz-ı naôardır 

 

7 Tevfíú eger isterseñ ola keşf-i óaúÀyıú 

 ÁyÀt-ı ÒudÀ rehber-i idrÀk-i beşerdir 

 25 Eylül 1937 

 

 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün607 

  Úaãíde 

1 äunè-ı ÒudÀ cemíè-i cihetden nişÀn verir 

 èArø u semÀ da fikr-i ÒudÀ-bíne şÀn verir 

 

                                                 
606  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 90. 
607  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), ss. 97-99. 
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2 Hey´et-şinÀsa úudret-i ÒallÀú-ı èÀlemi 

 äadr-ı felekde silsile-i kehkeşÀn verir 

 

3 ÒÀk-i zemíne gevher-i rengíni mezc eder 

 KimyÀger-i óaúíúate biñ dürlü kÀn verir 

 

4 Mecmÿèa-i cevÀhir-i ícÀd olup zemín 

 Terkíb olan anÀãıra rÀh-ı nihÀn verir 

 

5 EşyÀ eder óaøÀ´iø-i õÀtiyyesin beyÀn 

 äanèat o cÀmidÀta èacebdir dehÀn verir 

 

6 DünyÀ olur nefÀ´is-i ÀåÀra cilve-gÀh 

 Fikr-i beşer bedÀyièa rÿó-ı revÀn verir 

 

7 Óüsn-i nüfÿõ-ı tÀmmına maòlÿú rÀm olur 

 Şekli zemín ü mÀhiyyeti ÀsumÀn verir 

 

8 äÿretleri óarÀb ederek derd ü inúılÀb 

 Maèmÿre-i kemÀle ruò-ı cÀvidÀn verir 

 

9 EfhÀm erer şuèÿra bekÀya-yı inhidÀm 

 MÀøídeki serÀ´ir-i ícÀda cÀn verir 

 

10 Anlara teveccühe me´lÿf iken óayÀt 

 MÀøíye doàru díde-i èibretle yan verir 

 

11 Bir zümreye vücÿdu olur muècib-i sürÿr 

 Bir èÀrife şuhÿdu hevÀ-yı fiàÀn verir 
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12 EnúÀø-ı ÀşiyÀn-ı beşerdir òarÀbeler 

 Her bir òarÀbe hem beşere ÀşiyÀn verir 

 

13 Olmuş kitÀb-ı sırr-ı óayÀta mufaããalÀt 

 İnsÀn gelir bu felsefeden imtióÀn verir 

 

14 GÿyÀ gelen cihÀna yaşar bir zamÀn için 

 Ol müddet-i muèíneyi bir zamÀn verir 

 

15 Fikr ü òayÀl devr-i zamÀndan kinÀyedir 

 Bir laóôadır ki vüsèat-i şekl-i cihÀn verir 

 

16 Olmaz òayÀl levóa-i fikretde pÀyidÀr 

 Òayl-i beşer bütün bu keş-À-keşde cÀn verir 

 

17 èUmmÀnına bu varlıàın eyler bütün şinÀv 

 Kimler ki fülk-i maúderete bÀd-bÀn verir 

 

18 Olmaz bu yolda sÀóil-i ümíde rÿ-be-rÀh 

 Rengín metÀè-ı nesc-i murÀdı ziyÀn verir 

 

19 æÀbit iken óaúÀyıú-ı eşyÀ-yı mümkinÀt 

 äÿret òayÀle cilve eder imtinÀn verir 

 

20 MaènÀda Óaúú’ı müdrik olan müstenír olur 

 Fanÿsı kevne nÿru bütün èÀrifÀn verir 

 

21 Tevfíú olur mu silsile-i arzÿ tamÀm 

 Kimdir ki õevúe meyli ecelden emÀn verir 
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22 ÁlÀyiş-i hevÀ vü heves bí-úarÀrdır 

 Õikr-i ÒudÀ ãafÀ-yı ebed nÀ-gehÀn verir 

 

23 Ol yerdedir gelir fütÿóÀt-ı maèneví 

 AllÀh verirse verdigini rÀy-gÀn verir 

 9 Kânûn-ı Evvel 1937 
 
 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün608 

1 ÒudÀ-yı lem-yezel her õerreden bir şÀn gösterdi 

 KemÀl-i õÀtına eşyÀyı hep burhÀn gösterdi 

 

2 CihÀn bÀàında nÀ-maódÿddır ezhÀr-ı tevóídiñ 

 Bütün kevn ü mekÀn Àyínesi ímÀn gösterdi 

 

3 ØiyÀsı berú urur hep ÀsumÀn-ı èilm ü óikmetde  

 O nÿr-ı mahôı kim her ôulmet-i küfrÀn gösterdi 

 

4 Muvaóóid cilve-i nÿr-ı CemÀlu’llÀh’a maôhardır 

 Fürÿà-ı “åemme vechu’llÀh”dır èirfÀn gösterdi609 

 

5 Ùaríú-i müstaúímiñ neşve-i õevú ü tecellÀsın 

 MizÀc-ı miknete èÀrıø olan ùuàyÀn gösterdi 

 

6 ZevÀyÀ-yı nüfÿs olmaúda dÀ´im şerre menzil-gÀh 

 RevÀóı rÿóu idrÀk eyleyen reyóÀn gösterdi 

 

7 äafÀ-yı úÀlbe Tevfíú ehl-i èaşú ancaú olur vÀãıl  

 Faúat mir´Àt-ı óikmet anları giryÀn gösterdi 

 24 Kânûn-ı Evvel 1937 
                                                 
608  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 100. 
609  “Allah’ın yüzü oradadır”, Bakara 2/115. 



 152 

6+5 11’li Hece610 

1 Fuãÿl-i erbaèa şems ile úamer 

 ÓayÀtıñ medÀrı ÀşinÀsıdır 

 Vücÿd iúlimínde olan cilve-ger 

 ÒallÀú-ı èÀlemiñ kibriyÀsıdır 

 

2 EflÀk-i tisèadan feyø alır zemíñ  

 Seyr eder bu óÀli èaúl-ı dÿr-bín  

 Nefsiniñ şerrinden olanlar emín  

 AòlÀú-ı eùvÀrıñ dil-rubÀsıdır 

 

3 SeóÀvet devletdir olsa da riyÀ 

 Baòíle nÀmerde deme meróabÀ 

 Beş vaúit namÀzı eyleyen edÀ 

 Şübhesiz zamÀnıñ evliyÀsıdır 

 

4 DünyÀ seniñ olsa ne úalır elde 

 Áòir nefesiñde óín-i ecelde 

 ÍmÀn u ãadÀúat var ise elde 

 DünyÀda èuúbÀda cÀn ãafÀsıdır 

 

5 KitÀb-ı tevóídi oúur kÀ´inÀt 

 Her dem o dersi verir şeş-cihÀt  

 Úalbe Kaèbe’dir vaútü’ã-ãalÀt* 

 Bi’l-cümle ÀmÀliñ müntehÀsıdır 

 

6 Kaèbe-i úalbe sínedir óarem* 

 Óuøÿra girmesin ãaúın nÀ-maórem 

 

                                                 
610 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 103-104; Vezin işaetli beyitlerde 5+5 şeklindedir. 
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 Óaú yolcusunuñ mefòar-ı ümem 

 İmÀm-ı bi’l-haú muktedÀsıdır* 

 

7 Tevfíú özüñde olmasın saúaù* 

 MièyÀr-ı óikmetden ayrılma faúat 

 Ùoàrudur ãÿretde gördügüñ àalaù 

 èUnãur-ı ícÀdıñ ibtilÀsıdır 

26 Kânûn-ı Evvel 1937 

 

 

mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün611 

1 Her kim ki bu àam-òÀnede bí-dÀr degildir 

 SerdÀ-de-i endíşe-i dídÀr degildir 

 

2 NÀ-dÀnlar olur debdebe-i ôÀhire meclÿb  

 äÿretde úalan maèrifete yÀr degildir 

 

3 İnsÀna verir õevú-i diger ãunè-ı İlÀhí 

 RevnÀú veren endíşeye ezhÀr degildir 

 

4 Bir àoncada biñ reng açılır feyø-i seóerden  

 Taãvírine imkÀn olan ÀåÀr degildir 

 

5 Kendindedir insÀn olanıñ õevú-i tecellí 

 Óüsnüñ saña èarø etdigi esrÀr degildir 

 

6 Áyínesidir ehl-i diliñ èaşú-ı ezelden  

 Maóbÿbe-i raènÀdaki ruòsÀr degildir 

 

                                                 
611  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 114. 
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7 Kendinde eger yÀr ise her ãÿrete Àdem  

 èÁlemde bütün gördügü aàyÀr degildir 

 

8 Tevfíú saña sırr-ı beyÀn oldu küşÀde 

 Ùabèıñda olan cilve-i eşèÀr degildir 

 11 Mart 1938 

 
 
 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün612 

1 èAyÀndır şeş-cihetden pertev-i dídÀrı cÀnÀnıñ 

 Göz olmuşdur baãíret ehline envÀr-ı cÀnÀnıñ 

 

2 Eger èÀşıú görürse èÀlemi görmüş olur muùlaú 

 èAceb Àyíne-i esrÀrdır ruòsÀrı cÀnÀnıñ 

 

3 KitÀb-ı maèrifetdir nüsóa-i õÀt-ı beşer ammÀ 

 Yazılmış her varaúda cümle-i güftÀrı cÀnÀnıñ 

 

4 Oúurlar cebhe-i èÀlemde ÀyÀt-ı tecellÀsın 

 NümÀyÀndır cihÀnda cilve-i esrÀrı cÀnÀnıñ 

 

5 Ne evrengdir ki vermiş reng-i óüsnü èunãuriyyÀta  

 BahÀrıñ nev-zemíni hey´et-i ezhÀrı cÀnÀnıñ 

 

6 Temeååül eyleyip cÀn kisve giymiş tÀze güllerden  

 Musaòòar eylemiş endÀmına reftÀrı cÀnÀnıñ 

 

7 Bütün cÀnlar aña meclÿbdur Tevfíú-i maènÀda 

 MüsÀvídir añı iòfÀ ile iôhÀrı cÀnÀnıñ  

25 Nisan 1938 

                                                 
612  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 119. 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün613 

1 Varlıàımdan èayn-ı istiànÀ refÀhımdır benim 

 Úayd-ı Àlemden tecerrüd şÀh-rÀ[h]ımdır benim 

 Meskenet nefsimde iósÀn-ı İlÀh’ımdır benim 

  Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

  áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim 

 

2 Beñligim ícÀbıdır başımdaki müşkil belÀ 

 èİzzet-i nefsi[m] õelíl olmuş medÀr-ı ibtilÀ 

 Varlıàın maóv eylemekdir semt-i Óaúú´a iètilÀ 

  Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

  áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim 

 

3 Áfet-i óüsn-i maèíşetdir hevÀ-yı kesb ü kÀr 

 Hep hevÀ üstündedir devr-i óayÀt etmez úarÀr 

 Her vücÿd Àyíne olmuş anda Óaú’dır ÀşikÀr 

  Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

  áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim 

 

4 Maóv u iåbÀtıñ tecellí-gÀhıdır èÀlem bütün 

 Ol tecellíden temeååül eylemiş Àdem bütün 

 Münkeşif her cepheden bu óikmet-i mübhem bütün 

  Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

  áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim 

 

5 ÓÀdiåÀt-ı dehr için reng-i beúÀ bulmaú muóal 

 Devr-i eyyÀm u leyÀl olmuş óesÀb-ı irtióÀl 

 Der-kenÀr etmiş óayÀt evrÀúını úayd-ı zevÀl 

 

                                                 
613  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 149-151. 
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  Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

  áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim 

 

6 Her óaúíúat kim eder yoúluúda ãÿret iktisÀb 

 äÿretinden ayrılır àÿyÀ ider refè-i niúÀb 

 èUnãuru işgÀl için elbette Óaú’dır inúılÀb 

  Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

  áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim 

 

7 Eylemiş Tevfíú imlÀ dehri ÀåÀr-ı ãıfÀt 

 Hep O’dur mecmuèÀ-i icmÀl-i nevè-i mümkinÀt 

 Rÿ-nümÀdır işbu rengín perdede esrÀr-ı ÕÀt 

  Vech-i BÀúí her cihetde úıble-gÀhımdır benim 

  áayrı görmek ãÿret-i sehv-i nigÀhımdır benim 

     19 Temmuz 1938 

 

 

feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)614  

1 Etse de díde teèaddüd yine rü´yet bir olur 

 äuveriñ ãaúladıàı vech-i óaúíúat bir olur 

 

2 İnúisÀm etse de ÀlÀt-ı teàaddí nevèa 

 Bünyede óÀãıl olan mÀye-i úuvvet bir olur 

 

3 Uzayıp gitmededir ôan edilir devr-i óayÀt  

 Geleceklerle geçenler de nihÀyet bir olur 

 

4 İètibÀrí görünür şekl-i óesÀb-ı eyyÀm 

 Evvele Àòire varlıúları nisbet bir olur 

 

                                                 
614  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 153. 
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5 Òilúatiñ óÀãılı bir dÀ´iredir ãÿretde  

 Merkeze óÀkim olan noúta-i vaódet bir olur 

 

6 èAşú biñ gözden eder seyr-i melÀóat ammÀ 

 Cilve-i vech-i dil-ÀrÀdaki óÀlet bir olur 

 

7 Leb-nüvÀz olsa da biñ dürlü meøÀmín Tevfíú 

 Şière revnaú getiren reng-i belÀàat bir olur 

     1 Ağustos 1938 

 

 

feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)615 

1 Kendini añlayana varlıàı ikrÀh verir 

 Her nefes èaczi tebÀrüz ederek Àh verir 

 

2 İótiyÀc öyle óaúÀretle hücÿm eyler kim 

 Esfel-i ôillet ü idbÀrı eder cÀh verir 

 

3 èİllet-i defè-i ùabíèinde eder zÀr u zebÿn 

 Ne olur ãabr u taóammül ne güzer-gÀh verir 

 

4 Eyler insÀnı tesellí yalıñız õevú-i óuøÿr  

 Neşèe-i èaşúı derÿna dil-i ÀgÀh verir 

 

5 Vech-i tekvíni baãíretle temÀşÀ lÀzım 

 Òilúatiñ şekl-i niôÀmÀtını AllÀh verir 

 

6 Geceler ãÿret alır dilden ümíd-i mevóÿm 

 Kisve-i cümle-i idrÀki seher-gÀh verir 

                                                 
615  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 157. 
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7 Çünkü Tevfíú èademden yürümüş mevcÿdÀt 

 Óükm-i taúdír diyÀr-ı èademe rÀh verir 

    11 Ağustos 1938 

 

 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün616 

1 èİbret al ey cÀn felekde devr eden ÀyÀta baú 

 æÀbitÀna úıl naôar diúúatle seyyÀrÀta baú 

 

2 ÁsumÀnı eylemiş Óaú ãunè-ı úudret maóşeri 

 Andaki óayret-fezÀ bir óaşmet u dÀrÀta baú 

 

3 Vaódet-i ÕÀt-ı ulÿhiyyet için timåÀldir 

 Mihr ü mÀha fer veren esbÀba keyfiyyÀta baú 

 

4 Síne-i leyl ü nehÀra yaslanıp úalmış óayÀt 

 Bundaki ícÀbı fehm et işleyen ÀlÀta baú 

 

5 İmtidÀdından èibÀret oldu ÀnÀtıñ zamÀn 

 Müddet-i èömrü imÀte eyleyen ÀnÀta baú 

 

6 Her geçen gün bir óesÀbıñ ãafóa-i icmÀlidir 

 Yıllarıñ cemèindeki miúdÀra tafãílÀta baú 

 

7 Diúúat et Tevfíú ÀyÀt-ı kitÀb-ı èÀlem  

 Bil ãıfÀt-ı KibriyÀ’yı incilÀ-yı ÕÀt’a baú 

    30 Mart 1942 

 

                                                 
616  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 82. 
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 mefèÿlü mefÀèilün faèÿlün617 

1 Her óÀdiåe bir ãadÀ-yı Óaú’dır 

 èÁlemde olan nidÀ-yı Óaú’dır 

 

2 BÀùıl yalıñız òayÀle raàbet 

 VÀúiè bulunan edÀ-yı Óaú’dır 

 

3 Vaút eyler èaùÀ naãíbi dÀ´im 

 Rızúıñ sebebi hüdÀ-yı Óaú’dır 

 

4 Girmez araya şükÿk u evhÀm 

 Her şübheli şey fedÀ-yı Óaú’dır 

 

5 ÁvÀre olur óaúíúatinden  

 Kim ki orada cüdÀ-yı Óaú’dır 

 

6 İùèÀm eden ÀşiyÀn-ı dilde 

 Murà-ı hevesi àıdÀ-yı Óaú’dır 

 

7 İstÀr-ı CemÀl olur CelÀl’i 

 DíbÀ-yı ãuver ridÀ-yı Óaú’dır 

 

8 Bu dÀ´irede nihÀyet ancaú 

 Bir noúùa-i ibtidÀ-yı Óaú’dır 

 

9 Maúãÿd ise intibÀh Tevfíú  

 Her óÀdiåe bir ãadÀ-yı Óaú’dır 

    30 Nisan 1942 

 

                                                 
617  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 94. 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün618 

1 ÕÀt-ı Óaú’dır úudretiñ iôhÀr eden  

 KÀ´inÀtı cümle yoúdan var eden 

 

2 Var iken biñlerle burhÀn-ı vücÿd 

 KÀfir olmaz mı añı inkÀr eden  

 

3 Cümle õerrÀtı şevÀhid eylemiş 

 Her eåerde óikmetiñ íåÀr eden 

 

4 Eylemiş her sÀèati yevmü’l-óisÀb 

 Òalúını mecmuèa-i ÀåÀr eden 

 

5 èAúla bildirmiş ùaríú-i vaódeti 

 äÿreti Àyíne-i efkÀr eden 

 

6 Şekl-i cismÀniyyeti aàyÀr iken 

 Emridir rÿó-ı laùífe yÀr eden 

 

7 Eyledi faøl-ı kerímin müstedÀm 

 MübtelÀ-yı nefs-i nÀ-hem-vÀr eden 

 

8 Õevúini hicrÀna úoyan èÀşıúıñ 

 Neş´e-yÀb-ı naôra-i dídÀr eden 

 

9 Raómet-i maóøıyla úılmışdır èilÀc 

 Úulların èiãyÀn ile bí-mÀr eden 

 

 

                                                 
618  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 115. 
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10 Gösterir tevóídi küfrü kÀfire 

 Úurtulur idrÀk edip iúrÀr eden 

 

11 Nefy ü iåbÀt iledir Tevfíú yol 

 Buldu bezm-i vuãlatı tekrÀr eden 

    7 Haziran 1942 

 
 
mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün619 

1 YÀ Rab bu èavÀlim dinilen var seniñdir 

 Varlıúda tecellí eden esrÀr seníñdir 

 

2 ÍcÀd seniñ úudretiñ üstünde nümÀyÀn 

 Te´åír seniñ cümle-i ÀåÀr seniñdir 

 

3 Emriñde señin aãlı sükÿn u óarekÀtıñ 

 DevvÀr seníñ dÀr ile deyyÀr seniñdir 

 

4 Göstermededir salùanaùıñ òayme-i gerdÿn 

 EkvÀnı ùutan úuvve-i ÚahhÀr seniñdir 

 

5  áalùíde olur òÀkde her efser maàrÿr 

 NÀlende olan èÀciz u bí-mÀr seniñdir 

 

6 ŞehrÀh-ı hidÀyetdeki aãóÀb-ı maèÀrif 

 VÀdí-i êalÀletdeki küffÀr seniñdir 

 

7 Açmış elini bÀb-ı èinÀyÀtıña Tevfíú  

 Red etme anı èabd-i güneh-kÀr seniñdir 

 4 Kânûn-ı Evvel 1942 

                                                 
619  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 159. 
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faèÿlün faèÿlün faèÿlün faèÿl620 

1 CihÀnıñ İlÀhi cibÀhı seniñ 

Õuhÿr u buùÿnı şebÀhı seniñ 

SemÀvÀt-ı òurşídi mÀhı seniñ 

Zemíñ ü zamÀnı miyÀhı seniñ 

ÒalÀyıú feøÀ baór ü mÀhí seniñ 

MerÀyÀ èuyÿnuñ nigÀhı seniñ 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

2 Vücÿdıñ verip feyø-i mÀ´ü’l-óayÀt 

Vücÿd-ı vuãÿl eyledi mümkinÀt 

Naôarda teèayyün edip şeş cihÀt 

Göründü temÀåíl-i èibretde ÕÀt 

Şaşırmış da olsa èuúÿl-i dühÀt 

Gerek bÀb-ı KÀèbe gerek SÿmenÀt 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

3 O semt-i èalÀda úalır èaúl-ı dÿn 

İóÀùa eder fikri ùayf-ı cünÿn 

SemÀ bir buóÀr-ı hevÀ-i níl-gÿn 

Zemíniñ bütün cebhesi àarú-ı òÿn 

O vÀdíde yol bulmaz ehl-i ôünÿn 

Muóaããal bu ícÀd èibret-nümÿn 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

 

                                                 
620  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), ss. 3-1. 
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4 Vücÿd-ı beşer kevn-i cÀmiè midir 

èAúıl anda bir nÿr-ı lÀmiè midir 

Hüviyyet o ãÿretde bÀriè midir 

Óaúíúat ôuhÿr-ı bedÀyiè midir 

BedÀyiè o òilúatde şÀyiè midir 

Bu úudretde bir emr-i vÀúiè midir 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

5 Şu´ÿn-ı tecellíye àÀyet mi var 

O baór-i muóíùe nihÀyet mi var 

Ôuhÿr etmemiş sırr-ı óikmet mi var 

Naôar ermemiş vech-i èibret mi var 

èAmÀdan büyük bir óamÀúat mi var 

Bu yüzden açıú bir bedÀhet mi var 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

6 Olur mu úaríñ-i óaúíúat òayÀl 

Bulur mu ùaríúi o yañlış miåÀl 

èİlimdir vücÿda veren iètidÀl  

Müşaòòaã cehÀlet bilinmez su´Àl 

Evet küfr-i muùlaúda olmaz me´Àl 

Ne dirse disün reh-revÀn-ı êalÀl 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

7 Bu úandíli sönmüş cünÿd-ı àurÿr 

Úaranlıúda pÀ-beste ehl-i şürÿr 

HemÀn rÿz u şeb Óaú’dan olduúça dÿr 

Gelir her tarafdan bütün şerr u şÿr 
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Ne Àsÿde ióyÀ ne ehl-i úubÿr 

Bilinmez òafÀyÀ bilinmez ôuóÿr 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

8 CihÀnı der-Ààÿş-ı èummÀn eden  

Gehí sÀkin ü gÀhi ùuàyÀn eden 

Gehí gök gibi gürleyip sÀn eden 

Gehí yer gibi cism-i bí-cÀn eden 

Evet bülbülü öyle nÀlÀn eden 

Açıp çehre-i verd-i òandÀn eden  

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

9 İlÀhí bu varlıúda úudret seniñ 

Tebeddül taóavvülde óikmet seniñ 

O bir resm-i bÀùılda ãavlet seniñ 

Bu bir ãÿret-i óaúda úudret seniñ 

Seniñ úahr u imóa siyÀset seniñ 

Ùasallut tecÀvüz óükÿmet seniñ 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

 

10 Degişmiş gibi òayr ile şer bütün 

Cünÿn u sefih èaúla hem-ser bütün 

MeèÀlíyi yutdu bu ejder bütün 

Bu sióriñ nedir hükmü neyler bütün 

èİlim ãuãdu dín ãuãdu dÀver bütün 

İnanmam òayÀlÀta benzer bütün  

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 
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11 VerÀsı bu kÀrıñ bütün òandedir 

O ser-meste beñzer ki kül-òÀndadır 

äanır kendini ãadr-ı gülşendedir 

Değişmez óaúíúat dıraòşendedir 

Óaú’ıñ feyø-i Tevfíú’i Àyendedir 

Şerièat temÀmiyle pÀyendedir 

 Bu ãÿret bu maènÀ ke-mÀhí seniñ 

 Bu varlıú seniñdir İlÀhí seniñ 

    20 Kânûn-ı Sânî 1926/7 Receb-i Şerîf 1344 

 

 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün621 

1 LÀubÀlídir ÒudÀ-yı lem-yezel ÔÀtında hep 

 Eyler istiànÀ temevvüc cümle ÀyÀtında hep 

 

2 ÚÀdir-i muùlaúdır itmişdir ãıfÀtın ÀşikÀr 

 Mütteóid olmuş òalÀyıú nefy ü iåbÀtında hep 

 

3 Levó-i maófÿô-ı óakÀyıúdır vücÿd-ı kÀ´inÀt 

 MaènÀ-i vahdet hüveydÀdır èibÀrÀtında hep  

 

4 èArş-ı aèlÀ-yı tecellídir bu mevcÿdÀta baú 

 Müncelídir salùanat óükmünde dÀrÀtında hep 

 

5 Vech-i esmÀnıñ teúÀbül eylemiş ÀåÀrıdır 

 Gördügüñ şekl ü ãuver dehriñ bu mir´Àtında hep 

 

6 Cüst ü cÿy-ı Óaú’da bí-ÀrÀm iken nevè-i beşer  

 Uàramış küfrÀna taúdír-i delÀlÀtında hep 

                                                 
621  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 37. 
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7 Hep kemÀlu’llÀhdır Tevfíú aèyÀn-ı ôuóÿr 

 Nev-be-nev eyler teèayyün emri míúÀtında hep 

     12 Temmuz 1926 

 

 

mefÀèílün mefÀèílün faèÿlün622 

1 Olur mu baú bu ekvÀna ÒudÀ’sız 

 Sefíne seyr eder mi nÀòudÀsız 

 

2 Muóammed oldu mir´Àt-i İlÀhí 

 Bilinmez Óaú cemÀl-i MuãùafÀ’sız 

 

3 Naôar úılmazdı Óaú kevn ü mekÀna  

 CihÀn olsa Óabíb-i KibriyÀ’sız 

 

4 Tecellí òÀne-i óikmetde bir şey 

 Teèayyün etmez ol nÿr-ı hüdÀsız 

 

5 MuãaffÀ olmayan tevóíd-i Haú’da 

 Úalır naúş-ı kedÿretle ãafÀsız 

 

6 VefÀsızlıú edip èahdi úoyanlar 

 Dü-èÀlemde úalır yÀr-ı vefÀsız 

 

7 Olur mu dilde ezhÀr-ı muóabbet 

 PeõírÀ-yı nümÀ Óaú’dan èaùÀsız 

 

8 Bütün èÀlemde Óaúú’ıñdır taãarruf 

 èAyÀndır úudreti çün ü çerÀsız 

                                                 
622  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 72. 
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9 EmÀn ey mefòar-i evlÀd-ı Âdem 

 Úuluñ Tevfíú’i úoyma ihtidÀsız 

4 Ağustos 1926 

 

 

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün623 

1 èÁlem èaceb Àyínedir taãvír-i Àdem her ùaraf 

 Her şaóã bir èÀlem yine biñ dürlü èÀlem her ùaraf 

 

2 èÁlem içinde èÀlemi seyrÀn eder Àdem olan 

 Ádem içinde seyrÀn olur èarş-ı mükerrem her ùaraf 

 

3 èArş-ı óaúÀyıúdır vücÿd olmuş óicÀbı mümkinÀt 

 Olmaú gerek ehl-i naôar óüsn-i dem-À-dem her ùaraf 

 

4 Ey gevher-i kenz-i ezel nÿruñ èayÀn etmiş seni 

 Gözler bütün gözler yüzüñ bígÀnedir hem her ùaraf 

 

5 Dehşet verir úalbe òafÀ òayret verir èayna ôuhÿr 

 Gördüm sürÿru èÀlemi deryÀ-yı mÀtem her ùaraf 

 

6 Görmez bilen bilmez gören ibhÀm eder taèríf eden 

 Ùurmaz gelen gelmez giden èaksiyle tev´em her ùaraf 

 

7 Tevfíú edip feyø-i ÒudÀ verdi bize ãít ü ãadÀ 

 MevvÀc olur baór-i hüdÀ yem her ùaraf yem her ùaraf 

  23 Ağustos 1926 

 

                                                 
623  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 101. 
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mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün624 

1 Derler şunu meåeldir gÿyÀ cihÀna sıàmaz 

 Elbette mihr-i gerdÿn bu òÀk-dÀna sıàmaz 

 

2 Bir óÀldir nefisde keyfiyyet-i teèayyün 

 Baèøen olur ki õerre nüh ÀsumÀna ãıàmaz 

 

3 Bir laóôada tecellí eylerse vech-i BÀúí 

 Vüsèat bulur óaúíúat kevn ü mekÀna sıàmaz 

 

4 Hep òÀú edip vücÿdu pÀk eylemekde devrÀn 

 ÍcÀb-ı ãÿnè-ı ÕÀt’a aãlÀ bahÀne ãıàmaz 

 

5 RÀciè olur óaúÀyık hep ÕÀt-ı õü’l-CelÀl’e 

 Bir úatresi o baóriñ keff-i lisÀna ãıàmaz 

 

6 ÚÀlbindedir nigÀhı ehl-i naôar kibÀrıñ 

 Bu vaódet-i vücÿda diger nişÀne sıàmaz 

 

7 Ben yazmadım bu naômı levó-i mübíne Tevfíú 

 Üslÿb-ı lÀ-mekÀní óadd-i beyÀna ãıàmaz 

23 Ağustos 1926 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün625  

 Emín Paşa-zÀde Emín Beg’e Nazíredir 

1 Bir ãabÀhü’l-òayr iúbÀliñ görüp envÀrını 

 äÀnièiñ seyr eyledim revnaklı bir ÀåÀrını 

                                                 
624 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 102; Vezin ayrıca “müstefèilün faèÿlün müstefèilün faèÿlün” 
şeklinde de gösterilebilir. Çalışmamız genelinde birlik sağlayabilmek amacıyla yukarıdaki biçimde 
göstermeyi tercih ediyoruz. 
625 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 32; “Feyzî” mahlasını kullandığı birkaç şiirden biridir. 
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2 Nÿr-ı lÀmiè cebhe-i eflÀke verdi nÿr u fer  

 èÁleme gösterdi Óaú ÀåÀr-ı pertev-bÀrını 

 

3 Gevher-i şebnem midir yerlerde gÿyÀ parlayan  

 Añdırır “Ùÿr’uñ” müşaèşaè bir tecellí-zÀrını 

 

4 Úaldırıp nÿr-ı İlÀhí “len terÀní”626 perdesin 

 Her nihÀl-i tÀzeden gösterdi vaódet nÀrını 

 

5 Bir seher gülşende “Feyøí” ansızın seyr eyledim 

 GÿyiyÀ Perverdi-gÀr-ı èÀlemin dídÀrıñı 

    28 Teşrîn-i Evvel 311/9 Kasım 1895 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílün mefèÿlü mefÀèílün627 

1 EsbÀb u maèíşet hep taúdír-i İlÀhí’dir 

 Tedbír u meşiyyet hep teysír-i İlÀhí’dir 

 

2 Menziline iúbÀle iúdÀm ile íãÀle 

 Tesyír-i İlÀhí’dir tesyír-i İlÀhí’dir 

 

3 ZehrÀbe-i nÀ-kÀmı şírín olur encÀmı 

 Õevú eyleyen ÀlÀmı te´åír-i İlÀhí’dir 

 

4 Bir şeyde ki èusret var şek yoú ki nihÀyet var 

 Miónetde saèÀdet var tekdír-i İlÀhí’dir 

 

5 Gir úalb-i muãÀfÀta baú ãoñra mükÀfÀta  

 Baúma o òarÀbÀta taèmír-i İlÀhí’dir 

                                                 
626 “… beni göremezsin …”A´raf 7/143. 
627  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 9. 
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6 Kim Áòir u Evvel’dir ôan etme muóavveldir 

 Merbÿù-ı müselseldir zencír-i İlÀhí’dir 

 

7 KÀr-òÀne-i èÀlemde her kÀr bir Àdemde  

 Tevfíú ise bu demde dilsír-i İlÀhí’dir 

    fi 7 Mayıs sene 319/20 Mayıs 1903 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün628 

1 CihÀn maèmÿresin BÀrí vücÿduñdan nişÀn eyler  

 Anıñçündir bu mekteb dÀ´imÀ óikmet beyÀn eyler 

 

2 Olur her dem tehí ãaórÀ-yı vaódet emr-i óÀdiåden  

 Bütün keåret vücÿd-ı vaódet-ı Óaúú’ı èayÀn eyler 

 

3 Bilinmez sÀóa-i ôulmet-serÀ-yı cehl iken èÀlem 

 äabÀóu’l-òayr-ı òurşíd-i vucÿd-ı èÀrifÀn eyler  

 

4 Eder taúdís-i õÀtın nefy-i emåÀl eyleyip eşyÀ 

 äıfÀtı cilve-gÀh-ı õÀtı taèdÀd u beyÀn eyler 

 

5 Ôuhÿru èÀlemiñ te´åír-i esmÀ vü ãıfÀtıdır 

 MürÀyÀ-yı ãuverde münèakis yüz biñ cihÀn eyler 

 

6 CihÀn-ı Àferínişdir bu èÀlem èÀlem-i maènÀ 

 Mücerreddir ãuverden levó-i èaşúa naúş-ı cÀn eyler 

 

7 Ne óÀletdir kemÀl-i èaşúa bir ãÿret olur bÀdí 

 Ol te´åírÀt-ı hep te´yíd-i úudret cÀvidÀn eyler  

                                                 
628  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 9-10. 
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8 Delíl-i feyø-i kÀmildir bu ãÿretlerde baèdiyet  

 TebÀèüd eyleyen esrÀr bir gün iútirÀn eyler 

 

9 Bütün maùlÿb olan Tevfíú birdir vech-i keåretden 

 CihÀn maèmÿresin BÀrí-i vücÿdundan nişÀn eyler    

   fi 14 Ağustos sene 318/27 Ağustos 1902 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün629 

1 Çünkü yoú õÀtında imkÀn-ı vücÿd ibtidÀ 

 İbtidÀ-yı feyø ü iósÀnında olmaz intihÀ 

 

2 İntihÀ eyler èuúÿlü’l-evvelín u Àòirín 

 äunè-ı bí-pÀyÀnıdır keåretle vaódet intimÀ 

 

3 İntimÀ taúdírine eyler óavÀdis dem-be-dem 

 Sÿret-i aèyÀna andandır şu´ÿn-ı ihtidÀ 

 

4 İhtidÀ ãÿret-pezír-i vaódet eyler èÀlemi 

 Vaódet-i efkÀr olur bÀdí-i feyø ü iètilÀ 

 

5 İètilÀ eyler makÀm-ı ãıdúa aãóÀb-ı kemÀl 

 Rÿ-nümÀ olduúça vech-i inúıtÀè mÀèadÀ 

 

6 MÀèadÀ-yı ÕÀt-ı Óaú õÀtında maèdÿm ol vücÿd 

 RÀh-ı Óaú’da anı derk etmekdir elzem evvelÀ 

 

                                                 
629  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 10-11; Bu şiir ayrıca 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 14b’de de yer 
almaktadır. Orada bu şiire “müselsel gazel” başlığı konulmuştur. Bu defter şairin kendi el yazısı ile 
kaleme aldığı defterlerden değildir. Bir başkası tarafından şairin şiirleri bu deftere kaydedilmiştir. Bu şiir 
Hulviyyât’ta da bulunmaktadır. Orada “müselsel” ifadesi kullanılmamıştır. Bu şiirin müselsel gazelden 
ziyade reddü’l acûz ale’s-sadr veya iade sanatı bağlamında değerlendirilmesi daha uygun görünmektedir.  



 172 

7 EvvelÀ vÀ-bestedir Tevfíú Rabbü’l-èÁlem’e 

 Dilde istièdÀd-ı sevdÀ-yı CemÀl-i KibriyÀ 

    fi 20 Teşrín-i Evvel sene 320/2 Kasım 1904 

  

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)630 

1 Rÿ-nümÀ olmaú için vaódet-i èallÀm u vedÿd 

 Gösterir ãubó u mesÀ mihr ü mehi çarò-ı kebÿd 

 

2 Úatredir baór-i óaúíúatde vücÿd-ı Ádem 

 äÿret-i Ádem ü ÓavvÀ’da bu óikmet mevcÿd631 

 

3 Olmayınca eåer-i tefriúa dilden òÀric  

 Arama cennet-i dídÀr-ı İlÀhí’de òulÿd632 

 

4 Birliyiñ gevher-i esrÀrını ièlÀn eyler  

 Úavm-i ùÿfÀn-zede-i Nÿó’a gelip Óaøret-i Hÿd633 

 

5 Úaèr-ı nÀ-yÀb-ı şuèÿnÀta úader ile nüzÿl 

 Beyt-i maèmÿr-ı semÀvÀta úader ile ãuèÿd 

 

 

                                                 
630  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 11; Bu şiir 06 Mil Yz-A 9962-11 şeklinde kayıtlı defterin 67. 
Sayfasında yer alan şiirle benzerlik göstermektedir. Farklı olan kısımlar belirtilmiştir.  
631  äÿret-i Ádem ü ÓavvÀ’da: MaènÀ-i Ádem ü ÓavvÀ’da, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 67. 
632  Arama: Olamaz, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 67. 
633  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 67’deki şiirin diğer beyitleri şu şekildedir:  

 Úaèrı nÀ-yÀbı şu´ÿnÀta úader ile nuzÿl 
 Õirve-i Ùÿr-ı şuhÿdÀta úader ile ãuèÿd 
 

Birdir ol äÀniè-i ekvÀn u Müríd u ÚÀdir 
 Yoú anıñ úudretine vÀãıta èilminde óudÿd 
 

Yetiş ey nÿr-ı hüdÀ rehberim ol Tevfíú 
 Meded ey raómet-i Óaú Óaøret-i Aómed Maómÿd 

     23 Eylül 312 



 173 

6 Birdir ol äÀniè-i yektÀ-yı èavÀlim yekser  

 Yoú A’nıñ úudretine vÀsıùa èilminde óudÿd 

 

7 Yetişir nÿr-ı hüdÀ rehber Tevfíú olana 

 Böyledir şerè-i muèallÀ-yı Nebíyy-i Maómÿd 

    fi 31 Aàustos sene 318/13 Eylül 1902 

 
 
 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)634 

1 Mevce-ríz olduàu dem sÀóil-i deryÀ-yı óudÿå 

 Buldu kenz-i ezelí gevher-i zíbÀ-yı òudÿå 

 

2 Píş-i enôÀr-ı baãíretde tecellí eyler 

 äÿret-i cÀmièa-i naúş-ı merÀyÀ-yı óudÿå 

 

3 VÀóid-i muùlaúa irşÀdı taøammun eyler 

 Áyet-i nÀziledir èÀrife símÀ-yı óudÿå 

 

4 Baú bu èÀlemde şu´ÿnÀta nihÀyet olamaz 

 Bir çerÀ-gÀh-ı meşíyyetdir olan cÀy-ı óudÿå 

 

5 Cilve-i nÿr-ı ãıfÀt-ı ezelídir yek-ser 

 Keåret-i óÀãıla-i sÀóa-i ãaórÀ-yı óudÿå 

 

6 Úademinde ne gezer óükm-i beúÀ ekvÀnıñ  

 Her tekevvünde olur cÀõibe-fermÀ-yı óudÿå 

 

7 Lafô-ı müstaúbel ü mÀøíye muèallaú Tevfíú 

 Hep bu terkíbde keyfiyyet-i maènÀ-yı óudÿs 

    fi 7 Eylül sene 326/20 Eylül 1910 

                                                 
634  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 94-95. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün635 

1 Olmadan rÿóu vücÿd-ı kÀ´inÀta ÀşinÀ 

 Óavza-i úudretde bulmuşdu vücÿdu rÿşenÀ 

 

2 RÿşenÀ-yı èÀlem-i vaódetde gösterdi vücÿd 

 Õerreler mir´Àt-ı Óaú’da olmadan ãÿret-nümÀ 

 

3 äÿret-i ícÀd ile mevcÿd-ı muùlaú mütteóid 

 ÔÀhir olmuşdur ãıfÀtıyla bu èÀlemden ÒudÀ 

 

4 Mü´min’iñ mir´Àtı “mü´min”dir dedi faòr-ı rusul 

 Veche-i èirfÀnadır tefsír-i sırr-ı “eyne mÀ”636 

 

5 Eyledim Tevfíú tevessül sÀóa-i iósÀnına  

 Böyledir her dem o dergÀha ùaríú-i ilticÀ 

    fi 8 Eylül sene 311/20 Eylül 1895 

 

 
                                                 
635  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 27-28; Bu şiir 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 47’de de yer 
almaktadır. Fakat iki şiir tamamen aynı değildir. Bazı ifadeler değişmiştir. Defterde yer alan şiir şairin 
ağzından bir anlatım özelliğine sahipken Hulviyyȃt’taki şiirde genel bir anlatım biçiminin tercih edilmesi, 
hakimâne bir üslubun kullanılması dikkat çeken hususlardandır. 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 47’de de yer 
alan şiir şu şekildedir:  
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèílün 

1 Olmadan rÿóu vücÿd-ı kÀ´inÀta ÀşinÀ 
 Óavza-i úudretde bulmışdu vücÿdum rÿşenÀ 
 

2 RÿşenÀ-yı èÀlem-i vücÿdda ben mevhÿm idim 
Õerreler envÀr-ı Óaú’da olmadan ãÿret-nümÀ 
 

3 äÿret-i ícÀd ile mevcÿd-ı muùlaú müstemid 
ÔÀhir oldan bir diger ãÿretle èÀlemden ÒudÀ 
 

4 Ben de bilmezdim “O” mir´Àt-ı tecellí olduàun  
 Etmese tefhím anı güftÀr-ı faòru’l-enbiyÀ 
 
5 Eyledim Tevfíú tevessül sÀóa-i beyøÀsına 
 Şübhesiz luùfuñ diríà etmez óabíb-i kibriyÀ 
     8 Şubat 311 
636 “Her nereye…”, Bakara 2/115. 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün637 

 “Üsküdar’da äalı DergÀhı’nda defín-i òÀk-i èıùır-nÀk olan úuùb-ı devrÀn-ı 

kerÀmet pír-i åÀní-i ùaríúat-i èaliyye-i Bayramiyye Óaøret-i Himmet’iñ necl-i 

kerími eèÀzım-ı ricÀl-i pír-i Bayramiyye’den óuccetü’l-èÀşıúíñ eş-Şeyò 

èAdbu’l-lÀh Efendi Óazretleri’niñ vÀridÀt-ı úudsiyelerinden olup keåretde 

müşÀhede-i cemÀl-i vaódeti taãvír u beyÀn eden bir àazel-i óakímÀneleriniñ 

taòmísidir.” (Kuddise sırruhu)638 

1 Olan ÀgÀh-ı dil ÀfÀúda enfüsde ÀyÀta  

 HemÀn àarú olmamaú lÀzım gelir deryÀ-yı óÀlÀta 

 NihÀyet gerçi yoú mir´Àt-ı vaódetde şu´unÀta  

 MeôÀhir keåretinden var mı mÀniè vaódet-i ÕÀtéa 

 Tecellí-i ãıfÀtı cilve-gerdir cümle õerrÀta 

 

2 Edip ãahbÀ-yı tevóíd ile úÀlbi kenz-i lÀ-yefnÀ  

 EnÀniyyet libÀsından tecerrüd eyle ey dÀnÀ  

 Olup bezm-i óaúíúatde miåÀl-i mÀye-i mínÀ 

 HeyÿlÀyí mizÀc olmaú gerekdir ùÀlib-i maènÀ 

 Ki zírÀ levó-i úalbi úÀbil ister cümle hey´Àta 

 

3 Olan birlikde ifnÀ şeró-i esmÀ-yı èaded bilmez 

 Ezel ser-mestidir hÿşyÀrlıú gelmez ebed bilmez 

 FeøÀ-yı lÀ-mekÀnı seyr edenler anda óad bilmez 

 Şular kim rütbe-i maèbÿdu gördü ník ü bed bilmez  

 Bu menzil ãÀóibi baúmaz èibÀdÀta òaùí´Àta 

 

4 Gerekdir bu óaremden Kaèbe-i taóúíúe yol almak 

 Degil bir ùÀyr-ı lÀhÿt ÀşiyÀne òÀúden elyaú 

 Derÿní úaydı te´åí-i èalÀyıúdan edip muùlaú 

                                                 
637  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 65-66. 
638 XVII. yüzyılda yaşamış ve XVIII. yüzyılın başında (ö. 1710) vefat etmiş, mutasavvıf şair, hattat ve 
mûsıkîşinas Himmetzâde Abdullah Efendi ile ilgili olarak bkz.: Abdülmecit İslamoğlu, Himmetzâde 
Abdullah (Abdî), Hayatı, Eserleri ve Divân-ı Nu‘ût’u, YLT, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara 2003. 
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 Perestiş-gÀh-ı ÕÀt-ı baót olurlar vÀãılen elóaú  

 Ki görmezler sezÀ bir õÀt-ı mecèÿlü èibÀdÀta  

 

5 Ôuhÿra nÿr-ı Óaú Tevfíú bÀdídir O’dır ióyÀ 

 èAmÀ-yı maènevíden èayna gelmişdir bütün eşyÀ  

 Tecellí ÕÀt-ı vaódetden olunca rÿ-nümÀ óÀlÀ 

 Eger bir çeşm-i Óaú-bín eylediñse èAbdi yÀ peydÀ 

 Naôar ãal pertev-i òurşíde baúma cÿş-ı õerrÀta 

    fi 7 Teşrîn-i Evvel 326/20 Ekim 1910 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)639 

1 èÁlemiñ her yeri esrÀr ile mÀlí gibidir 

 Mebde´-i óikmet-i ícÀd ile tÀlí gibidir 

 

2 Baúma sen lÀ-yetenÀhí görünen eflÀke 

 O feøÀ çeşm-i ãuver-dídeye òÀlí gibidir 

 

3 Õerreler óikmet-i YezdÀn ile mÀlídir hep 

 Óikmetiñ gördügüñ ÀåÀr misÀlí gibidir 

 

4 DÀ´imÀ semt-i meèÀda idelim èaùf-ı naôar 

 Bu cihÀn èÀşıúın üslÿb-ı òayÀlí gibidir 

 

5 Her nefes cÀnib-i YezdÀn’a revÀn ol Tevfíú 

 èÁlemiñ mÀøí vü müstaúbeli óÀli gibidir 

    24 Kânûn-ı Sânî 311/5 Şubat 1896 

 

 

                                                 
639  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 118; 06 Mil Yz 9962-11, s. 42. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün640 

1 NÀôır-ı Àyíne-i ãunè-ı ÒudÀ göñlüm gözüm 

 VÀlih-i nÿr-ı CelÀl-i KibriyÀ göñlüm gözüm 

 

2 Münèakisdir ôÀhir u bÀùın biri yekdigere  

 Maãdar-ı ÀåÀr-ı úudret-intimÀ göñlüm gözüm 

 

3 ŞÀh beyt-i naôm-ı tekvín ü tekevvündür vücÿd641 

 Cümle-i manôÿme-i óikmet-nümÀ göñlüm gözüm642 

 

4 Úays’a hem Àheng-i seyrÀnım bu vÀdílerde ben 

 áarúa-i seylÀbe-i maóv u fenÀ göñlüm gözüm643 

 

5 Maôhar-ı ÀåÀr-ı Tevfíú-i İlÀhí kilk-i ter 

 Maùlaè-ı envÀr-ı òurşíd-i hüdÀ göñlüm gözüm 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün644 

1 MaèÀrif cilve-gerdir úalb ile tibyÀn beyniñde 

 Óaúíúat müsteúÀrdır fikr ile vicdÀn beyniñde 

 

2 èAùÀ-yı feyø eder ÀbÀ-i èulví ümm-i süflíye 

 Ne nisbet var dime òurşíd ile reyóÀn beyniñde 

 

 

                                                 
640  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 159; Bu şiir 06 Mil Yz 9962-11, s. 65’te de mevcuttur. 
641  beyt-i naôm-ı tekvín ü tekevvündür: beyt-i úıããa-i ícÀd-ı vaódetdir, 06 Mil Yz A 9962-11, s. 65. 
642  cümle-i manôÿme-i: mıãra-i berceste-i, 06 Mil Yz A 9962-11, s. 65. 
643  Bu beyit tamamen farklıdır: 
 
  Bir müseccÀ meşrebim èazm-i ÒudÀ cÿyumla ben 
  Reh-never[d]-i vÀdi-i maóv u fenÀ göñlüm gözüm  
 
644  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 179. 
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3 ÒudÀ iôhÀr-ı ÀyÀt eyliyor ÀfÀú u enfüsden  

 Bu óikmet munùavídir rÿó ile insÀn beyniñde 

 

4 Biri taãdíú-i vaódetdir biri temhíd-i vuslatdır 

 KemÀl-i farú-ı ôÀhir èaşú ile ímÀn beyniñde  

 

5 Tecellí eyleyince şems-i maùlab çeşm-i ümmíde 

 TefÀvüt var mıdır gülzÀr ile zindÀn beyniñde 

 

6 Tecerrüddür sivÀ-yı yÀrdan evvel Yÿsuf-ı óüsnü 

 èAzíz-i Mıãr-ı istiànÀ eden iòvÀn beyniñde 

 

7 Ulü’l-elbÀba ser-tÀ-pÀ sehldir eylemek Tevfíú 

 MüfÀd-ı muókemi insÀn ile FurúÀn beyniñde 

     fi 8 Kânûn-ı Evvel 317/ 21Aralık 1901  

 

 

1.2. Münâcât 

Cenâb-ı Allah ile ilgili dînî türlerden biri de münâcâttır. Münâcât, “kulağa 

fısıldamak, fısıltı ile gizlice söylemek”, “sırlaşmak”645 anlamlarına gelen Arapça n,c,v 

 kökünden türetilmiştir. “Allah’a duâ etme, yalvarma”,646 “niyazda bulunma”647 (نجو)

anlamlarına da gelen münaâcât dînî bir terim olarak, “kulun yüce Mevlâ’sına 

yalvarması, yakarması, duâ ve niyazda bulunması; dileklerini ona arzetmesi, O’nu 

övmesi ve bağlılığını bildirmesi” 648 anlamına gelmektedir. 

Edebî bir terim olarak da münâcât, Cenâb-ı Hakk’a yalvarmak, yakarmak, duâ 

ve niyaz etmek gayesiyle ortaya konan manzum ve mensur metinlere verilen addır.649 

İslam dininde “duâ” bir ibadettir. Hz. Peygamber’in “duâ”nın ibadetin özü 

olduğunu bildiren buyruğu650 ve kendi dilinden pek çok duanın hadisler aracılığıyla 

nakledilmesi, bunun bir göstergesidir. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan “Kulluğunuz 

                                                 
645  Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, Ahterî-yi Kebîr, s. 970. 
646  Devellioğlu, Osamanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 724. 
647  Şemseddin Sami, Kȃmus-ı Türkî, s. 1407. 
648  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 261. 
649  Abdülhakim Koçin, Türk Edebiyatında Münâcât, DİB Yayınları, Ankara 2011, s. 20. 
650  Tirmizî, Es-Sünenü’t-Tirmizî (Hadis nr.: 3371).c. 5, s. 456. 
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ve niyazınız, duânız olmasa Allah size ne diye değer versin” 651 âyet-i celîlesi duânın 

ehemmiyetine işaret buyurmaktadır. Peygamberlerin dilinden dökülen “duâ”ları içeren 

ayet-i kerîmelerin mevcudiyeti; Allah Teâlâ tarafından hem Hz. Peygamber’e hem de 

bütün mü’minlere nasıl duâ edilmesi gerektiğinin gösterildiği ayetler, duânın İslam 

açısından öneminin göstergeleridir.652 Bu nedenle İslamiyetin kabulünden sonra pek çok 

şair ve yazar Allah’a duâ ve niyazda bulundukları münâcâtları keleme almışlardır. 

Münâcâtlar genellikle, tevhidler gibi, müstakil bir eser şeklinde değil daha 

ziyâde başka eserlerin içerisinde şiir ya da düzyazı formunda bulunurlar.653 Ayrı eserler 

şeklinde kaleme alınan mensur münâcâtlar da mevcuttur.654 Klasik Türk edebiyatında, 

Sinan Paşa’nın (ö. 1484) Tazarru-nâme’si, ayet ve hadis iktibasları ile güçlendirilmiş; 

edebî, dinî ve tasavvufî motiflerle bezenmiş; son derece ahenkli bir üslupla secili 

şekilde kaleme alınmış mensur münâcâtlara en güzel örneklerden biridir. Ayrıca İslamî 

dönemde kaleme alınan pek çok eserin özellikle mukaddimelerinde münâcât muhtevalı 

mensur metinlere rastlamak mümkündür.655 

Klasik dönem şiirinde, münâcâtlar, Cenâb-ı Allah’ın yüceliğine, O’nun izni, 

inâyeti, af ve mağfireti olmadan hiçbir işin başarılamayacağına işareten divanların 

özellikle baş kısmında tevhidlerden sonra yer alırlar. Müretteb divanlarda kafiye sırası 

dâhilinde de münâcâtlara rastlamak mümkündür.656 Divanlar içerisinde yer alan bu 

manzum münâcâtlar, kasîde, gazel, mesnevî, rubâî, kıt’a, muhammes, terkîb-i bend gibi 

pek çok farklı nazım şekilleriyle yazılmışlardır.657 Ayrıca kasîdelerin ve mesnevîlerin 

içinde münâcât muhtevalı bölümler mevcuttur.  

Münâcâtlar, haşyet duygusu ile kaleme alınan şiirlerdir. Bir anlamda, Allah’ın 

büyüklüğünü, azametini idrak eden kulun O’nu hakkıyle tâzim edememek ve O’na lâyık 

olamamak endîşesiyle kalbinde hissettiği ürpermeyi dile getirmesidir. Bu bağlamda 

şairler, Cenâb-ı Allah’ın, selbî ve sübûtî sıfatlarını anlatır, güzel isimlerini zikreder ve 

O’nun kâinatın tek ve mutlak hâkimi oluşundan bahsederler. Bu noktada, insanın bu 

sonsuz güç ve kudret karşısında acziyetini, fakr u zarûret halini hissedip dile getirmesi, 

münâcâtları tevhidlerden ayıran önemli bir husûstur. Şairler, hiçbir şeye muhtaç 

                                                 
651  Furkan 25/77; Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir (I-V), haz. Hayrettin Karaman, 
Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, DİB Yayınları, Ankara 2007, c. IV,  s.137. 
652  Peygamberlerin Kur’ân-ı Kerîm’de geçen duaları için bkz.: Âl-i İmrân 3/38,147; A’raf 7/23, 89; 
Tevbe 9/129; Hûd11/47, 88; Yûsuf 12/33,101; İbrahim 14/40, 41; İsrâ 17/80; Tâ-hâ 20/114; Enbiyâ 
21/112; Mü’minûn 23/26, 93-94, 97-98, 118; Şu’âra 26/83, 169; Neml 27/19; Kasas 28/16, 21; Ankebût 
20/30; Saffat 37/100; Sâd 38/35; Mü’mîn 40/44; Nûh 71/28. 
653  Zülfikar Güngör, “Cenȃb-ı Allah’la İlgili Edebî Eserler”, Türk-İslam Edebiyatı El Kitabı, s. 152. 
654  Bu konuda bkz.: Koçin, Türk Edebiyatında Münâcât, s. 35. 
655  a.g.e, s. 33. 
656  Koçin, Türk Edebiyatında Münâcât, s. 37.  
657  Güngör, “Cenȃb-ı Allah’la İlgili Edebî Eserler”, s. 153. 
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olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu bu yüce kudret karşısında acziyetlerini 

itiraf ederler; günahları nedeniyle duydukları pişmanlıkları dile getirirler. Allah’ın 

bağışlamasına, af ve mağfiretine her dâim muhtaç oluşlarını belirterek işledikleri 

günahlar için tevbe ve istiğfar eder, bir daha günah işlememek için yine Allah’ın sonsuz 

inâyetine sığınırlar. O’nun, Kerîm, Gaffar, Gafûr, Tevvâb, Afuvv, Vehhâb, Muîn ve 

Settâr esmâsından yardım isterler.658 Bu şekilde, yaptıkları Esmâü’l-hüsnâ, ayet ve hadis 

iktibaslarıyla şairler, vurgulamak istedikleri duyguyu kuvvetlendirirler ve Cenâb-ı 

Hakk’ın engin rahmetine sığınırlar. 

Münâcâtlarda ayrıca şairler, Hz. Peygamber’in şefaatini arzuladıkları mahşer 

gününde, yevm-i cezada ancak Hz. Peygamber’in şefaati ile kurtuluşa erebileceklerini 

dile getirdikleri beyitlere de yer vermişlerdir. Bu münâcâtların bu kısımlarında, Hz. 

Peygamber’i öven na’tlardan farklı olarak, şairler mevcut durumun perişaniyetinden 

yola çıkarak Hz. Peygamber’e hallerini arz eder; içinde bulunulan zamanın dine ve 

sünnete uygun olmayan durumlarını sıralarlar. Yine bu şiirler, Hz. Peygamber’in 

yolundan, sünnetinden ayrılmama niyazının yer aldığı, şefaatinin arzulandığı duâ 

beyitleriyle hitam bulurlar. 

Bunların dışında, dinî mûsikimiz içerisinde de bu konuda yazılmış ve özellikle 

ramazan ayı boyunca sabah ezanından önce minarelerden temcîdlerle birlikte okunan 

manzûmelere de münâcât adı verilmiştir.659 

Mehmet Tevfik Efendi’ye ait toplam on altı münâcât çalışmamızın bu 

bölümünde yer almaktadır. Bunlardan biri şairin, Hz. Peygamber’in torunları Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin’i vesile kılarak ile Allah’tan af ve bağışlanma dilediği mütekerrir 

müseddestir.  

Münâcâtlarında farklı nazım şekillerini kullanan Sofuzâde’nin bu başlık altında 

bir mesnevi, bir terkîb-i bent ve mütekerrir müseddes formunda kaleme alınmış 

münâcâtı yer almaktadır. Diğer münâcâtlar gazel formundadır. Bir tanesi ise hece 

vezninde kaleme alınmıştır. 

Mehmet Tevfik Efendi, münâcâtlarında Allah Teâlâ’yı anarken Cenâb-ı Hak, 

Cenâb-ı İlâhî, Cenâb-ı Sübhân, Rabbü’l-âlemîn, Rabb-i Kerîm, Azimü’ş-şân, Hâlık-ı 

Kâinât, Gufrân-ı Azîm, Kibriyâ-yı bî-endâd, Sânî-i ekvân gibi terkipler kullanmıştır.  

Ayrıca Hak, Rab, Mevlâ, Hüdâvend, Allâm, Settâr, Gaffâr,  Kerîm, Samed, Hâlık, 

Cemâl, Müsteân, Kâdir, Murîd, Metîn isim ve sıfatları ile Allah’a yakarışta 

                                                 
658 Güngör, “Cenȃb-ı Allah’la İlgili Edebî Eserler”, s. 154. 
659 Muhsin Macit, “Münacat”, DİA, İstanbul 2006, c. 31, s. 563. 
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bulunmuştur. Yâ Rab, Hünkârım, İlâhî, canım efendim şeklinde nidâlara da şiirlerinde 

yer verdiği görülmektedir. 

Sofuzâde, münâcâtlarında dinî ve tasavvufî konuları birlikte ele almıştır. 

Mutasavvıfların “varlığı” bu hayat için yeterli bir dert telakki edişleri, onun da 

şiirlerinde ısrarla üzerinde durduğu meselelerden biridir. Münâcâtlarında şair, bazen 

kendi üzerinde bazen de çevresindekiler ve toplum aracılığıyla dini anlama ve yaşama 

noktasında gördüğü eksiklikleri dile getirmiştir. Çalışmamız esnasında eserleri 

üzerinden yaptığımız inceleme neticesinde ve devrinde yaşamış pek çok zevâtın 

şahitliğiyle Sofuzâde, Allah’ın emir ve yasaklarına son derece riâyetkâr, Hz. 

Peygamber’e ve onun sünnetine gönülden bağlı bir kimsedir. Fakat bir kul olarak her 

zaman hatalı ve eksik yanların olabileceği şuuruyla bir iç muhasebenin tezâhürü olan 

münâcâtlarında çoğu zaman nefsine uyduğunu, bu dünyaya aldandığını söyler. Aslında 

bu dünyada şair, münâcâtlarında dile getirdiği şekliyle, “suyundan ayrılan murg-âb” 

gibidir. Hicrân ile perişandır. Hareketleri, fiilleri ile yaptığı her şey hatalıdır; isyan ile 

koca bir ömrü geçirmiş; hayatın kıymetini bilememiş; kime güvenmiş ise hıyânet 

görmüş; hakâret görmüş, böyleleri karşısında korkuya kapılmıştır. Yaptığı hatalarla 

artık yaşlı ve bîmâr hale gelmiş; nefsine uymuş, ne yaptığını bilmez bir halde dünyaya 

batmış, bu nedenle soyulmuş, müflis olmuş, sonunda şu dünya hayatından elinde hiçbir 

kârı kalmamıştır. Butün bu hal karşısında, görmüş ve anlamıştır ki bu varlık nimete 

benzer bir felakettir ve hayatın zevki, terk-i zevk-i şehvettir. Bu durumda, en içten duâ 

ve niyaz ile Cenâb-ı Hak’tan kendisini nefsine uydurmamasını; ona ikramda 

bulunmasını istemektedir. Amelindeki eksikliklerin açığa çıkmamasını, isyanının af 

olmasını, perişanlıktan ve nefis belasından kurtulmayı, kalbinin kir ve pastan 

temizlenerek manaya açılmasını, irfân ile dolmasını, Allah’ın nûrunun ayan olmasını, 

son nefesde zikri üzerine can vermeyi,  mahşer gününde rüsvâ olmamayı ve inâyet 

kapısının kapanmamasını dilemektedir. Ayrıca Cenâb-ı Hakk’tan, binlerce kez tevbe 

etmiş, dünyada hiçbir şeyde tevhidi dışında sefa bulmayan muvahhid kullarına, ihsanda 

bulunmasını niyaz etmiştir. Sofuzâde, hüzünle dolu kalbinin her daim Allah’ı yâd 

ettiğini belirterek el açıp Hakk’ın divanına durmuş reddedilmemeyi dilemektedir. 

O’ndan başka gidecek kapı, iltica edilecek melce yoktur. Dünyada kimsenin evladından 

vefâ görmediğini söyleyen şair, yaşlandığından bahsederek Allah’ın kendisini kimseye 

muhtaç etmemesini, zelîl olmamayı da murâd etmektedir. 

Öte yandan Sofuzâde, münâcâtlarında genel anlamda tüm insanlara seslenerek, 

herkesin batıla meyledip Hakk’a isyan ettiğinden; bu isyankâr tavırların belâlara sebep 

olacağından bu tavırların bırakılıp tevbe edilmesi gerektiğinden; Allah’ın emir ve 
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buyruklarına uyulmasının, haramların terk edilip küfr ü nifâka yüz çevrilmesinin 

öneminden de bahsetmektedir. Bu ahvâl içinde bile şahsı gibi âciz kulların, Allah’ın 

adaletine sarsılmaz bir iman duyduklarını da eklemektedir. 

Ayrıca Mehmet Tevfik Efendi, yerlere yüz sürüp duâ edilmesini, şanı yüce 

Resûl-i Ekrem Efendimize sığınıp, Hak katında, resulden şefaat istemeyi öğütlemiştir. 

Çünkü ancak bu sayede hesabımızın kolay olabileceğini, Hz. Peygamber’in şefaati 

olmadan rûz-i cezada isyanımızla perişan olacağımızı belirtmiştir. Yine şair Hz. 

Peygamber’in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in de kendisine şefaat etmelerini 

istemektedir.  

Sofuzâde’nin münâcâtlarında kullandığı nazım şekilleri ve sayıları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir:  

 

 

Nazım Şekilleri 
Şiir 

Sayısı 

Gazel 10 

Müseddes 3 

Müsebbâ 1 

Mesnevi 1 

Hece Vezni 1 

Toplam 16 

 

 

Tabloda da görüldüğü üzere bölümde yer alan on altı münâcâtın on tanesi gazel 

ve üç tanesi müseddes nazım şeklinde kaleme alınmıştır. Şair, müsebbâ ve mesnevi 

nazım şekilleri ile hece veznindeki birer münâcâtı da bu bölümdedir.  

Bahsi geçen münâcâtları şunlardır:  

 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün660 

1 PeríşÀndır bütün kevn Àfet-i hicrÀnla efkÀrım 

 äuyundan ayrılan muràè-Àba döndüm rÿz u şeb zÀrım 
                                                 
660  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 31-33. 
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 ÓayÀt üstünde èiãyÀnımla düşkün yaşlı bí-mÀrım 

 ÒaùÀlar èarø eder her cilvede reftÀr u güftÀrım 

  Uyup nefse ãoyuldum müflis oldum úalmadı kÀrım 

  Kerem úıl bÀb-ı lüùfuñdan beni red etme ÒünkÀrım  

 

2 Óaúíúat gülşeninden çıúmış oldum vÀye eksildi 

 Bozuldu cephe-i nÀmus ol pírÀye eksildi 

 Başımdan ãanki ol iklíl-i devlet sÀye eksildi 

 Elimde her nefes úullandıàım sermÀye eksildi 

  Uyup nefse ãoyuldum müflis oldum úalmadı kÀrım 

  Kerem úıl bÀb-ı lüùfuñdan beni red etme ÒünkÀrım  

 

3 ÓayÀtıñ bilmeyip úadrin elimden òÀke atdım ben 

 èİnÀyet bÀbını kendi òayÀlimle úapatdım ben 

 Yanıldım netdigimi bilmedim dünyÀda batdım ben  

 Gidip körler içinde çünkü hep Àyíne ãandım ben 

  Uyup nefse ãoyuldum müflis oldum úalmadı kÀrım 

  Kerem úıl bÀb-ı lüùfuñdan beni red etme ÒünkÀrım  

 

4 CihÀna geldigim günden beridir ãulb-i Ádem’den  

 Teèallüú çeşmesinden hep ãu içdim kÀse-i àamdan  

 Alıp ãatdım etekler ùoldurup dínÀr u dirhemden  

 Eli boş çıúmış oldum èÀúıbet pÀzÀr-ı èÀlemden  

  Uyup nefse ãoyuldum müflis oldum úalmadı kÀrım 

  Kerem úıl bÀb-ı lüùfuñdan beni red etme ÒünkÀrım  

 

5 ÒıyÀnet etdigin gördüm kime emniyyet etdimse 

 ÓaúÀret çehresin gösterdi Àòir óürmet etdimse 

 TevÀóóuş eyledim her kimlere ünsiyyet etdimse 

 Øararlı çıúdım en ãoñra kiminle ülfet etdimse 
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  Uyup nefse ãoyuldum müflis oldum úalmadı kÀrım 

  Kerem úıl bÀb-ı lüùfuñdan beni red etme ÒünkÀrım  

 

6 ÒarÀb etdi derÿnum ıøùırÀb-ı derd-i endíşe 

 Ne yoldan gitsem oldum mübtelÀ biñ dürlü teşvíşe 

 Döküldü nefsimiñ èaybı úırıldı ùutduàum şíşe 

 HemÀnda beñzedim postuñ yitirmiş köhne dervíşe 

  Uyup nefse ãoyuldum müflis oldum úalmadı kÀrım 

  Kerem úıl bÀb-ı beni red etme ÒünkÀrım  

 

7 ÓayÀtıñ õevúi hep Tevfíú terk-i õevú-i şehvetmiş 

 CihÀnda beklemek bezm-i ãafÀ bir òalù-ı rü´yetmiş  

 ÒalÀyıú zehr içip õevú eyledim ãanmaú da èÀdetmiş 

 ÒulÀãÀ hep bu varlıú nièmete beñzer felÀketmiş 

  Uyup nefse ãoyuldum müflis oldum úalmadı kÀrım 

  Kerem úıl bÀb-ı lüùfuñdan beni red etme ÒünkÀrım  

      17 Teşrîn-i Evvel 1933 

  

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün661 

1 èİnÀyet eyle göñlüm şehri virÀn olmasın yÀ Rab 

 BelÀ-yı nefs ile èaúlım períşÀn olmasın yÀ Rab 

 

2 Úavídir vaódet-i ÕÀta şehâdet birle ímÀnım  

 èAmel bÀbında noúãÀnım nümÀyÀn olmasın yÀ Rab 

 

3 Bütün èisyÀnıma vird-i zebÀnım tevbe biñ kere 

 Óamÿlem èÀlem-i uúbÀda èiãyÀn olmasın yÀ Rab 

 

                                                 
661  06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s.66. 
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4 Ümídim ãoñ nefesde nÿr-ı tevóídiñle yol almaú 

 Ezelden düşmen-i dínim de şÀdÀn olmasın yÀ Rab 

 

5 Sen ol SettÀr u áaffÀr u èAôimü’ş-şân MevlÀ’sıñ 

 Muvaóóid úullarıñ maórÿm-ı iósân olmasın yÀ Rab 

 

6 Yanaşdır bâr-gâh-ı lüùfıña biz bî-nevâyız hep 

 Şaşırmış úulların şeydÀ-yı hicrân olmasın yÀ Rab 

 

7 Bu varlıú ibtilÀsı derd-i kÀfídir bu dünyÀda 

 Úuluñ Tevfíú sezÀ-yı úahr-ı nírÀn olmasın yÀ Rab 

     11 Mayıs 1934 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün662 

1 ÁlÀm u àamem rişte-i cÀn eyle İlÀhí 

 Úalbim der-i maènÀya mekÀn eyle İlÀhí 

 

2 Der-geh-i ulÿhiyyet-i vaódetiñde içre 

 Ser-mest-i viãÀl elde emÀn eyle İlÀhí 

 

3 Ôulmet eåeri setr eder aóvÀl-i mekkÀrım 

 Nÿr-ı meh-i èirfÀnı ‘ayÀn eyle İlÀhí 

 

4 Tecríd ile dil-gÀhımı aóvÀl-i óasísden  

 DevvÀr-nigehi başúa cihÀn eyle İlÀhí 

 

5 Taùhír eyle o Àn lisÀnım heme õikriñ 

 Her laóôa vü her Àn revÀn eyle İlÀhí 

                                                 
662  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 9a. 
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6 äayúal-õede-i èaşúla Àyíne-i dilden 

 Jeng eåerini õü’l-nihÀn eyle İlÀhí 

 

7 Tevfíú úuluñı rÿz-ı cezÀ eyleme rüsvÀ 

 èAfvıñ aña ser-zÀd-ı girÀn eyle İlÀhí 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün663 

   Terkîb-i Bend 

1 Gelmiş soñuna devr-i óayÀtım òaberim yoú 

 èUúbÀda yüzüm güldürecek bir eåerim yoú 

 İósÀn u èinÀyÀta deger bir hünerim yoú  

 Úıymet verecek varlıàıma bir değerim yoú 

 LÀyıú değilim dÀr-ı cinÀnıñda yerim yoú 

 İãyÀnımı sil cürm u òaùí´Àtımı maóv et 

 èAfv et beni ey Rabb-i Kerím’im beni èafv et 

 

2 Óaú varlıàına çünkü mücÀb oldu hayÀtım 

 Göstermedi maúãÿdu vücÿd-ı óasenÀtım 

 EnvÀè-i úuãÿrumla ùolu defter-i õÀtım 

 Hep èaczimi gösterdi tecellí-i ãıfÀtım  

 NoúãÀnımadır şÀhid-i kÀfí óarekÀtım 

 İãyÀnımı èafv eyle beni eyleme rüsvÀy 

 èAfv etmez isen vay baña vay[lar] baña vay 

 

3 Nÿr olsa daòı rehberi hep arø u semÀdan  

 Úurtulması mümkün mü èacep nefsiñ èamÀdan 

 Bir bünye ki terkíbi olur òÀk ile mÀdan 

 Ùıynetde anıñ farúı mı var seng-i ãaóÀdan  

                                                 
663  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 93-95. 
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 EbnÀ-i beşer ger cühelÀ ger èulemÀdan  

 Olmazsa eger maèrifetiñ õevúine ÀgÀh  

 Áòir nefesi ye´s ile eyvÀh olacaú Àh  

 

4 LÀ-úayd dem-i Àòir olur èahdi şebÀbıñ 

 Rengíñ görünür çehresi dünyÀ-yı òarÀbıñ 

 Müsveddesidir naùè-ı heves dürlü óesÀbıñ 

 Taúlíd ile Àlÿde olur óükmü kitÀbıñ 

 Olmazsa eger cÀõibesi óüsn-i me´Àbıñ 

 Hem evveli hem Àòiri óarmÀn ile berbÀd 

 İmdÀda yetişmezse eger neşve-i irşÀd 

 

5 Cismimle bu èÀlemde olan hestí-i peydÀ 

 Fikrimde nihÀn oldu òayÀlimde hüveydÀ 

 Bu dÀ´irede dÀ´ir olup èÀúil ü şeydÀ 

 Gösterdi bütün mÀhiyet-i õÀtı süveydÀ 

 Óaşr olduàu gün cümle cihÀn òalúı füreydÀ 

 YÀ Rab ne olur ye´s-i nedÀmetle òacÀlet  

 èAfv u keremiñ olmaz ise setre-i raómet 

 

6 Düşdüm o òayÀliñ ardına èömrüm yele verdim 

 GÿyÀ bütün emvÀlimi aldım sele verdim 

 Beyhÿde bu bÀzÀra gelip velvele verdim 

 Bir müflis-i medyÿn gibi kendim ele verdim 

 äanki oúuyup èÀlim olup mes´ele verdim 

 Seyr-i èamelim olmadı maùlÿba muvÀfıú 

 YÀ Rab bilirim olmadıàım luùfuña lÀyıú 

     12 Nisan 1936 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün664 

1 İòtiyÀrım derd-i miónetle èalíl etme beni 

 èAcz ile muótÀc-ı ebnÀ-yı sebíl etme beni 

 Raómetiñle úıl naôar yÀ Rab óacíl etme beni 

 Ben seníñ muótÀcıñım èafv et õelíl etme beni 

 NÀ-ümíd-i nièmet-i ecr-i ceôíl etme beni 

  YÀd eder úalb-i óazínim dÀ´im AllÀh’ım seni 

  

2 Gelmemişdir kimseye evlÀd ü mÀlından vefÀ 

 Çehre-i ÀmÀl-i dünyÀ virmedi virmez ãafÀ 

 Muøùaribdir miónet-i eyyÀm ile her bir úafÀ 

 Rÿóa cism-i nÀ-güríz eyler hemÀn cevr ü cefÀ 

 Õevú-i tevóidiñle göñlüm eylemekde iktifÀ 

  YÀd eder úalb-i óazínim dÀ´im AllÀh’ım seni 

 
3 ÕÀt-ı pÀkindir ulÿhiyyetde bir ferd-i vÀóid 

 Sÿre-i iòlÀsdır taèrífiñ ey Rabb-i äamed  

 DaèvÀ-yı tevóídiñe ÀyÀtıñ olmuşdur sened  

 Varlıàıñ burhÀnı çekmişdir bütün küfrÀna sed 

 El açup dívÀnıñÀ ùurdıúda yÀ Rab etme red 

  YÀd eder úalb-i óazínim dÀ´im AllÀh’ım seni 

 

4 èAãrımızda meyl-i küfrÀnıñ èaceb ùuàyÀnı var 

 BÀùıla rÀm olmada millet Óaúú’a èiãyÀnı var 

 Melèanet geldi kemÀle maèrifet noúãÀnı var 

 Yoú èadÀletden eåer ôulmüñ yed-i sulùÀnı var 

 Ben gibi èÀcizleriñ hep èadliñe ímÀnı var 

  YÀd eder úalb-i óazínim dÀ´im AllÀh’ım seni 

 

 
                                                 
664  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 107-108. 
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5 Eyledi òalúa sirÀyet dürlü óal-i nÀ-be-cÀ 

 Øaèf-ı ímÀn ile şekl-i küfre eyler ilticÀ 

 Çıúdı èilm olmaúdan artıú ãÿret-i óarf-i hecÀ 

 Dín ü ímÀn ez-kücÀ vü küfr ü èiãyÀn ez-kücÀ 

 Eyledikce her naôarda cilveler òavf u recÀ 

  YÀd eder úalb-i óazínim dÀ´im AllÀh’ım seni 

 

6 PÀ-mÀl oldu nice Àåar u aókÀm-ı laùíf  

 èİzzetinden oldu hep maórÿm aèyÀn u şeríf 

 Kendine uydurdu òalúı çıúdı bir kÀfir óeríf 

 Úapladı èufú-ı kemÀli şimdi küfrÀn-ı keåíf 

 Senden istimdÀd eder Tevfíú gibi èabd-i øaèíf  

  YÀd eder úalb-i óazínim dÀ´im AllÀh’ım seni 

     20 Mayıs 1942 

 

 

 4+4 8’li Hece 665 

 NiyÀz-ı ez-DergÀh-ı CenÀb-ı KibriyÀ Celle vü èAlÀ 

1 Kimden kime yoúdur vefÀ 

 Òalúdan gelir cevr ü cefÀ 

 Hep sendedir luùf u èaùÀ 

  YÀ men ileyhi’l-mültecÀ 

 

2 Úul èÀciz ü ÀvÀredir 

 Her vechile bí-çÀredir 

 Luùfuñ seniñ nÀ-çÀradır 

  YÀ men ileyhi’l-mültecÀ 

 

3 Bizden bize yoúdur meded 

 Var seyyi´Àt-ı bí-èaded 

                                                 
665  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 113.  
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 èAfv et günÀhı etme red 

  YÀ men ileyhi’l-mültecÀ 

 

4 Ey VÀóid u Ferd u Raóím 

 Ey ÓÀlıú-ı Rabb-i Kerím 

 Sensiñ o áufrÀn-ı èAzím 

  YÀ men ileyhi’l-mültecÀ 

 

5 DünyÀya çoú verdik emek 

 Pek müşkil oldu óalli pek 

 AllÀh deriz bí-reyb ü şek 

  YÀ men ileyhi’l-mültecÀ 

 

6 Sensiñ ÒudÀ’yı lem-yezel  

 Tevfíú’e ver luùfuñla el  

 Úahr etmesin naúã-ı èamel 

  YÀ men ileyhi’l-mültecÀ 

    5 Haziran 1942 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)666 

1 Ùutuyor dÀmen-i ümmídi òacÀlet yÀ Rab 

 Úuluñu eyleme maórÿm-ı èinÀyet yÀ Rab 

 

2 Saña maèlÿmdur aóvÀl İlÀhí senden 

 Umarım èafv u èaùÀ luùf u saèÀdet yÀ Rab 

 

3 Milket-i salùanatıñ nÀ-mütenÀhí keremiñ 

 Olmaz ihsÀnıña elbette nihÀyet yÀ Rab 

 

                                                 
666  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 135. 
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4 Sensiñ ol úudret ü óikmetle cihÀnı yaradan 

 Raómetiñdir úuluña úıble-i óÀcet yÀ Rab 

 

5 Olamaz raómetiñe cürm ü günÀhım mÀniè 

 Yazmadıñ levóa-i ímÀna veòÀmet yÀ Rab 

 

6 áayba ímÀn ile bir Rabb’e şehÀdet etdik 

 Bize devlet getirir rÿz-ı úıyÀmet yÀ Rab 

 

7 Úorka úorúa yürüdük her ne úadar mücrim isek  

 Úorúmayız baàlıyız iósÀnıña elbet yÀ Rab 

 

8 İstemez kimseden èÀlemde murÀdın Tevfíú 

 Úuluñu eyleme maórÿm-ı èinÀyet yÀ Rab 

    15 Temmuz 1942 

  

 

 müstefèlÀtün müstefèilÀtün667 

1 èAşúıñla her Àn cÀnım efendim 

 Dil oldu nÀlÀn cÀnım efendim 

 

2 Senden hidÀyet luùf-ı èinÀyet 

 Gel eyle iósÀn cÀnım efendim 

 

3 Ben bir esírim merd-i óaúírim 

 Sen ulu sulùÀn cÀnım efendim 

 

4 Söyler kitÀbıñ seddetme bÀbıñ 

 èAfvıñ firÀvÀn cÀnım efendim 

                                                 
667  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 170. 
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5 Tevfíú’e luùf et nÿr-ı hüdÀyı 

 Sen ol nigeh-bÀn cÀnım efendim 

    15 Mart 1943 

 

 

 feèilÀtün mefÀèilün feèilün668    

 Bu senenin seylleri zelzeleleri memleketiñ her ùarafında òalúı ıørÀr u dÀr u 

diyÀrı òarÀb etmiş olduàundan bu şièir yazılmışdır. 

1 Gelin artıú hidÀyet isteyelim  

 ÕÀt-ı Óaú’dan èinÀyet isteyelim 

 

2 Terk edip kÀfirÀne eùvÀrı  

 Óaú yolunda selÀmet isteyelim 

 

3 Bu muãíbetlerin ôuhÿrından 

 Baóåe geldikce ibret isteyelim 

 

4 Terk edip her óarÀm olan kÀrı 

 Dín ü ímÀndan ãıóóat isteyelim 

 

5 Eyleyip iètiyÀd istiàfÀr 

 Göñlümüzden nedÀmet isteyelim 

 

6 Õüll-i küfr u nifÀúa yüz çevirip 

 Ùoàru yolda ãadÀúat isteyelim 

 

7 Yüz ùutup bÀr-gÀhı MevlÀ’ya 

 Her belÀdan ãıyÀnet isteyelim 

 

                                                 
668  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 71-72; Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, s.75-77. 
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8 äabr edip müşkilÀt-ı eyyÀma  

 ÓÀlimizle úanÀèat isteyelim 

 

9 Varlıàı hep cefÀ bu dünyÀnıñ 

 Luùf-ı Óaúú’a liyÀúat isteyelim 

 

10 Dínimizden edip de istimdÀt 

 FısúÀ úarşı ãalÀbet isteyelim 

 

11 Óüsn-i hÀle teşebbüs eyleyerek 

 Kendimizden saèÀdet isteyelim 

 

12 Òalúı ıãlÀóa saèy edip dÀ´im 

 EvliyÀlardan himmet isteyelim* 

 

13 Elimizde ùutup kitÀbımızı 

 Şerèa òidmet-kÀr devlet isteyelim* 

 

14 Bu gidişle revÀ mı úardeşler  

 İns ü cinden[de] laènet isteyelim  

 

15 Dínimiz maóø-ı èadl ü óikmet iken 

 Bıraúıp da èadÀlet isteyelim 

 

16 Bulunur mu èadÀletiñ eåeri 

 Hangi úÀnÿndan óikmet isteyelim 

 

17 Elimizden kaçırdık èilmimizi 

 Şimdi nerden faøílet isteyelim 
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18 Eyleyip tevbe cürm-i mÀøíye 

 Emr-i Óaúú’a iùÀèat isteyelim 

 

19 Yerlere yüz sürüp duèÀ idelim 

 ÕÀt-ı Óaú’dan icÀbet isteyelim 

 

20 äıàınıp da resÿl-i õí-şÀna 

 Nezd-i Óaú’da şefÀèat isteyelim 

    26 Teşrîn-i Sânî 1939 

 
 
 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün669 

  Zelzeleniñ Defèü Refèi DuèÀsı 

1 DuèÀ gelmiş óükÿmetden hidÀyet eyle yÀ Rabbí 

 BelÀsı degmesin Àmín icÀbet eyle yÀ Rabbí 

 

2 Bütün ıãmarlama elfÀô ile tertíb olunmada  

 İmÀmı yalıñız şaóã-ı úabÀóat eyle yÀ Rabbí 

 

3 NamÀzı faãl edip èiãyÀn ederler cÀóil adamlar 

 Úusÿra baúmayıp muòlis cemÀèat eyle yÀ Rabbí 

 

4 DuèÀ-yı òÀlis ü kÀfí ãalÀt-i pÀk-i tüncínÀ 

 Ne óÀcet öyle tezvíre ãıyÀnet eyle yÀ Rabbí 

 

5 FesÀdı işleyenler nerde istiàfÀr edenler kim 

 BelÀ-yı fÀside óaãr ile nuãret eyle yÀ Rabbí 

 

6 Aàır gelmekde üslÿb u edÀsı cÀmiè-i pÀki 

 İmÀmından òalÀã eyle èinÀyet eyle yÀ Rabbí 

                                                 
669  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 99; Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, s. 77-78. 



 195 

7 Bu cür´etler bütün ücret belÀsından olur peydÀ 

 Òulÿã erbÀbını gönder nihÀyet eyle yÀ Rabbí 

 

8 Gidermezsen eger sen kimse olmaz defèine úÀdir 

 èİnÀyet eyleyip iôhÀr-ı úudret eyle yÀ Rabbí 

 

9 Bu cÀmièler seniñ “dÀru’l-emÀn”ıñ ehl-i İslÀm’a 

 Kerem úıl ehline òidmet èimÀret eyle yÀ Rabbí 

 

10 Ne tecvíde ne tertíle bu yüzsüzlerde úudret yoú 

 Ne üstÀdından örgenmiş èibÀdet eyle yÀ Rabbí 

 

11 TemÀm et naúã-ı aèmÀli èaùÀ-yı lutf-ı maóøıñla 

 Edip Tevfíú’iñi iósÀn óimÀyet eyle yÀ Rabbí 

     6 Şubat 1940 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün670 

1 Úurtar AllÀh’ım bu nefs-i bed-rehimden beni 

 Nefs-i miónet-perverim sÿ´-i úarínimden beni 

 

2 Feyø-i ilhÀmıñla rÿóum eyleyip vaóy-ÀşinÀ  

 Sen ayırma nÿr-ı ímÀnım emínimden beni 

 

3 èÁfiyetden dÿr edip etme esír-i iótiyÀc 

 PÀy-mÀl etme òacíl etme enínimden beni 

 

4 Eyle müstaàní óayÀtımda beni aàyÀrdan 

 Õevk-yÀb-ı vaódet et úalb-i òazínimden beni 

 

                                                 
670  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 137. 
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5 Eyleyip luùf u èaùÀ vaãf-ı kemÀliñden senín 

 Müstefíd-i nièmet et ímÀn u dínimden beni 

 

6 Baàlayıp endíşemi her vech ile Úur´Àn’ıña 

 Sen ayırma ãoóbet-i Rabb-ı Metín’imden beni 

 

7 èAzm ü tedbírimde eyle óüsn-i Tevfíú’iñ refíú 

 èÁcizim ùut ey benim Rabb’im yemínimden beni 

    8 Mayıs 1940  

  

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) mefÀèilün feèilün(faèlün)671 

        MünÀcÀt 

1 Ey şerík ü naôíri yoú MevlÀ  

 Ey delíl-i vücÿdu çoú MevlÀ 

 

2 Hep seniñdir bu kÀr u bÀr-ı óayÀt 

 Hep seniñdir bu naúş olan ÀyÀt  

 

3 Hep seniñdir bütün bu varlıúlar  

 Bu èaúıllar bu iş güzÀrlıúlar  

 

4 Hep seniñdir bu ÀsumÀn-ı kemÀl 

 Hep seniñdir bu ÀsumÀn-ı viãÀl 

 

5 Saña muòtaã ôuhÿr-ı nÿr u òafÀ 

 Saña rÀcièlisÀn-ı medó ü åenÀ 

 

 

                                                 
671  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 202-204. 
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6 Gösterir KibriyÀ-yı bí-endÀd 

 İşbu kevn ü mekÀn-ı òayret-ôÀd 

 

7 Hep seniñ ãunè-ı bí-miåÀliñdir 

 Cilve-i pertev-i cemÀliñdir 

 

8 Çeşm-i Óaú-bín anı görür dÀ´im  

 Gerçi eşyÀ sükÿt ile úÀ´im  

 

9 Söylemez bir lisÀnı var òalúıñ 

 Büht ü tesbióídir bütün Óaúú´ıñ 

 

10 Birligindir cihÀnda ôÀhir olan 

 Anı iåbÀt eder bütün aèyÀn 

 

11 Úudretiñden nişÀnedir peydÀ 

 Günde biñ şekle girse arø u semÀ 

 

12 Hep seniñ sunè-ı õÀt-ı pÀkiñdir 

 Pertev-i èilm-i tÀb-nÀkiñdir 

 

13 LÀ-tenÀhí diyÀrıdır melekÿt 

 Keşf olunmaz serÀ´ir-i nÀsÿt 

 

14 Durmaz arøıñ miyÀhı cÀrídir 

 Hangi deryÀ-yı Àbı óÀvídir 

 

15 Ne tükenmez òazínedir yÀ Rab 

 Ùolu óÀlÀ miyÀhı leb-ber-leb 
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16 Neredendir bu maãrafa írÀd 

 Aúıyor çeşme-sÀrı ber-muètÀd 

 

17 Óikmetiñ vüsèatiñ miåÀlídir 

 Raómetiñ nièmetiñ õülÀlídir 

 

18 Õerresidir óayÀt õerreleri 

 Kitle-i õí-óayÀt anıñ eåeri 

 

19 äu deyip geçmesin anı aóyÀ 

 Andadır sırr-ı cümle ióyÀ 

 

20 Bu yeter reh-nümÀ-yı ÀgÀhí 

 Bilmek için CenÀb-ı İlÀhí 

 

21 Ey şuhÿd-ı vücÿdu her mevcÿd 

 Ey èiyÀn u nihÀn olan Maèbÿd 

 

22 Sen yaratdıñ bütün bu ekvÀnı 

 èAúl u fikri vücÿdu insÀnı 

 

23 èİlme ãıàmaz ãıfÀtı õí-şÀnıñ  

 Bilinir mi CenÀb-ı SübóÀn’ıñ 

 

24 Şey´i maòlÿú eder mi híç idrÀk 

 ÒÀlıú-ı kÀ´inÀtı bí-işrÀk 

 

25 èİlmiñ aãlı olunca óissiyÀt 

 Sütre-i KibriyÀ’da úalmış õÀt 
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26 Girmez o sÀóaya bir bed-èuúÿl 

 Ol ôuhÿruñ yerinde biz mechÿl 

 

27 èİlm olursa füzÿni-i óayret 

 Sırr-ı tevóídi bildirir elbet 

 

28 Eyledik ÕÀt-ı vaódete ímÀn 

 Olduú ímÀnımızla biz óayrÀn  

 

29 èAczimizdir vesíle raómetiñe 

 ÙÀlibiz biz behişt-i úurbetiñe 

 

30 ÓÀl u ÀmÀlimiz saña maèlÿm 

 İtme yÀ Rab liúÀ´ñdan maórÿm 

    7 Kânûn-ı Evvel 1940 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün672 

1 Varlıúla beni zÀr u zebÿn eyleme yÀ Rab 

 Bir noúta için kÀse-i nÿn eyleme yÀ Rab 

 

2 Dilbeste-i fermÀn-ı úaøÀ cümle òalÀyıú 

 ÓüsrÀn ile pÀ-mÀl-i şu´ÿn eyleme yÀ Rab 

 

3 èAffıñla yetişdir beni ser-hadd-i yaúíne 

 Ser-geşte-i girdÀb-ı ôunÿn eyleme yÀ Rab 

 

4 Uydurma beni èaúlıma sen eyle hidÀyet 

 ÁvÀre-i ãaórÀ-yı cünÿn eyleme yÀ Rab 

                                                 
672  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 80. 
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5 Ver rÿóuma ÀrÀyiş-i èirfÀn u tecellí 

 Nefsim gibi miúdÀrda dÿn eyleme yÀ Rab 

 

6 ÁsÀn edip iósÀnıñ eyle yevm-i óesÀbı 

 Ser-defter-i aãóÀb-ı düyÿn eyleme yÀ Rab 

 

7 Tevfíú’i refíú eyle bugün rÿz-ı cezÀda 

 èİãyÀnım ile eşkimi òÿn eyleme yÀ Rab 

    9 Ağustos 1926 

 

 

 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün673 

1 İósÀnıñı eyle delíl itmÀm edip yÀ MüsteèÀn 

 Vermiş bize óayr-ı cemíl ikrÀm edip yÀ MüsteèÀn 

 

2 èÁcizlere imdÀd úıl vírÀnemiz ÀbÀd úıl 

 Ùoàru yola irşÀd úıl ilhÀm edip yÀ MüsteèÀn 

 

3 SevdÀ-yı èaşúıñ ile varolsun göñüller bí-úarÀr 

 Etme bizi Àşufte-kÀr íhÀm edip yÀ MüsteèÀn 

 

4 Her varlıàı nÀ-bÿde et iósÀn ile Àsÿde et  

 èİrfÀn ile Àlÿde et ifhÀm edip yÀ MüsteèÀn 

 

5 Olduú hevÀnıñ èÀcizi úahr et bütün aèdÀmızı 

 Nefse esír etme bizi ibrÀm edip yÀ MüsteèÀn 

 

6 Nefy-i sivÀ iòlÀãa òaã andan bulur dil iòtiãÀã 

 Eyle bizi bizden òalÀã güm-nÀm edip yÀ MüsteèÀn 

                                                 
673  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 81. 
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7 Saèy etdirip meşkÿr úıl her müşkili meysÿr úıl 

 Vaãlıñ ile mesrÿr úıl nÀ-kÀm edip yÀ MüsteèÀn 

 
8 Tevfíú ver ÀvÀreyiz yol bulmayan seyyÀreyiz 

 Úurtar bizi bí-çÀreyiz bí-nÀm edip yÀ MüsteèÀn 

     8 Ağustos 1926 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün674 

  Nevóa-i NiyÀz-mendÀne 

1 Ey ÒudÀvend-i èaôímü’ş-şÀn-ı Rabbü’l-èÀlemín 

 Künhüñ idrÀkiñde óayrÀndır èuúÿl-i evvelíñ 

 
2 Píş-i iclÀliñde úadd-i ÀsumÀn olmuş dü-tÀ 

 ÇÀú çÀú olmuş celÀliñden ãaóÀrÀ-yı zemín  

 
3 Ábdan bir úatre iósÀnıñla dürr-i şÀh-vÀr 

 ÒÀkden bir õerre ièzÀzıñla şÀh-ı kÀm-bín 

 
4 KímiyÀ-yı rÿh vermişdir seóÀb-ı raómetiñ  

 Cilve-gÀh-ı óikmet ü esrÀr ola tÀ mÀ´ vu ùín 

 
5 Sofra-i inèÀmıñıñ ednÀ ùıfılı kÀ´inÀt 

 Nuúre-i inèÀmınıñ ser-gerdesi çarò-ı bihín 

 
6 Cilve-gÀh-ı èizzetiñ olsa eger bir òÀk-sÀr 

 Zíver-i farú-ı kemÀl eyler anı èarş-ı beríñ 

 
7 Bende-i nÀ-kÀmdır Tevfík İlÀhí her nefes 

 èAczin idrÀk eyleyip senden èaùÀ ister hemín 

    fi 5 Mayıs sene 319/18 Mayıs 1903 

                                                 
674  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 8. 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)675 

 NiyÀz-ı Der-i BÀr-gÀh-ı Rabbü’l-Maşrıúeyn   

  Ve Dest-i Der-dÀmen-i Şehideyn 

1 èArø-ı óÀl etmege yoú bende cesÀret yÀ Rab 

 Çünkü iãyÀnıma yoú óadd ü nihÀyet yÀ Rab 

 äıúılıp keåret-i iãyÀn ile àÀyet yÀ Rab 

 Beni aldıúda nedÀmetle òacÀlet yÀ Rab 

 İki gül-àonca-i gülzÀr-ı risÀlet yÀ Rab 

 Eylesinler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab 

 

2 Beslerim dilde kemÀliyle muóabbet Óasen’e  

 Anı taèdÀd ederim rÿz-ı cezÀda óasene 

 Daà verdim ezelí óubb-ı Óüseyn ile tene676 

 Ayaàım geçdigi demlerde zemín-i mióene 

 İki gül-àonca-i gülzÀr-ı risÀlet yÀ Rab 

 Eylesinler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab 

 

3 Gevher-i síne-i gencíne-i óikmetdir bu  

 Naòl-i mevzÿn-ı muèallÀ-yı nübüvvetdir bu 

 İki dest-i kerem-i şÀh-ı velÀyetdir bu 

 Beni güldürmedi dünyÀda muóabbetdir bu 

 İki gül-àonca-i gülzÀr-ı risÀlet yÀ Rab 

 Eylesinler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab 

 

4 Maùla-ı mihr-i rıøÀ-küster-i miónet birisi677 

 Maşrıú-ı pertev-i esrÀr-ı şehÀdet birisi 

 Birisi rÿó-ı kerem rÀh-ı saèÀdet birisi678 

 Umarım eyleye elbette èinÀyet birisi 

                                                 
675 Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 51-53; 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 6b-7b. 
676 óubb-ı Óüseyn: òafídi ile, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 7a. 
677 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 7a-7b’de 5. benttir. 
678  rÿó-ı kerem: rÿó-ı ezel, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 7b. 
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 İki gül-àonca-i gülzÀr-ı risÀlet yÀ Rab 

 Eylesinler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab 

 

5 Ùutmadım meslek-i èiãyÀn u şeúÀdan àayrı679 

 Bilmedim mÀ-óaãıl-ı cürm ü òaùÀdan àayrı 

 Elde yoú vÀsıta Àh ile recÀdan àayrı 

 Kim olur çÀre-resim Àl-i èabÀdan àayrı 

 İki gül-àonca-i gülzÀr-ı risÀlet yÀ Rab 

 Eylesinler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab 

 

6 Úoyma yÀ Rab dil-i şeydÀda sevÀd-ı inkÀr  

 Ver dil-i zÀrıma ãahbÀ-yı muóabbetle úarÀr 680 

 Òalú-ı èÀlem ùaralıp úaldıàı yerde nÀ-çÀr 

 Luùf u iósÀnıña şÀyeste úılıp eyleme zÀr 

 İki gül-àonca-i gülzÀr-ı risÀlet yÀ Rab 

 Eylesinler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab 

 

7 Bir siyeh-rÿy u siyeh-kÀr u òaùÀ mişvarım681 

 Bu siyeh-baót ile geh mest gehí hÿşyÀrım 

 Der-i iósÀnına geldim o úadar nÀ-çÀrım682 

 Ki diyemem ismi Tevfíú bıraúmaz èÀrım 

 İki gül-àonca-i gülzÀr-ı risÀlet yÀ Rab 

 Eylesinler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab 

    fi 5 Muóarrem sene 323/12 Mart 1905 

 

 

                                                 
679 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 7a’da, 4. benttir. Ùutmadım: Ùutmadıú, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 7a. 
680 Vir dil-i zÀrıma ãahbÀ-yı muóabbetle: Bize vir cÀy-ı muóabbetde åebÀt ile, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 
7b. 
681 siyeh-kÀr u òaùÀ: siyeh-kÀr u siyeh, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 7b. 
682 Der-i iósÀnına: der-geh-i èafvıña, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 7b.  
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2. Hz. Peygamberler ile İlgili Edebî Türlerdeki Şiirleri 

Edebiyatımızda Hz. Peygamber’in önemli bir yeri vardır. O, Allah’ın resûlü ve 

peygamberlerin sonuncusudur.683 İnsanları bir olan Allah’a imana, barışa ve esenliğe 

davet etmiştir. 

“Bütün dünyada hiçbir peygambere, hiçbir din veya doktrin müessisine istisnasız 

hiçbir şahsa dâir Hz. Peygamber’e olduğu kadar çeşitli şekil ve türlerde asırlar boyunca 

muhtelif eserler devamlı tarzda teşekkül etmemiştir”.684 Şüphesiz, Hz. Peygamber’le 

alâkalı böyle bir edebiyatın oluşumunda ona olan sonsuz muhabbet ve aşkın tesiri çok 

büyüktür. 

Hatta Hz. Peygamber’e duyulan samimi sevgi ile “Peygamber Edebiyatı” 

denilebileck kadar çok, çeşitli ve zengin türler meydana getirilmiştir.685 Hz. Peygamber, 

“Habibullâh”tır.686 O, Allah tarafından sevilmiştir. Allah’ın sevip yücelttiğini, elbette 

kulları da çok sevmişlerdir. 

Öte yandan Hz. Peygamber’e muhabbet beslemek, onu anmak, ona salât u selâm 

getirmek aslında dinî bir vecibedir. Çünkü o, yüce bir ahlak üzere yaratılmıştır.687  

Allah’ın ve meleklerin kendisine salât u selâm getirdiği bir nebîdir.688 Kur’ân-ı 

Kerîm’de Allah’ın kendilerini sevmesini dileyen mü’minlerin de onu anması ve onu 

sevip ona ittibâ etmesi, salât u selâm getirmesi emir buyrulmuştur.689  Mü’minlerin Hz. 

Peygamber’e “salât”ı, ona “duâ” etmeleri, onu hayır ve övgü ile anmaları anlamına 

gelmektedir.690 Bu nedenle, sadece Hz. Peygamber’le ilgili dinî muhtevaya sahip 

türlerde değil İslamiyet’in kabulünden sonra kaleme alınan fakat doğrudan edebî eser 

olarak nitelendirilemeyen astronomiden aritmetiğe, tebâbetten felsefeye tüm eserlerde, 

mü’minlerin ona bağlılığının, derin hürmet ve muhabbetinin bir tezahürü olan salât u 

selâmlara yer verilmiştir. 

Şahsı, şemâili, mizâcı, nübüvveti, hicreti, mucizeleri, gazâları, sözleri ve fiiliyâtı, 

maddî-manevî her yönü ile mü’minlerin rehberi olan Hz. Peygamber, Türk edebiyatında 

hemen her şairin manzûm ve mensur pek çok eserinin konusu olmuştur. Bu eserler, Hz. 

Peygamber’in hangi hususiyetini konu ediniyorlarsa o yönde isimlendirilmişlerdir. 

Böylelikle Türk-İslam edebiyatında Hz. Peygamber ile ilgili onu öven manzumeler olan 

                                                 
683  Ahzâb 33/40.  
684  Âmil Çelebioğlu, Türk Edebiyatında Manzum Dini Eserler-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları,  MEB 
Yayınları, İstanbul 1998, ss. 356-357. 
685  Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatında Na’tlar, TDV Yayınları, Ankara 2015, s. XI.  
686  Tirmizî, Es-Sünenü’t-Tirmizî, c. 5, ss. 587-588 (Hadis nr.: 3616). 
687 Kalem 68/4. 
688  Ahzâb 33/56. 
689  Ahzâb 33/56. 
690 Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir (I-V), c. IV,  s. 398. 
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na’tlar, onu tavsîf eden esmâ-i nebîler, hayatını her yönüyle ele alan siyer-i nebîler, 

yeryüzüne bir nûr olarak teşrifinin anlatıldığı mevlid-i nebîler kaleme alınmıştır. Zâhiri 

özelliklerinin zikredildiği şemâiller ve hilyeler de bu bağlamda ortaya konan 

eserlerdendir. Hz. Peygamber’in mücizelerinden biri olan göğe yükselişini konu alan 

mi’râc-nâmeler, Mekke’den Medine’ye hicretinin anlatıldığı hicret-nâmeler, katıldığı 

gazalardan bahsedilen gazavat-nâmeler yine onunla ilgili türler arasındadır. Ayrıca, 

kendisine lütfedilen en yüce makamlardan biri olan şefaât makamının ve şairlerin şefaât 

arzularının dile getirildiği şefaât-nâmeler de bu alanda meydana getirilen bir başka 

türdür. Hz. Peygamber’in, hadis-i şerîflerini ezberleyerek hayata tatbik edilmesi 

husûsuna verilen ehemmiyete binâen yazılan kırk hadis, yüz hadis, bin hadis türleri de 

Hz. Peygamber’le ilgili türler arasında yer almaktadır.691 

Mutasavvıflara göre âlemin yaratılış gayesi, varlığın hem sebebi hem de sonucu 

Hz. Muhammed’dir (s.a.s). O, dini anlama, anlatma ve uygulamada en kâmil örnektir. 

Onun ahlakı Kur’ân ahlakıdır692 ve o, Allah tarafından terbiye edilmiştir.693 Dolayısıyla 

sûreten ve sîreten yaratılanların en şereflisidir. Tasavvuf, insanın gâyesini bu ahlak ile 

tahallük yani ahlaklanma olarak kabul etmiştir.694 

Sûfîlerin Allah anlayışı, marifeti esas alan bir anlayıştır ve buna göre Allah 

ulaşılabilir-bilinebilir Hakîkat’tir.695 Allah, bilmek ve bilinmek istemiş kâinatı ve 

insanlığı yaratmıştır. Yaratıcı ile âlem ilişkisi, ayetlerinin işaretiyle, Allah’ın zâtının 

âlemlerden müstağni oluşundan hareketle, O’nun esmâsı ile açıklanabilir.696 Dolayısıyla 

insan ve kâinat Allah’ın esmâsının tecellî-gâhıdır. İnsanlar içinde Allah’ı hakkıyla bilen, 

Hakk’ın aynasıdır.697 Bu nedenle Allah’ı bilmek, Allah’a ulaşmak isteyen insanlar 

elbette Resûl-i Ekrem’i sevip ittibâ edecek onun yolunda ilerleyecektir. 

                                                 
691 Türk-İslam edebiyatında Hz. Peygamber’le ilgili bu edebî türler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, ss. 605-645; Alim 
Yıldız, “Hz. Muhammed (s.a.s) ile İlgili Edebî Türler, Türk-İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, 
Ankara 2012, ss. 172-246; Bilal Kemikli, Türk-İslam Edebiyatı, Giriş, Emin Yayınları, Bursa 2015, ss. 
117-128; Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2016; Metin Akkuş, 
Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, Edebi Tarzlar ve Türler, Fenomen Yayınları, Erzurum 2007;Emine 
Yeniterzi, Türk Edebiyatında Na’tlar, TDV Yayınları, Ankara 2015;  Fatih Köksal, Mevlid-nâme, TDV 
Yayınları, Ankara 2011; Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi’rac-nâmeler, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987. 
692  Ebu’l-Hüseyin Müslim b. Haccac el-Kuşeyrî, Sahîh-i Müslim 1-11,  terc.: Ahmed Davudoğlu, Sönmez 
Neşriyat, İstanbul 1983, c. 4, ss. 2124-2126 (Hadis nr.: 746). 
693  Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/70. 
694  Hasan Kȃmil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2013, ss.32-33. 
695 İbn Arabî, Aşk Risalesi, terc.: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 38 
696  Ekrem Demirli, Nazarî Tasavvufun Kurucusu Sadreddin Konevî: Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri, 
TDV İSAM Yayınları, İstanbul 2008, s. 38.  
697  İnsan-ı Kâmil olarak Hz. Muhammed (s.a.s) için bkz.:  Murat Ak, Şair ve Peygamber, Na’t 
Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi, Ketebe Yayınları, İstanbul 2019, ss. 144-151. 
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Bu bağlamda, Mehmet Tevfik Efendi de Hz. Peygamber’e gönülden muhabbet 

besleyen bir mü’mindir. Onda, yukarıda bahsi geçen, bütün bu dinî-tasavvufî 

düşüncenin tezâhürünü görmek mümkündür. Tıpkı edebiyatımız içindeki pek çok şair 

gibi o da Hz. Peygamber’e olan derin muhabbetini şiirlerinde pek çok kez dile 

getirmiştir. Sofuzâde, Hz. Peygamber’i varlığı ile her şeyi aydınlatan bir nûr olarak 

görmektedir. Kâinat onunla aydınlanmış ve karanlıklar dağılmıştır. Hikmetin asıl 

kaynağı odur. Bilinmezlikler onunla keşf olunmuş; hakîkat ayân olmuştur. Hak, onu 

kendisine ayna kılmıştır. Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerinde ısrarla üzerinde durduğu 

mesele “insan olma” meselesidir. İnsan nasıl olmalı veya nasıl olmamalı;  kişinin 

yapması gerekenler ve kaçınması gerekenler, hep onun şiirinin konularıdır. Bu mânâda 

ahlakı, yaşantısı, maddî ve mânevî tüm özellikleri ile en güzel örnek elbette insan-ı 

kâmilin en mükemmeli Hz. Peygamber’dir.  

Mehmet Tevfik Efendi, Hz. Peygamber’le ilgili na’t, mevlûdiyye, ve mi’râciyye 

türlerinde şiirler kaleme almıştır. Bahsi geçen türler ve şairin bu türlerde kaleme aldığı 

şiirler bu bölümde ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

 

2.1. Na’tları  

Hz. Peygamber’le ilgili türlerin başında na’tlar gelmektedir. Na’t, “birşeydeki 

güzelliği tasvir etmek, vasfetmek”,698 “medh ü senâ ile tarif etmek”tir.699 Edebî bir terim 

olarak ise Hz. Peygamber’i övmek maksadıyla kaleme alınan ve onun maddî manevî 

pek çok özelliğinin konu edinildiği şiirlere verilen addır. Diğer peygamberler ile dört 

halife, Hz. Mevlânâ, Abdülkâdir Geylanî gibi din uluları için yazılan övgü şiirlerine de 

na’t denilmekle beraber na’t kelimesinin Hz. Peygamber’i anlatan şiirler için kullanımı 

daha yaygındır.700 Hz. Peygamber için yazılan bu na’tlar diğerlerinden farklı olarak 

“na’t-ı şerîf, na’t-ı nebevî, na’t-ı rasûl, na’t-ı peygamberî” şeklinde de 

isimlendirilmişlerdir.701 

Peygamberi övmek maksadıyla yazılan bu tür şiirlere Fars edebiyatında 

“sitâyiş”, Arap edebiyatında “medih” ya da “medâyihü’n-nebevîye” denilmektedir. Na’t 

yazan şairler na’t-gû, bestelenen na’tları okuyanlar ise na’t-hân olarak 

isimlendirilmiştir. 

                                                 
698  Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, Ahterî-yi Kebîr, s. 1027. 
699  Şemseddin Sȃmî, Kȃmȗs-ı Türkî, s. 1464. 
700  Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatında Na’tlar, s. XIII. 
701  Alim Yıldız, “Hz. Muhammed (s.a.s) ile İlgili Edebî Türler”, Türk-İslam Edebiyatı El Kitabı, s. 173. 
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Hz. Peygamber’den yedi asır önce yaşamış olan Himyerî’nin onun son nebî 

olduğunu öğrenip onu övdüğü manzum mektubu Hz. Peygamber için yazılan 

medhiyelerin ilk örneklerinden sayılmaktadır.702 Yine Arap edebiyatında Hz. 

Peygamber hayatta iken Ka’b bin Züheyr tarafından kaleme alınan“Bânet Suâd” 

kasîdesi bu türün meşhur örneklerindendir. Bu şiir Yüce Peygamber’in huzurunda 

okunmuş, Hz. Peygamber bu şiiri çok beğenmiş, duygulanmış ve Ka’b bin Züheyr’e, 

“bürde”sini/hırkasını verdiğinden bu şiir “Kasîde-i Bürde” adıyla meşhur olmuştur.703 

Bu alanda Busûrî’nin hicrî yedinci asırda, hasta ve felçli bir halde kaleme aldığı na’tı da 

oldukça sevilen şiirlerdendir. Bu na’t-ı şerîfi kaleme aldıktan sonra Busûrî rüyasında, 

Hz. Peygamber’in hırkasını omuzlarına bıraktığını ve vücudunun hasta olan kısımlarını 

sıvazladığını görmüş bunun sonucunda da hastalıklarından şifa bulup iyileşmiştir. Bu 

na’t da “Kasîde-i Bürde” olarak isimlendirilmiş ve değer görmüştür.704 Hz. 

Peygamber’in kendisi daha hayatta iken pek çok şairin “Şu’arâü’n-Nebî”705 olarak 

anılması ve İslamiyet’i öven bu tarz şiirleri taltîf etmiş olması, hem Fars hem de Türk 

edebiyatında çok sayıda na’tın yazılmasına vesile olmuştur.706 

Gazel, kaside, mesnevî, terkîb-i bend, tercî-i bend, musammat, rubâî, tuyug, 

kıt’a gibi farklı pek çok nazım şekilleri ile kaleme alınan na’tlar da mevcuttur. Na’tlar, 

divanların baş kısmında tevhid ve münâcâtlardan sonra yer alırlar. Divanların içinde, 

kafiye sırasına uygun bir biçimde yer alan na’tlar da bulunmaktadır. Tamamı na’tlardan 

oluşan divanlar da mevcuttur. Himmetzâde Abdullah707, Salahaddîn Uşşâkî708, 

Süleyman Nahîfî709, Neccarzâde Rıza710 ve Nazîm Yahya’nın711 divan-ı nu’ûtları bunlar 

                                                 
702  Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatında Na’tlar, s. XIII; Es΄ad Ebû Kerîb el-Himyerî için bkz.: Ömer 
Faruk Harman, “Tübba̔”, DİA, c. 41, İstanbul 2012, ss. 455-456. 
703  Ahmet Savran, “Ka’b b. Züheyr”, DİA, İstanbul 2001, c. 24, ss. 7-8. 
704  Mahmut Kaya, “Kasîdetü’l-bürde”, DİA, İstanbul 2001, c. 24, ss. 568-569.  
705  Arap edebiyatında “Şu’arâü’n-Nebî” olarak bilinen şairler şunlardır: Hassan b. Sâbit, Abdullah b. 
Revâha, Ka’b b. Mâlik, Âmir b. Sinan el-Ekvâ ve Enceşe. Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, s. 
204. 
706  Şiirin, Hz. Peygamber’in hayatında bazen müşrikler için verilen mücadelede bir silah, bazen ashabıyla 
birlikte yaptığı sohbetleri zenginleştiren bir süs, bazen de duygularını dile getirmede kullandığı bir araç 
olması ve Hz. Peygamber’in şiire ve şairliğe karşı tutumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: İsmail Güleç, 
“Hz. Peygamber’in Şiire Karşı Tutumu”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sayı 19, İstanbul 2017, 
ss. 123-146. 
707  Abdülmecit İslamoğlu, Himmetzâde Abdullah (Abdî), Hayatı, Eserleri ve Divân-ı Nu‘ût’u, YLT, 
Ankara Üniversitesi SBE, Ankara 2003. 
708  Salahaddîn Uşşâkî’nin Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç ayrı Divân-ı Nu’ût’u mevcuttur. 
Salahaddîn Uşşâkî’nin Türkçe na’tlar divanı için bkz.: Mehmet Akkuş, Hz. Peygamber’e Na’tlar : Divân-
ı Nu’ût-ı Salâhî, Şelale Yayınları, İstanbul 2002. 
709  Süleyman Nahifî’nin divanının sadece dinî-tasavvufî şiirlerinin bulunduğu nüshalar ile farklı türlerde 
yazılmış şiirlerinin bir arada olduğu nüshaları bulunmaktadır. Nahifî’nin na’tlarından bazıları 
bestelenmiştir. İrfan Aypay, Nahifî Süleyman Efendi, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın 
Tenkidli Metni, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya 1992. 
710  Mehmet Özdemir, Neccâr-zâde Rızâ Divânı’nın Edisyon Kritiği, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE, 
Afyon 1999; Tülin Danacı, Neccâr-zâde Şeyh Rızâ Dîvânı, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara 1988. 
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arasındadır.712 Mesnevîler içerisinde na’tlar müstakil bir bölüm halinde yer 

almaktadırlar. Na’tlar genellikle manzum olsa da Sinan Paşa’nın Tazarrû-nâme’si içinde 

yer alan Hz. Peygamber’le ilgili kısımlar, mensur na’ta örnek olarak gösterilmektedir. 

Şiir geleneğimiz içeresinde hemen her şair, buna husûsen şair padişahlar da 

dâhildir,  Hz. Peygamber’i övmenin kendileri için bir şeref olduğunu kabul etmiş ve bu 

şerefe ermek için çok sayıda na’t kaleme almışlardır.713 Şairler aslında, Hz. Peygamber’i 

gerçek manada övmenin mümkün olmadığına, onu yüceltmeye kendi güçlerinin 

yetmeyeceğine fakat onun övgüsüyle şiirlerinin yüceldiğine, şeref bulduğuna 

inanmışlardır. Na’tlar, şairlerin, Hz. Peygamber’e duydukları derin muhabbeti yansıtan 

manzumelerdir. Bununla beraber na’tlar, şairlerin vâkıf oldukları dinî ilimlerin, Kur’ân-ı 

Kerîm’deki ayetlerle güçlenmiş ciddi bir siyer bilgisinin de göstergesidir.714 

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi de Hz. Peygamber’e gönülden bağlı bir şairdir. 

Kendisinden günümüze ulaşan şiir defterlerinde açıkça görüleceği üzere, Hz. 

Peygamber’e duyduğu muhabbetin ve hürmetin bir tezâhürü olarak, her Rebîu’l-evvel 

ayında na’t veya mevlûdiyye kaleme almış; diğer zamanlarda da bu türden eserler 

vermeye devam etmiştir. O, Hz. Peygamber’i anlatırken dinî-tasavvufî çerçevede yer 

alan pek çok konudan bahseder. Gerekli gördüğü yerlerde, kimi zaman doğrudan ayet 

ve hadis iktibasları yapar kimi zaman ise anlatmak istediği konudaki ayet ve hadislere 

mânâ itibari ile işaret etmekle yetinir.  

Bu çalışmamızda Sofuzâde’nin kaleme aldığı kırk üç adet na’t-ı şerîf mevcuttur. 

Bu na’tlardan Yȗsuf Sȗresi’nin 91. ayeti “TallÀhi leúad Àåeraka’llÀhu èaleynÀ”nın tekrar 

edildiği şiiri mütekerrir murabbadır. İki na’t “tahmis” olarak isimlendirilmiş fakat kimin 

şiirinin tahmis edildiği belirtilmemiştir. 1 Haziran 1935 tarihli manzûmeyi şairin kendi 

şiirlerinden birine yaptığı bir tahmis olarak görmek mümkündür.  Diğeri 22 Teşrîn-i 

Evvel 1325 tarihli “Meded ey Óaøret-i sulùÀn-ı rusul òuõ bi-yedí” tekrarlı muhmmestir. 

                                                                                                                                               
711  Nazîm Yahyâ’nın Divân-ı Belâgat Unvân-ı Nazîm adlı eseri ayrı ayrı kaleme alınmış mürettep beş 
ayrı na’t divanının tek bir kitap halinde 1841 de basılmış halidir. Bu eser içinde yer alan na’t divanları 
üzerine ayrı ayrı yüksek lisans çalışmaları yapılmıştır. Bkz.: Nevin Gümüş, Yahyâ Nazîm Dîvânı I, 
Erciyes Üniversitesi SBE, YL Tezi, Kayseri 1992; Aynur Çağlıişlek, Yahyâ Nazîm Dîvânı II, Erciyes 
Üniversitesi SBE, YL Tezi, Kayseri 1991; Mehmet Şimşek, Yahyâ Nazîm Dîvânı (III. Dîvan), Erciyes 
Üniversitesi SBE, YL Tezi, Kayseri 2007; Ahmet Kurban, Yahyâ Nazîm Dîvanı IV, Erciyes Üniversitesi 
SBE, YL Tezi, Kayseri 1992; Şaziye Kayhan Ertürk, Divan-ı Belagât-Unvân-ı  Nazîm V (İnceleme-
Metin), YL Tezi, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri 1996;Ayrıca yakın bir tarihte divanlar tek bir doktora 
tezinde bir arada çalışılmıştır. Mustafa Sefa Çakır, Yahyâ Nazîm Dîvanı (İnceleme-Tenkitli Metin), Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Sivas 2018. 
712 Bu divanlar dışında Çerkeşşeyhi-zâde Mehmet Tevfik Efendi’nin, Mehmet Fevzi Efendi’nin ve de 
Fâik Ömer Efendi’nin na’t divanları mevcuttur. Fâik Ömer Efendi’nin divan-ı nu’ûtu için bkz.: Murat Ak, 
“Bir Osmanlı Münevveri Fâik Ömer Efendi ve Divân-ı Nu‘ût’u”, İstem, yıl: 13, sayı: 25 ss. 47-94. 
713  Osmanlı padişahlarının kaleme aldığı na’tlardan bazıları ve bunların şerhlerine dair bkz.: Zülfikar 
Güngör, Osmanlı Sultanlarından İki Cihan Sultanı’na Na’tlar, Gürpınar Yayınları, Ankara 2013. 
714  Mahmut Kaplan, Klasik Türk Şiirinde Hz. Muhammed, Nesil Yayınları, İstanbul 2010, s. 11.  
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Bu şiir Arapça, güftesi ve bestesi anonim olan “Yȃ imȃme’r-rusuli ya senedî / Ey 

peygamberlerin imamı, ey güvencem, dayanağım, delîlim” diyerek başlayan, “Yȃ 

Resȗlallâh huz bi-yedî/yȃ Resȗlallâh tut elimi” şeklinde bir niyazın tekrarlandığı 

kasideyi hatırlatmaktadır. Na’tları içinde yer alan diğer bir tahmis ise Itrî’nin: 

 

SÀyesi düşmez zemíne sen o naòl-ı Tÿr’sın  

Mihr-i èÀlem-gírsin başdan ayaàa nÿrsın 
 

matlalı na’tına yapılan mutarraf tahmistir. Ayrıca Zâtî’nin na’t-ı nebevîye dâir bir 

beytini tazmin yoluyla tahmis ettiği bir na’tı da bu bölümdedir. Müseddes bir başka 

na’tı da bu muhtevadaki şiirleri arasındadır.  

Na’tlardan biri Nef’î’ye nazire olarak kaleme alınmıştır. Nef’î’nin Sultan Ahmed 

Han için kaleme aldığı: 

 

Sanman ki felek devr ile şâmı seher eyler 

Her vâkıânın akıbetinden haber eyler 
 

matlalı şiirine nazire olarak Mehmet Tevfik Efendi de “eyler” redifli, altmış beyitlik bir 

na’t yazmıştır.715 Ahmed Han için kaleme alınan bu kasîde, Sofuzâde’de bir na’t 

muhtevası kazanmıştır. Nef’î’nin altmış üç beyitlik şiirine şairimiz altmış beyitlik bir 

na’tla nazire yapmıştır. Burada üslûbu, Nef’î’ninkinden farklıdır. Nef’î’nin överken 

övünme, “memdûhunu överken kendini, kendini överken memdûhunu övme”716 

şeklindeki üslûbunun yerine Mehmet Tevfik Efendi doğrudan memdûhunu ön plana 

çıkarır ki zaten övülen Hz. Peygamber’dir.717 

                                                 
715  Mehmet Tevfik Efendi’nin bu naziresinden Metin Akkuş da bahsetmektedir. Metin Akkuş, Nef’î 
Sanatı ve Türkçe Divanı, Atatürk Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Erzurum 1991, s. 33.  
Nef’i’nin bu şiirine pek çok nazire yazılmıştır. XIX. yüzyıldan sonra Şinâsî ve Namık Kemal, Nef’inin bu 
şiirine nazire yazmışlardır. Tevfik Fikret, Şinâsî’nin naziresi ile bu şiire dikkatinin yoğunlaştığından 
bahisle Nef’i üzerine yazılar kaleme almıştır. İnci Enginün, “Yeni Türk Edebiyatında Nef’î”, Gazi 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Ankara 2011, sayı: 8, ss. 165-193. 
716  Metin Akkuş, a.g.t, s. 41. 
717  Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki Nef’î’nin Türkçe divanında Hz. Peygamber için kaleme aldığı 
na’tı “sözüm” rediflidir. Bu na’ata Çerkeşşeyhi-zâde Mehmet Tevfik Efendi nazire yazmıştır. İbrahim 
Akyol, “Çerkeşşeyhizade Mehmet Tevfik Efendi ve Nef’i’ye Naziresi”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, 
yıl: 1, sayı: 1, Çankırı 2006, ss. 177-190.  
Sofuzâde de “sözüm” redifli bir şiir kaleme almıştır. “Küfr-i iúbÀliñ èaduvv-ı bí-emÀnıdır sözüm / äanki 
bir bí-çÀreniñ Àh u figÀnıdır sözüm” matlalı bu şiirde şair sadece şiire, şairliğe ve sanata dair düşüncelerini 
anlatmış; şairliğinin üstünlüğünden bahsetmiştir. Fakat na’t özelliği taşıyan herhangi bir unsur 
kullanmamıştır. Nef’i’nin şiirine bu bağlamda benzememektedir. Zaten şair bu şiiri nazire olarak kaleme 
aldığını da söylemez. Sadece aynı redifle kendi düşüncelerini aktarmış görünmektedir Nef’inin “sözüm 
redifli na’t-ı için bkz.: Metin Akkuş, Nef’i Sanatı ve Türkçe Divanı, ss. 87-91; Sofuzâde de “sözüm” 
redifli şiiri içi bkz.: 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 175. 



 210 

Bu nazım şekilleri dışında kalan na’tları gazel formundadır. Gazellerinden biri 

reddü’l acûz ale’s-sadr/iâde sanatı ile kaleme alınmıştır. 

Mehmet Tevfik Efendi na’tlarında, o şanı yüce Peygamber’i öncelikle “nûr” ve 

“ayna” oluşu ile zikretmektedir. En-Nûr, Esmâ-i Hüsnâ’dandır.718 Allah’ın zâhir ismiyle 

tecellisine nûr denilmiştir. Kâinattaki sûretlerde ortaya çıkan vücut olarak 

tanımlanmıştır. Cenâb-ı Hakk’ın ilk yarattığı şey, Hz. Peygamber’in nûrudur. Buna nûr-

ı Muhammedî (s.a.s)  ya da hakîkat-i Muhammedî (s.a.s) de denilmektedir.  Bu nûr önce 

Hz. Âdem’e ondan da peygamberler silsilesi ile Hz. Muhammed’e (s.a.s) gelmiştir.719 

Ayrıca, kaynaklarda, nûr-ı Muhammedî’nin, rûh-ı aʹzâm, nûr-ı Ahmedî’nin ise zâtın 

ayn-ı vâhidinden yine kendi zâtına zuhûru yani Vâhid-i Ehad’in tecellisi olduğu 

belirtilmektedir.720 Cenâb-ı Hakk bilinmeyi murâd etmiş ve ilk olarak da kendi 

nûrundan Hazreti Muhammed’in (s.a.s) nûrunu yaratmıştır. Daha sonra var edilen her 

şey bu nûrdan yaratılmıştır. Dolayısıyla “Nûr”, Hz. Muhammed’in (s.a.s) de esmâ-i 

şerîflerindendir.721 Hz. Peygamber’in ayette “sirâcen münîrâ/aydınlatıcı ışık” olduğu 

bildirilmiştir.722 Sofuzâde de Hz. Peygamber’i, şiirlerinde sık sık “en-Nûr” isminin 

mazharı olduğundan “nûr-ı Kibriyâ”; âlemler onunla aydınlandığından “bâis-i ruşenâ-yı 

âlem” olarak tasvir etmiştir. Diğer envâr, onun nûrundan muktebestir.723 Onun nûru 

sayesinde ilâhî sırlar açığa çıkmış; karanlıklar aydınlanmış; hakîkat âyan olmuştur. 

Herşey onun nûrundan yaratılmıştır bu nedenle aslında her şeyin onunla bir irtibatı 

vardır ve bu irtibatın anlaşılması yine ve ancak onu bilmekle mümkün olacaktır.724 

Âlemlerin yaratılış gayesi Hz. Peygamber’dir. Bütün âlemler onun için 

yaratılmıştır. Yaratılış sırrının hazinesi odur. Âlemler onun zatıyla şeref bulmuştur. O 

ayet-i kübrâ-yı Hak’dır. Allah, Hz. Peygamber’in cemâlinde tecellî etmiştir.725 Bu 

nedenle Mehmet Tevfik Efendi, Hz.Peygamber için, “mir’at-i dîdâr-ı Cenâb-ı Kibriyâ, 

mir´at-i İlâhî” demektedir. O, mahzen-i esrâr-ı Hak’tır. Dolayısıyla “Hak, cemâl-i 

Mustafa’sız bilinemez”. O, “habîb-i Kibriyâ”dır, “zât-ı mahbûb-ı Huda”dır. Hakk’ın 

sevdiğini sevmek, gittiği yoldan gitmekle mümkündür. Allah’ı gerçek manada bilmek 

                                                 
718  “Allah göklerin ve yerin nûrudur”, Nûr 24/35. 
719  Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Basın Yayın Organizasyon, 
Ankara 1997, ss. 562-563. 
720  Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kapı Yayınları, İstanbul 2007, s. 260. 
721  “Size Allah’tan bir nûr ve apaçık bir kitap (Kur’ân) gelmiştir”, Mâide 5/15. Müfessirler bu ayette 
“nûr”dan maksadın Hz. Peygamber olduğunu bildirmişlerdir. Bkz.: Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Yolu Türkçe 
Meâl ve Tefsir I-V, c. IV, s. 79-83. 
722  Ahzâb 33/46. 
723  Hüseyin Vassâf, Gül Bahçesinden MektuplarMürâselât, haz.: Mehmet Akkuş, H Yayınları, İstanbul 
2016, ss. 195-196. 
724  Nûr-ı Muhammedî kavramının ayrıntıları için bkz.: Mehmet Demirci, Nûr-ı Muhammedî, Nefes 
Yayınları, İstanbul 2013. 
725  Yazıcıoğlu Muhammed, Muhammediye, Sağlam Neşriyat, İstanbul 2014, s. 22. 
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ancak Hz. Peygamber sayesinde olur. Çünkü “hiçbir akıl salt düşüncesi yönünden 

gerçekte O’nu öğrenemez. O’nun bilgisine ulaşmak, ilâhî-nebevî bir keşif sayesinde 

mümkün olabilir”.726 Bu nedenle tevhid ve münâcâtlarında Allah’ın varlığını ve birliğini 

anlatan Mehmet Tevfik Efendi, O’na ulaşmanın tek yolu olarak, na’tlarında, Hz. 

Peygamber’i işaret etmektedir. Ancak onu tanıyan, Hakk’ı tanıyabilir; onu bilen Hakk’ı 

bilebilir; ona uyan, ona ittibâ eden, onun sünnetine sarılan Hakk’a ulaşabilir. Çünkü o, 

“tanık, müjdeci ve uyarıcı”, “Allah’ın izniyle insanları hidayete çağıran ve etrafını 

aydınlatan bir nûrdur”.727 Onun nûr-ı marifetinden uzaklaşılması, saadet yollarının 

bağlanmasına, tuğyan-ı dalâlete sapılmasına dünyada da ukbâda da felaketten kurtuluş 

ümidinin kalmamasına neden olacaktır.  

Yine Mehmet Tevfik Efendi’nin Hz. Peygamber’le ilgili olarak üzerinde 

durduğu diğer bir konu “âlemlere rahmet olarak” gönderilişidir. O âyet-i kerîmenin de 

bildirdiği üzere “rahmeten li’l-âlemîn”dir.728 Varlığı cümle yaratılana nimettir. Onun 

yeryüzünü teşrîfi ile zemîn bir bahar gibi muattar hale gelmiş; onun mi’râcının şerefiyle 

semâ ehlinin yüzü gülmüştür. Arş-ı azîm onun yüceliğine ta'zim eder, Cenâb-ı Hakk’a 

en yakın olan melekler, kerrûbiyân, ondan ders almışlardır. O, zeminin, âsumânın, insin 

ve cinin şeref kaynağıdır. Gizli-âyan her ne var ise yaratan Hallâk, bu âlemi ona davet 

sahası yapmıştır. O, tüm âlemlerin peygamberidir, mefhar-ı kâinat, hâdi-i mahzdır. 

Sofuzâde, na’tlarında sık sık Hz. Peygamber’e devrin ve insanların 

kötülüğünden şikâyet etmektedir. Milletin, ümmetin içine düştüğü cehâlet ve dalâlet 

karanlığı ancak senin sayende aydınlanabilir çünkü sen yüce bir ihsana sahipsin, medet 

eyle demektedir. Cihan derdiyle perişan olmuş, yanılmış yol yitirmiş ümmetine delâlet 

kılmasını; kemal-i zâtını afv u atâya alet kılmasını,  dilemektedir. Şair, “Din, iman 

sahibi” kimseler olduklarını belirttikten sonra şeytanın hükmü altında, düşmanların 

zulmü altında bulunduklarından bahsetmektedir. Devre hâkim olanlar işretten, 

sefahatten hoşlanmaktadır. İstikametten çıkmış bir devirde idare olunduklarından 

insanların kalbinden dine, imâna itaatin çıkartılmak istendiğini dile getirerek bu 

hususlarda Hz. Peygamber’den yardım istemektedir. “Ancak senden korkarız senden 

başka bize vefâ edecek kimsemiz yok” diyerek emân dilemektedir. Şair, küfür ehlinin 

en yakın zamanda kahr olup gitmesini istemektedir çünkü galibiyet sancağının sahibi 

Hz. Peygamber’dir. Onun râhına gitmeyenin âlemde yeri yoktur. Eğer Hz. 

Peygamber’in övgüsü bir kâğıda yazılsa o kâğıt, Sidre-i Münteha’ya dek uzanır hatta 

Sidre bile onun medhine hudûd olamaz ve arş-ı âlâ’ya ulaşır. Yazılan bu medhiyenin her 

                                                 
726  İbn Arabî, Fütühât-ı Mekkiyye, c. 2, s. 293. 
727  Ahzâb 33/46. 
728  Enbiyȃ 21/107. 
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bir parçasını âlem-i kudsî sakinleri olan büyük melekler alırlar ve bar-gâh-ı Kibriyâ’ya 

sunarlar, demektedir. Böylelikle, o, şanı yüce nebîye ait her husûsun övgüye değer 

olduğunu, onun vasıflarının yazmakla bitmeyecek kadar çok olduğunu ifade etmektedir. 

Herkes, bütün âlem onu tebcîl etmektedir. Mehmet Tevfik Efendi de onun gibi 

bir sultanının olması ile şeref duymaktadır. Hz. Peygamber’in bendelerinin isimlerinin 

yazılı bulunduğu deftere adının yazılı olması, dünya ve ahirette, şair için en büyük şan 

ve şereftir. Onun ümmetinden olmak bu kadar önemlidir. Bu nedenle lutf u inâyet 

istemekte, kapısından red olunmamayı arzulamaktadır.  

Mehmet Tevfik Efendi, Hz. Peygamber’e duyduğu derin sevgiyi na’tlarında 

sıklıkla dile getirmektedir. Şair, eşyanın yaratılış gâyesinin muhabbet olduğunu 

belirtikten sonra bu muhabbetin asıl kaynağının iki âlemin sultanı Hz. Muhammed 

(s.a.s) olduğunu söylemektedir. Kendisi, onun muhabbet bağında yanıp küle dönmüştür. 

Hicrânı, hasreti, arzu ve iştiyâkı günden güne artmaktadır. Onun yolunda canını pervane 

misâl, bin kere vermeye razıdır. Bu uğurda anasını, babasını feda etmeye hazırdır. 

Susuzluğunu, hasret ateşi ile yanan gönlünü, feyziyle dindirmesini yüce nebîden niyaz 

etmektedir.  

Hz. Peygamber’in irfân denizinin enginliğine vâkıf olan, ona hayran olur çünkü 

bu denizin, bu irfânın her damlasında eşi benzeri olmayan bir ummân husûsiyeti vardır. 

Meselâ, Mesnevî onun bu şerefli, sonsuz ilminden belki de bir katre bile değildir, onun 

yüce kapısınında nice Mevlânâ’lar bulunmaktadır. Onun makamı “Kabe kavseyn” 

olmuştur. O bedeniyle ve ruhuyla arşa yükselmiş; Hz. Cebrâil ona yoldaşlık etmiştir. Bu 

nedenle onun irfânının, ahlakının, ihsanının nitelikleri saymakla bitmez. Onun irfânı ile 

dolan nice âlimler gelmiş hep onun evsâfını zikretmişlerdir. Çünkü “lisân”ın varlık 

sebebi, Hz. Peygamber’i övmek, onun güzel evsâfını tasvîr etmektir. Bunun dışında 

anlatılanların çoğu sanki birer “dil sürçmesi” gibidir. Lisân onu anlatmalı, kalem onu 

yazmalıdır diyen şair onu anlatmak, medhinin ziyâsıyla âlemleri şâd etmek istemektedir. 

Bu nedenle Hz. Peygamber’in feyzine ulaşmayı diler. Çünkü kendinde, Hz. 

Peygamber’in övgüsünü yazabilecek kudreti bulmamaktadır. Her açıdan âciz, zayıf, 

çaresiz, perişandır. Acziyet ve hayret içinde nağmeler düzmektedir lakin nasipsiz bir 

bülbül gibidir. Onun yüce vasfını, temiz na’tını yazmaktan âciz bir edîb olduğunu 

söyleyerek Hz. Peygamber’in feyziyle dolmak ister. Onun feyz ü inâyeti olmadan 

söyleyeceği sözlerin sadece kıl u kâl olacağını bildiğinden onun ism-i pâkini zikrederek 

nu’ûtuyla gönülleri abâd edebilecek bir kabiliyeti kendisine bahşetmesini, Cenâb-ı 

Peygamber’den niyâz eder.  
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Mehmet Tevfik Efendi na’tlarında sık sık duâ ve niyazda bulunarak Hz. 

Peygamber’den şefaat talep etmektedir. “Tarîk-i hakta senden başka yârımız yoktur. 

Senden başka ilticâ edeceğimiz bir melce de yoktur.  Ya Resulallâh bize müsaade et, 

asitânına yüz sürelim, garip kaldık, küfür bastırdı, ne günlerdeyiz İslam’ın mu’îni 

kalmadı, bize senden başka yardım edecek kimse yoktur. Şer-i şerîfi bıraktık fakat sen 

mucizeler sahibisin ve biz senin mucizelerinin tecellilerine gönül vermiş müminleriz 

Hakk’ın tevfik ü hidayetini bize yakın eyle” diyerek yalvarmaktadır.  

Şair, gecenin karanlığını geçecek kadar günahının çokluğundan; bunca günahla 

Cenab-ı Hakk’ın huzuruna varmaya yüzü olmadığından, Hz. Allah günahını afv 

etmezse, aff u mağfirete yol bulamazsa ne yapacağını bilemediğinden bahseder ve Hz. 

Peygamber’den medet ister. Hz. Peygamber’in kapısına yüz sürdüğünü, günahı olsa da 

tevhidi kendine azık edindiğini, bu kapıdan başka kapıya gitmediğini, belirtir. Zât-ı 

pâkinin affı olmazsa perişanım, bî-tabım, mücrimim, avâreyim, ne olur nazar et, bana 

yardım et, istimdâd eyle, lutfeyle, kerem kıl, ümitsiz bırakma, her cihetle toprağına yüz 

sürüşümü kabul et, bütün bu hasb-i halim aslında günahımı arz etmemdir. İnâyet eyle, 

red etme, sensin sultanım, penahım, efendim, padişahım ya Resulallah, diyerek şefaat 

talebinde bulunmaktadır.  

Mehmet Tevfik Efendi iki kez hacca gitmiştir. Mustafa Kemal’in özel izniyle 

yaptığı bu ilk haccı, 1938 yılından evvel yaptığı bilinmektedir. Şairin şiirlerinden takip 

ettiğimiz kadarıyla 1942 yılının Mayıs ayında yaklaşık on beş gün içerisinde dört tane 

na’t-ı şerîf kaleme almış olduğunu görmekteyiz. Bunlardan 21 Mayıs 1942 tarihli 

olanında Mehmet Tevfik, Hz. Peygamber’i ziyaret etmekten duyduğu sürûru dile 

getirdikten sonra tekrar gelebilmeyi arzu ettiğini ifade etmektedir. Buradan hareketle 

ikinci haccını 1942’de yapmış olması, bu hac seyahati sırasında Medine’ye de 

uğrayarak Hz. Peygamber’i ziyaret edip orada bir süre kalmış olması muhtemel 

görünmektedir. Bu dört şiir incelendiğinde şairin, Hz. Peygamber’in kapısına gelmiş 

olması, toprağına yüz sürmesi, ondan başka kimseye boyun eğmemesi, kimseden 

yardım ummaması, müşküllerini anlatıp ona iltica etmesi gibi konuların üzerinde ısrarla 

durulduğu görülmektedir. Şair, Hz. Peygamber’in yukarıda da geçen pek çok 

husûsiyetini bu na’tlarında da yenilemiş onun övgüsüne yer vermiştir. Bununla beraber 

seherde kalkıp adil ve insaflı bir hükümdar, “Dâver” olarak tanımladığı Hz. 

Peygamber’e arz-ı muhabbet ettiğinden bahsetmekte ve ardından “Babu’s-Selâm”dan 

girip “Hazret-i Peygamberime”, “arz-ı niyâz” ederim demektedir. Bilindiği üzere, 

“Babu’s-Selâm” Medine-i Müvvere’de, Hz. Peygamber’in yaptırdığı “Mescid-i 

Nebevî”nin batı duvarında, kıbleye yakın bir konumda yer alan, süslemelerle bezeli en 
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büyük kapısının adıdır. Öyleyse Mehmet Tevfik Efendi, mihnet ve ızdırap içinde, 

harîminde hasretle yanan bir bende olarak bu kapıdan girerek Hz. Peygamber’in 

huzuruna varmış; halini ona arz etmiş; müşküllerini halletmiş; gönlü şevkle dolmuş; 

büyük bir huzur bulmuş; yağmur gibi bir ihsan u inâyete mazhar olmuş ve tecelli 

nûrlarına gark olmuştur. Bu hal ile ruhu teselli bulmuş bu büyük nimetle mesrûr 

olmuştur. “Habl-i metîn” olarak tasvîr ettiği Hz. Peygamber’den kendisine nazar 

kılmasını; şefkati, ihsanı ve âtıfeti ile muamele etmesini ve tekrar bu âsitâna gelip Hz. 

Peygamber’in ayağının tozuna yüz sürmeyi arzu ve niyâz etmiştir.  

Sofuzâde Tevfik, Hz. Peygamber’in mi’racı ile ilgili pek çok hususu da 

na’tlarında dile getirmiş, “Mi’râciyye” başlığı altında tek bir şiir kaleme almıştır. 

Mevlûdiyelerinde ise varlığı ile kâinatı şereflendiren Hz. Peygamber’in kutlu doğumunu 

konu edinmiştir. Hz. Peygamber için kaleme aldığı “mevlûdiyye” başlığını taşıyan üç 

adet şiiri mevcuttur.  

Mehmet Tevfik Efendi’nin çalışmamızın bu bölümünde 41 na’tı yer almaktadır. 

Bu na’tlardan 32 tanesi gazel nazım biçimindedir. Şairin diğer nazım biçimlerinde de 

kaleme aldığı na’tlar dikkat çekicidir.  

Bu na’tların nazım şekilleri ve sayıları şu şekildedir: 

  

Nazım Şekilleri 
Şiir 

Sayısı 

Gazel 32 

Kaside 2 

Murabba 1 

Tahmis 3 

Muhammes 2 

Müseddes 1 

Toplam 41 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 729 

    Naèt-ı Şeríf 

1 Vücÿduñ úıldı Óaú ekvÀna àÀye yÀ Resÿla’llÀh 

 Erişdi úadr u şÀnıñ müntehÀya yÀ Resÿla’llÀh 

 Yol açmışken óadíåiñ ihtidÀya yÀ Resÿla’llÀh 

 Düşürdün nefsi der-bend-i òaùÀya yÀ Resÿla’llÀh 

 Pey-À-pey uàradıú derd-i belÀya yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Uzaúlaşdıúca nÿr-ı maèrifetden öyle nièmetden  

 SaèÀdet yolları baàlandı ùuàyÀn-ı êalÀletden  

 NecÀt ümídi eksilmekdedir efkÀr-ı ümmetden 

 Olur mu úurtuluş dünyÀda èuúbÀda felÀketden 

 CenÀó-ı re´fetin ãalmazsa sÀye yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 KemÀl-i õÀtıñı èafv u èaùÀ-yı èabde Àlet úıl  

 Yañılmış yol yitirmüş ümmet-i Óaúú’a delÀlet úıl 

 Meded eyle bizi şÀyeste-i luùf u èinÀyet úıl 

 PeríşÀnız cihÀn derdiyle sulùÀnım şefÀèat úıl 

 äıàındıú bÀb-ı ihsÀn-ı ÒudÀ’ya yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Bi óamdi’llÀh egerçi óiãse-dÀrı dín ü ímÀnız 

 FelÀket díde-i küfr-i cedíd-i ehl-i devrÀnız 

 Bütün úahr oldu varlıúlar şaşırdıú deng ü óayrÀnız 

 Zebÿn-ı óükm-i şeyùÀnız esír-i øulm ü èudvÀnız 

 Yöneldik bÀr-gÀh-ı KibriyÀ’ya yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Alır úuvvet günüñ óükkÀmı işretden sefÀhatden 

 İdÀre çıúdı her yüzde óesÀb-ı istiúÀmetden  

 Çıúıp şerèa iùÀèat iètiyÀdı úalb-i milletden  

                                                 
729  06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), ss. 30-33. 
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 NigÀh-ı re´fetiñ ayrıldı mı ÀyÀ bu ümmetden  

 Yetiş imdÀda sen eyle óimÀye yÀ Resÿla’llÀh 

 

6 Ùaríú-ı óaúda senden başúa yÀr u muútedÀmız yoú 

 Kerem kÀnı èinÀyet maèdeni ãÀóib-vefÀmız yoú 

 CenÀbıñdan diger bir kimseden òavf u recÀmız yoú 

 Òuãÿsan òÀk-i dergÀhıñdan özge mültecÀmız yoú 

 Úabÿl et ÀsitÀna cebhe-sÀye yÀ Resÿla’llÀh 

 

7 áaríb olduú bizi seylÀbe-i küfrÀn baãdırdı 

 Degil ol sÀóada peydÀ olan ùuàyÀn baãdırdı  

 Teèaøøuv eyleyip ser-leşker-i èudvÀn baãdırdı 

 èAdÿ-yı dín ü millet düşmen-i ímÀn baãdırdı 

 PenÀh ol mehdí-i ãÀóib-livÀya yÀ Resÿla’llÀh 

 

8 Ne günlerdir ki İslÀm’ıñ muèíni oldu nÀ-peydÀ  

 Óudÿd-ı şerèi úaldırdı meøÀlim geldi bí-pervÀ 

 Taèarruølar devÀm etmekde İslÀmiyyet’e óÀlÀ 

 Úulÿb-ı müèmini etmek ister küfr istílÀ 

 Verip óaúú-ı úaêÀ şimdi nisÀya yÀ Resÿla’llÀh 

 

9 Úuãÿr etdik èubÿdiyyetde ehl-i seyyi´Àtız biz  

 Bıraúdıú dÀmen-i şerèi şerífi bí-åebÀtız biz   

 Rezíl olduú evet menfÿr-ı úalb-i úÀ´inÀtız biz 

 Faúat dildÀde-i dídÀr-ı ãÀóib-muècizÀtız biz 

 MuúÀrin eyle Tevfíú ü hüdÀya yÀ Resÿla’llÀh 

     1 Haziran 1935 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün730 

1 Olup mirèat dídÀrıñ ÓudÀ’ya yÀ Resÿla’llÀh 

 äafÀlar verdi èaşúın mübtelÀya yÀ Resÿla’llÀh  

 

2 Edilse baóå-i deryÀ-yı èinÀyet ü èaùÀ elbet 

 Olur keff-i kerímindeñ kinÀye yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Yazılsa bir kitÀba óarf-i medó-i õÀtı õí-şÀnıñ 

 Uçar evrÀú Sidretü’l-müntehÀ’ya yÀ Resÿla’llÀh*  

 

4 Degildir medóiñe ser-óad rifèat-i Sidre’ler òattÀ 

 Tefevvuú gösterir èarş-ı èalÀya yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Alır her pÀresin kerrÿbiyÀnı èÀlem-i úudsí 

 äunarlar bÀr-gÀh-ı KibriyÀ’ya yÀ Resÿla’llÀh 

 

6 Úuluñ Tevfíú’e sulùÀnım meded-fermÀ-yı iósÀn ol 

 Yüzüñ sürdükce òÀk-i ilticÀya yÀ Resÿla’llÀh 

     15 Haziran 1935 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün731 

1 Günehden yok viãÀle iótimÀlim yÀ Resÿlallâh 

 áaríb ü bí-mecÀlim pÀy-mÀlim yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Kerem úıl bize ki òÀk-i deriñden nÀ-ümíd etme 

 MurÀdımdır cihÀnda rÿy-mÀlim yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 FirÀúiñden yanar nÀra derÿnum Àh-ı óasretle  

 Øaèífim bí-muèínim bí-mecÀlim yÀ Resÿla’llÀh 

 

                                                 
730  06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 33. 
731  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 8a-8b. 
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4 Óuøÿra varmaàa yüz bize èafv-ı õÀt-ı pÀkiñdir  

 Úabÿl et her cihetle èarø-ı mÀlım yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Beni misúín àaríb dergeh-i devlet-me´Àbıñda 

 Sana èarø-ı günehdir óasb-i óÀlim yÀ Resÿla’llÀh 

 

6 Seni õikr etmek için ÒÀlıú-ı Yezdân eşyÀyı 

 Úılıpdır òalú daòí bu kîl u kâlim yÀ Resÿla’llÀh 

 

7 Uyandır şemèini Tevfíú àaríbiñ bezm-i vaãlıñdan 

 Ser-i pervÀne-i òayl-i cemÀlim yÀ Resÿla’llÀh 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün732 

1 Ümídim òak-i pÀyiñden keremdir yÀ Resÿla’llÀh 

 Ki zír-i ülfetiñ óayrü’l-ümemdir yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 ÓayÀt ravøasına elbette şol bir nÀ´ilÀn kim 

 ViãÀli pÀkiñe Baà-ı İrem’dir yÀ Resÿla’llÀh 

3 Derÿnu ism-i pÀkiñle müzeyyen olsa bir õÀtıñ 

 Vücÿdu Ravøa vü úalbi Óarem’dir yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Úılıp ehl-i èaşıúı eyle müstaàní viãÀliñle 

 O dürr-i gevher-i baór-i etemdir yÀ Resÿla’llÀh  

 

5 FirÀúıñla yanan èuşşÀú-ı bí-ser ü pÀların Tevfíú* 

 Der-Ààÿş-ı àamı bir eşk ü nemdir yÀ Resÿla’llÀh 

 

 

                                                 
732  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 8b. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün733 

1 YÀ Resÿla’llÀh liyÀúat bende yoú kim yÀd edem 

 İsm-i pÀkiñ nÿrıyla dil şehrini ÀbÀd edem 

 

2 Çare-cÿ-yı firúatim yandır murÀdım şemèini 

 ÕÀt-ı èÀlí úurbiñe biñ kerre cÀnım dÀd edem 

 

3 İştiyÀúım artdı gün gün ey keremkÀn-ı kerem 

 ÒÀne-i vaãlında iôhÀr èaşú-ı mÀder-õÀd idem 

 

4 Sidre devr eyler seni seyr eyledikçe èarşı sen  

 ÒÀk-i pÀkiñe fedÀ biñ kerre ümm ecdÀd edem 

 

5 Áb-ı feyøiñ ile sír-Àb eyle Tevfíú bendeñi 

 Gevher-i medóiñ øiyÀsıyla cihÀnı şÀd edem 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)734 

1 Óikmet-i òilúat-i eşyÀ ki muóabbet eåeri 

 Ol muóabbetdir o kim oldu dü èÀlem degeri 

 

2 Şems-i tÀbÀn-ı óaúíúat ki odur sırr-ı ÒudÀ 

 Erdi vaódet iline õÀt-ı maèÀrif güheri 

 

3 èArş u ferş ü mele-i èÀliye oldu maúdem 

 Erişip èÀlem-i lÀhÿta meèan cism ü seri 

 

 

                                                 
733  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 28b. 
734  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 35a; Bu şiir hem 11.defter de hem de Hulviyat’ta s.20-21’de, bazı kısımları 
farklı olmakla birlikte mevcuttur. 
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4 Ne úalıp Àn u zamÀn ne mekÀn ü cihÀn 

 Yoú iken õÀt-ı ãuèÿdunda anıñ bÀl ü peri 

 

5 Bilmeyiz bilmedi hem-makdemi tÀ Sidre olan 

 Bu óaúíúat demini nerde èuúÿl-i beşerí 

 

6 Tevfíú’e eyle şefÀèat deriñi úıldı ÒudÀ 

 Me´men-i şÀh u gedÀ melce´-i insÀn ü peri 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün735 

   Naèt-ı Şeríf 

1 PenÀh-ı meróametsin mücrimíne yÀ Resÿla’llÀh 

 Verir ismiñ ãafÀ úalb-i óazíne yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Vücÿduñ nièmet-i maóø-ı ÒudÀ’dır cümle ekvÀna  

 Güneş sensin semÀvÀt u zemíne yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Gözün hep õÀtıña dikmiş ùurur bi’l-cümle mevcÿdÀt 

 El açmış “raómeten li’l-èÀlemín”e736 yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Ôuhÿruñdur ôuhÿr-ı nÿr-ı ÕÀt-ı KibriyÀ elbet 

 Sen oldun sırr-ı tekvíne òazíne yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Seniñ rÿh-ı laùífiñ rehber-i mièrÀcıñ olmuşdur 

 RikÀbıñ açdı yol Rÿóu’l-Emín’e yÀ Resÿla’llÀh 

 

6 Müşerref olduàiçün nÿr-ı dídÀrıñla ser-tÀ-ser 

 MetÀf-ı úudsiyÀn oldu Medíne yÀ Resÿla’llÀh 

                                                 
735  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 19; Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, s. 374. 
736  “ Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”, Enbiyâ 21/107. 
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7 Olupdur en büyük şÀn u şeref dünyÀ vü èuúbÀda 

 Yazılmaú bendegÀnıñ defterine yÀ Resÿla’llÀh 

 

8 NiyÀzım etme red luùf u èinÀyet eyle sulùÀnım 

 MuóÀbbet bÀàınıñ òÀkisterine yÀ Resÿla’llÀh 

 

9 Eder evãÀfıñı Tevfíú dest-Àviz-i istimdÀd  

 Naøar úıl hÀcet-i èabd-i kemíne yÀ Resÿla’llÀh 

    13 Kânûn-ı Evvel 1935 

  

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün737 

   Naèt-ı Şeríf 

1 CemÀliñ maùlaè-ı nÿr-ı hüdÀdır yÀ Resÿla’llÀh 

 BehÀ-yı óüsniñe èÀlem fedÀdır yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Bahar-ı maèrifetde bir gül-i zíbÀ-yı vaódetsiñ 

 Nigeh-bÀnıñ CenÀb-ı KibriyÀ’dır yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Olunca mevrid-i vaóy-i ilÀhí úalb-i müştÀúıñ 

 Vücÿdıñ levó-i maòfÿô-ı ÒudÀ’dır yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Saña verdi ÒudÀ-yı lem yezel èilmiñ tecellÀsın 

 Sebaú-òºÀn-ı kemÀliñ enbiyÀdır yÀ Resÿla’llÀh  

 

5 RisÀlet emriñe ÀyÀt-ı Óaú eyler şehÀdet hep 

 O Àyetler ki hep muèciz-nümÀdır yÀ Resÿla’llÀh 

 

 

                                                 
737 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 26; Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, ss. 
375-376’da yer almaktadır. 
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6 Muúadderdir ôuhÿrıñ gerçi nesl-i ãulb-i Ádem’den 

 Vücÿdıñ kÀ´inÀta mübtedÀdır yÀ Resÿla’llÀh 

 

7 Señi Àyíne úılmış ãunè-ı úudret vahdet-i õÀtına 

 O maènÀya cenÀbıñ738 ÀşínÀdır yÀ Resÿla’llÀh 

 

8 Bütün evãÀf u aóvÀliñde híç bir beñzeriñ yoúdur 

 TemÀmiyyet bu ãÿretde sañadır yÀ Resÿla’llÀh 

 

9 Úuluñ Tevfíú’e Àlemden bu devlet haôô-ı kÀfídir 

 Ki miúdÀrınca meşàÿlü’å-åenÀdır yÀ Resÿla’llÀh 

 

     28 Kânûn-ı Evvel 1935 

 

   

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün739 

   Naèt-ı Şeríf 

1 Ey olan vÀsıùa-i kÀmile feyø ü fütÿó 

 Saña dirsem de revÀdır cesed-i èÀleme rÿó 

 

2 Sensin ol mÀye-i iksír-i saèÀdet ki seniñ 

 İsm-i pÀkiñdir eden Ádem ü ÓavvÀ’ya sünÿó 

 

3 RÀh-yÀb-ı óarem-i úurb-ı İlÀhí sensiñ 

 Hep saña úıldı müyesser o maúÀmı Sübbÿó 

 

4 Seyr-i mièrÀcıña şükrÀne için úıldı Òalíl 

 Oàlunu óÀl-i óayÀtıñda miåÀl-i meõbÿó 

 

                                                 
738  Şair, şiirin bu kısmına “yÀòÿd hüviyet-i ùıynetiñle” şeklinde bir not düşmüştür. 
739  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 34.  
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5 äu veren èÀleme deryÀyı kemÀlÀtıñdır 

 Gemisin ãaldı o deryÀya hemÀn Óaøret-i Nÿó 

 

6 Medh-i evãÀfıñı Úur´Àn-ı Kerím oldu muóíù 

 äafóa-i dehre ãıàar mı yazılan úayd-ı şurÿó 

 

7 Kenz-i úadrinde sen ol gevher-i yektÀsın kim 

 Levó-i maófÿô-ı İlÀhí’de ãıfÀtıñ memdÿó 

 

8 LÀl olup midóat-i õÀtıñda bütün ehl-i beyÀn 

 èAcz ile oldu derÿn-ı şuèarÀ hep mecrÿó 

 

9 İtme dÀreynde Tevfíú’i inÀyetden dÿr 

 Ey olan vÀsıùa-i kÀmile-i feyø ü fütÿó 

    15 Kânûn-ı Sânî 1936 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün740 

   Naèt-ı Şerîf 

1 Olunca nÿr-ı õÀtın òalú-ı evvel yÀ Resÿla’llÀh 

 CenÀbıñ oldu mevcÿd-ı mükemmel yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Señinçün oldu Ádem úıble-i tekrím-i rÿóÀní 

 Úurulmuşdur señinçün işbu maófil yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Olup nÿr-ı cemÀliñ cilve-gÀhı Cennetü’l-Me´vÀ 

 Óuøÿr-ı Ádem’i èaşú etdi muòtel yÀ Resÿla’llÀh 

 

 

                                                 
740  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 107-108. 
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4 Göründü peyker-i óüsnüñ cemÀl-i pÀk-i ÓavvÀ’dan 

 Budur ünsiyyetiñ esbÀbı mücmel yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Añı eyler taóarrí her cihetten cümle mevcÿdÀt 

 Añı taèlíme geldi cümle mürsel yÀ Resÿla’llÀh 

 

6 Şuóÿd-ı õÀt-ı Óaú ancaú sañÀ iósÀn olunmuşdur 

 Tevellüd eylediñ çeşm-i mükaóóal yÀ Resÿla’llÀh 

 

7 O mièrÀc-ı muèallÀ istivÀ-yı bezm-i “ev ednÀ”741 

 MaúÀmıñdır kitÀbıñ vaóy-i münzel yÀ Resÿla’llÀh 

 

8 Alıp levó ü úalemden èilm-i muùlaú èarş-ı aèôamdan  

 Vücÿduñ oldu bir ferd-i müfaêêal yÀ Resÿla’llÀh 

 

9 èAceb mi görmese bedr-i kemÀliñ evc-i iclÀliñ 

 SevÀd-ı küfr ile çeşmÀn-ı aóvel yÀ Resÿla’llÀh 

 

10 LisÀn-ı ehl-i dil faãlü’l- óiùÀb-ı muècizÀtıñdır 

 KemÀlÀtıñ bütün müsbet müdellel yÀ Resÿla’llÀh 

 

11 TebÀèud eylemişse óükmü var mı şerè-i pÀkiñden 

 TecÀhül eyleyip bir úavm-i erõel yÀ Resÿla’llÀh 

 

12 Úalır fÀsıúlar elbet nièmet-i Tevfíú’den maórÿm  

 Olurlar bend-i küfrÀn-ı müselsel yÀ Resÿla’llÀh 

      2 Haziran 1936 

 

 

                                                 
741 “İki yay birleşimi veya daha da yakın”, Necm 53/9. 



 225 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün742 

   Naèt-ı Şerîf 

1 Meded muótÀc-ı iósÀn u èaùÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

 áaríbiz úavm-i meslÿbu’r-recÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Yıúıldıú olmadıú bir óÀle girdik derd-i õilletle 

 Esír-i fitneyiz ehl-i belÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Ôahír ol yetdi artıú êarb-ı dest-i muècizÀtıñla 

 Derÿnu òÀk-pÀya cephe-sÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Bu devrÀn-ı felÀketde elem çekdikce sultÀnım 

 Mücessem nÀle vü ãít u ãadÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Kemíne ümmetiz iãyÀnımızla èabd-i nÀ-çÀrız 

 Úabÿl et çÀre-cÿy-ı ilticÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

6 Teveccüh-gÀhımız dÀrü’l-emÀn-ı naèt-i pÀkiñdir 

 äabÀó-ı óaşre dek ãÀóib-nevÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

 

7 Dem-À-dem yÀd edip esmÀ-i pÀkiñ arz eder Tevfíú 

 Meded muótÀc-ı iósÀn u èaùÀyız yÀ Resÿla’llÀh 

      7 Temmuz 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
742  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 126. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün743 

   Naèt-ı Şerif 

1 Eylemiş òilúat-i tezyín õÀtıñ ile òÿbsun 

 Óüsn ile èÀlemleri meftÿn eden maóbÿbsun 

 

2 Nÿr-ı vechiñ eylemiş ufú-ı melÀóÀtden ôuhÿr 

 èArø-ı dídÀr et yeter bilmem neden maócÿbsun 

 

3 Ruòlarıñdan eylemiş óüsn-i ezel keşf-i nikÀb 

 Maèşer-i idrÀke òayret-baòş olan Àşÿbsun 

 

4 Vezniñe olmaz bedel dünyÀ vü mÀ-fí-hÀ seniñ 

 Maèden-i imkÀn içinde gevher-i maùlÿbsun 

 

5 äÿretiñ vaãfıñda lüknet gösterir óüsn-i beyÀn 

 ÕÀtını taèrífe imkÀn olmayan kerrÿbsun 

 

6 Öyle bir rÿó-ı muãavversin ki ãaón-ı lÀ-mekÀn 

 Cilve-gÀhıñdır bütün ol cÀnibe meclÿbsun 

 

7 Naèt-ı pÀkin vird edip Tevfíú ol raùbu’l-lisÀn 

 Sen belÀàat èÀlemiñde ãÀóib-i üslÿbsun 

     28 Ağustos 1936 

                                                 
743  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 141. 
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 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün744 

   Naèt-ı Nebevî 

1 Áyíne olup óikmet-i ícÀda ôuhÿruñ  

 Gösterdi bütün èÀleme ol óikmeti nÿruñ 

 

2 Endíşe ki hep cilve edip èilm-i İlÀhí 

 Kenz-i ezeliñ kÀşifesi oldu óuøÿruñ 

 

3 Gösterdi o ÀyÀtı saña èayn-ı yaúíniñ 

 Sebú etmeden evvel bu güzer-gÀha mürÿruñ 

 

4 EvãÀfıñı taèrífe nüzÿl eyledi TevrÀt 

 Naètıñ gibidir şívesi İncíl ü Zebÿr’uñ 

 

5 Sensin güher-i maúãad-ı èÀlem ki vücÿduñ  

 SermÀyesidir èiddet-i edvÀr u meşhÿruñ 

 

6 İns ü melek ü cinne maúÀmıñ ola maèlÿm 

 MaènÀsı budur demdeme-i baèå ü nüşÿruñ 

 

7 Ey mihr-i cihÀn-gír-i risÀlet ki seniñdir 

 Hep mÀ-óaãalı maèden-i imkÀn ü dühÿruñ 

 

8 Óaú ôÀhir iken èaksini iåbÀt için elbet 

 Var olması dünyÀda bütün küfr ü şürÿruñ 

 

9 Tevfíú yine tarz-ı diger eyledi iódÀå 

 Tavãíf-i risÀletde seniñ ùabè u şuèÿruñ 

     2 Eylül 1936 

                                                 
744  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 144. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün745 

   Naèt-ı Şerîf 

1 Bildim ey yÀúÿt-ı zíbÀ gevher-i óüsnÀ seni 

 Eylemiş iklíl ü tÀc devlet-i istiànÀ seni 

 

2 Öyle bir èarş-ı sipihr-i óüsne mÀliksin ki sen  

 Úarşılar óürmetle cünd-i èÀlem-i bÀlÀ seni 

 

3 Maèden-i imkÀna sen úıymet verip etdin mezÀd 

 èÁşıú-ı dídÀr olanlar aldılar ammÀ seni 

 

4 Sen o mihr-i èÀlem-ÀrÀsın ki nÿruñdan seniñ 

 Oldu mevcÿdÀt peydÀ gösterir hÀlÀ seni 

 

5  “Aósen-i taúvím” 746 vaãf-ı õÀt-ı pÀkiñdir seniñ 

 Maózen-i èilm eylemişdir sırr-ı “mÀ evóÀ” 747 seni 

 

6 Bedr-i evc-i ıãùıfÀ úılmış seni Rabbü’l-EnÀm 

 Seyr eder ey nÿr-ı èÀlem díde-i dünyÀ seni 

 

7 ŞÀnıñı tebcíl içindir aãl-ı mièrÀc-ı güzín  

 èÁlem-i úudse getirdi tÀc-ı “kerremnÀ” 748 seni 

 

8 Şehper-i himmetle seyr etdiñ makÀm-ı vaódeti  

 Her cihetle bir yaratmış ÒÀlıú-ı aèlÀ seni  

 

9 YÀ Resÿla’llÀh kemíne bende-i dívÀne kim 

 CÀn u dilden eylerim taèôím-i “ÀmennÀ”749 seni 

     16 Eylül 1936 

                                                 
745  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s.150. 
746  “Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”, Tîn 95/4. 
747  “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti”, Necm 53/10. 
748  “Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık…”, İsrȃ 17/70. 
749 “biz iman ettik “, Âl-i İmrân 3/16. 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün750 

   Naèt-ı Şeríf 

1 CemÀliñ ÀfitÀbı mihr-i enverden münevverdir 

 Vücÿd-ı aúdesiñ envÀr-ı õÀt-ı Óaúú’a maôhardır 

 

2 Nübüvvet tÀ ezelden manãıb-ı èÀlí cenÀbıñdır 

 Anıñçün cedd-i pÀkiñ Óaøret-i Ádem peyamberdir 

 

3 Olur gísÿlarıñ àayr-ı nisÀr-ı èÀlem-i vaódet 

 TürÀb-ı ÀsitÀnıñ reşk-baòş-ı misk-i ezferdir 

 

4 Óaríminde olur kerrÿbiyÀn ÀmÀde-i tekrím 

 KedÿrÀt-ı beşerden ravøa-i pÀkiñ muùaóóardır 

 

5 Muèaùùar çehre-i èulyÀ ki ervÀó eyler istièÀb 

 O èÀlí úubbe kim envÀè-ı feyø ile muaùùardır 

 

6 Sen ol maóbÿb-ı èÀlemsin ki èÀlem kÀ´inÀtıñdır  

 áaraø ícÀddan õÀt-ı şerífiñdir muúÀdderdir 

 

7 EyÀ şÀh-ı rusul Tevfíú’e aúãÀ-yı murÀd ancaú  

 èİnÀyet-òÀne-i pÀkiñde ber-cÀy-ı mu´aóóardır 

    8 Kânûn-ı Evvel 1936 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün751 

   Naèt-ı Şeríf-i Nebeví 

1 Sen ol sulùÀn-ı õí-şÀnsın èubÿdiyyet cihÀnında 

 Sen ol òurşíd-i tÀ-bÀnsın óaúíúat ÀsumÀnında 

                                                 
750  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 37. 
751  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 60. 
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2 Saña maóãÿãdur vaódet-serÀ-yı èilm-i RabbÀní 

 Gürÿh-ı enbiyÀ nevbet geçirdi ÀsitÀnında 

 

3 Saña etmiş ifÀøa varlıàın EsmÀ-i ÓüsnÀ hep 

 CemÀlu’llÀha mir´Àt oldu vechiñ lÀ-mekÀnında 

 

4 Olup Rÿóu’l-Kudüs rÿóuñla hem-rÀz-ı tecelliyÀt 

 Ôuhÿra geldi óüsnüñ Àyeti rÿóu’l-beyÀnında 

 

5 Bıraúdı síretiñ seyr-i èuluvvu himmetiñ óattÀ 

 CenÀb-ı Óaøret-i Cibríl’i kendi óaddi yanında 

 

6 Sen ol maóbÿb-ı yektÀ mesned-i úurb-ı ilÀhísiñ 

 Ki olmuş menziliñ èarş-ı muhÀbbet ÀşiyÀnında  

 

7 Meded ey maúãad-ı aúãÀsı hep tekvín ü ícÀdıñ 

 èİnÀyet úıl úuluñ Tevfíú’e vaúti nÀ-tuvÀnında 

      14 Şubat 1937 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün752 

   Müseddes 

1 Şol kim bu fenÀ kişveriniñ mÀhını bilmez 

 İnsÀnlıàın èÀlemde olan cÀhını bilmez 

 Beyhÿde yaşar veche-i dil-òºÀhını bilmez 

 Leyl-i keremiñ õevú-i seher-gÀhını bilmez 

  VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

  Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez  

 

                                                 
752  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), ss. 25-26; Abdulkadiroğlu,  Kültürümüzden Esintiler, ss. 
394-395. 
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2 Óaú’dır bu cihÀn aynasından müncelí*  

 Yoúdur burada õerre úadar şübhe maóallí 

 Olmuş bütün ÀyÀt u èalÀmÀt ile belli 

 CÀhil nereden bulsa gerek derde tesellí 

  VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

  Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez 

 

3 Yolsuz giderek úahra taóammül ne cesÀret 

 èİãyÀna dalıp eyleyerek terk-i èibÀdet 

 Her yerde ve her mes´elede nefse iùÀèat  

 Álÿde-i her reng-i füsÿn-kÀr êalÀlet 

  VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

  Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez 

 

4 Ol faòr-i cihÀn cilve-gehi èarş-ı muèallÀ 

 ÒÀk-i úademi zíb-i deh-ùÀrem-i aèlÀ 

 Naèt-ı şerefi “åümme denÀ” sümme “tedellÀ”753 

 Döñmekde iken èÀlem anıñ nÀmına óÀlÀ  

  VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

  Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez 

 

5 Óaú ôÀhir iken gün gibi bí-mÀniè-i rü´yet  

 Biñ dürlü eåer eyler iken Àúili daèvet 

 Her õerre vücÿduyla bu maènÀya delÀlet 

 Her manôarada var iken iåbÀt-ı hüviyet 

  VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

  Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez 

 

                                                 
753 “Sonra iyice yaklaştı” ve “sarktı”,  Necm 53/8. 
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6 Ol şÀh-ı èalÀ mesnedi bu kevn ü mekÀnıñ  

 Ser-tÀc-ı mübÀhÀtı bütün ins ile cÀnıñ  

 SermÀye-i óüsn ü şerefi óÿr u cinÀnıñ 

 ÁrÀyiş-i óikmet-eåeri cÀn u cihÀnıñ 

  VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

  Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez 

 

7 Olmuş bu cihÀn varlıàınıñ rehberi Tevfíú  

 İşbu ãadef-i maèrifetiñ gevheri Tevfíú  

 MízÀb-ı şeríèatdir anıñ Kevåer’i Tevfíú  

 Álemler anıñ devletiniñ kişveri Tevfíú  

  VÀy ol kişiniñ óÀline Óaú rÀhını bilmez 

  Peyàamberiniñ şÀnını AllÀh’ını bilmez 

     15 Eylül 1941 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün754 

   Naèt-ı Şeríf 

1 MÀhitÀb-ı leyle-i úadr-i ÒudÀ’sın yÀ Resÿl 

 ÁfitÀb-ı maùlaè-ı nÿr-ı hüdÀ’sın yÀ Resÿl 

 

2 ÕÀt-ı pÀkiñdir velí nièmet-i èÀlem seniñ 

 Luùf-ı maóãÿã-ı CenÀb-ı KibriyÀ’sın yÀ Resÿl 

 

3 èAúl-ı küll óayretdedir keyfiyyet-i mièrÀcıña  

 èÁlem-i lÀhÿt-ı vaãla reh-nümÀsın yÀ Resÿl 

 

4 Rÿóuñ olmuşdu nübüvvetle ezelde tÀb-nÀk 

 KÀ´inÀta fer veren nÿr-ı øiyÀsın yÀ Resÿl 

                                                 
754  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 100. 
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5 ÕÀtına maóbÿb edip etmiş vücÿduñ ıãùıfÀ 

 NÀzenín-i Óaøret-i Rabbü’l-aèlÀ’sın yÀ Resÿl 

 

6 CÀmiè-i nüh-úubbe-i kevne seni úılmış imÀm 

 EnbiyÀ vü mürselíne muútedÀsın yÀ Resÿl 

 

7 Sensin ol yekùÀ şeref-baòş-ı mesír-i lÀ-mekÀn 

 Şekl-i cismÀníde kerrÿbí edÀsın yÀ Resÿl 

 

8 Cevher-i óüsn ile bulmış õÀt-ı õí-şÀnıñ şeref 

 Meşhed-i òilúatde bí-miål ü behÀsıñ yÀ Resÿl 

 

9 ÒÀk-i pÀyiñden diler Tevfíú ancaú èÀùıfet 

 Sen şeh-i iúlím ü iósÀn u èaùÀsın yÀ Resÿl 

    6 Mayıs 1942 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün755 

   Diger Naèt-ı Şeríf 

1 Ôulm ü èudvÀna úarínim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 Derd ü miónetle óazínim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

2 ÁsitÀn-ı luùfuña ruò-sÿde bir èabd-i faúír 

 Beste-i “óÀbl-i metín”im yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

3 DÀ´imÀ ümmíd-i iósÀnıñla eyler intiôÀr  

 Díde-i óayret-rehínim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

                                                 
755  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 101. 
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4 Kimseye sÀyeñde etmem ser-fürÿ èarø-ı niyÀz  

 Zümre-i ehl-i yemínim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

5 Kimseden ümmíd-i istimdÀda yoúdur óÀcetim 

 SÀlik-i şerè-i mübínim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

6 Rü´yetiñ èaşúıyla olmuşdur óayÀtım lÀ-mekÀn  

 BÀb-ı lüùfıñda mukínim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

7 Ey Resÿl-i KibriyÀ Tevfíú’e et èatf-ı nigÀh 

 Şefúatiñ olsun muèínim yÀ Resÿla’llÀh meded 

     18 Mayıs 1942 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün756 

   Naèt-ı Şeríf 

1 Ezelde eyledi õÀtıñ teóallí yÀ Resÿla’llÀh 

 Bütün esmÀ´-i Óaú etdi tecellí yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Sen ol mecmÿèa-i ÀåÀr-ı evãÀf-ı ÒudÀ’sın ki 

 Seniñle oldu kevniñ èaúd u óalli yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Teèayyün eylediñ ÀyÀt-ı kübrÀ-yı İlÀhí’den  

 MakÀmıñ èarş-ı istiànÀ maóalli yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Olup mir´Àt-ı vech-i ÕÀt-ı Muùlaú õÀt-ı õí-şÀnıñ 

 Seniñle oldu Óaú èÀlemde belli yÀ Resÿla’llÀh 

 

                                                 
756  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 103. 
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5 CihÀnda bir diger vaóy-i mübín-i KibriyÀ sensiñ 

 BeyÀnıñ olmuş èirfÀnıñ ecelli yÀ Resÿla’llÀh 

 

6 èUlÿm-ı evvelín ü Àòiríne indigiñ maèlÿm 

 Óadíå ü èilm ü óikmetle tevellí yÀ Resÿla’llÀh 

 

7 Óarím ü luùf u iósÀnıñda ednÀ bendedir Tevfíú  

 Bu nièmetle bulur rÿhum tesellí yÀ Resÿla’llÀh 

     18 Mayıs 1942 

  

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)757 

1 Her seher èarø-ı muóabbet ederim dÀverime 

 İlk işimdir bu benim her gün otursam yerime 

 

2 Girerim BÀb-ı SelÀm’a ederim èarø-ı niyÀz  

 Açarım el varırım Óaøret-i Peygamberime 

 

3 Göñlüme reh-ber olur cÀõibe-i şevú-i óuøÿr 

 Bulurum çÀre-i óal öylece müşküllerime 

 

4 O naãıl der-geh-i vÀlÀ-yı èinÀyetdir kim 

 Yaàdırır bÀrÀn-ı iósÀnını òÀkisterime 

 

5 O naãıl maşrık-ı envÀr-ı tecellídir kim 

 Gün doàar feyø-i fütÿóÀt-ı ÒudÀ’dan serime 

 

6 Vaãf-ı õi-şÀnını endíşem edinmiş evrÀd 

 Òutbe-i medóini durmaz oúurum ezberime 

                                                 
757  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 105. 



 236 

7 İsterim etmegi Tevfíú ziyÀret tekrÀr 

 Yüzümü sürmege òÀk-i der-i Peyàamberime 

     21 Mayıs 1942 

 

 

 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün758 

   Naèt-ı Şeríf 

1 Ey Àyet-i kübrÀ-yı Óaú õÀtıñ aceb feóvÀsı var 

 Kim der ki õÀtıñ olmasa bu èÀlemiñ maènÀsı var 

 

2 Etmiş tecellí ÕÀt-ı Óaú ôÀtıñda ey nÿr-ı baãar  

 DünyÀda da ÿkbÀda da ÀyÀtıñıñ èuômÀsı var 

 

3 ÓayrÀn olur vÀúıf olan èirfÀnınıñ èummÀnına  

 Her úatre-i èirfÀnınıñ èummÀn-ı bí-hemtÀsı var 

 

4 Kevn ü mekÀn ol nÿr-ı maóøıñ èarş-ı istiànÀsıdır 

 Maóbÿb-ı Óaú olmaú gibi bir mesned-i aèlÀsı var 

 

5 Bir úatre olmaz Meåneví èilm-i şerífinden anıñ 

 Òak-i der-i vÀlÀsınıñ biñlerle MevlÀnÀ’sı var 

 

6 Olmuş maúÀmı “KÀbe úavseyn” 759 ol nezíl-i vuãlatıñ 

 SeyrÀn-geh-i lÀhÿt olan mièrÀcı “ev ednÀ”sı760 var 

 

7 Ey lÀ-naôíri òilkatiñ èÀlem seni tebcíl eder 

 Tevfíú’e yetmez mi şeref õÀtıñ gibi mevlÀsı var 

 

                                                 
758  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 150. 
759  “İki yay birleşimi veya daha da yakın”, Necm 53/9. 
760 “İki yay birleşimi veya daha da yakın”, Necm 53/9. 
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8 Her laóôada yüz biñ taóiyyÀt ü selÀm olsun saña  

 Her laóôa úadr ü şÀnıñıñ ièlÀ vü istièlÀsı var 

     3 Teşrîn-i Evvel 1942 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün761 

 ÕÀtí Meróÿmuñ Naèt-ı Nebevíye DÀ´ir Olan  

 Bir Beytini Taømín İden Muóammesdir 

1 Ey vücÿdu kenz-i iúlím-i èadem sermÀyesi 

 Süllem-i iclÀliñiñ èarş-ı kerem bir pÀyesi 

 Sen óabíbiñ mezher-i vaódet olunca dÀyesi 

  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

 

2 Eylemiş õÀtıñda úudsiyyet tecellí ÀşikÀr 

 Seyr olur mir´Àt-ı dídÀrıñda nÿr-ı vech-i yÀr 

 Şekl-i cismÀniyyetiñ ecsÀm ile olmaz èayÀn 

  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

 

3 äÿret-i pÀkiñde peydÀ cilve-i óüsn-i ãıfÀt 

 Sen o gevhersin ki olmuşdur ãadef bu mümkinÀt 

 Kendi şaóãın bí-miåÀliñdir en evvel muècizÀt 

  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

 

4 Öyle bir maóbÿb-ı zíbÀsın ki ey rÿóí fedÀk 

 Bulmamış bir ferd óüsnüñde miåÀl-i iştirÀk 

 Eylemiş úudret seni her vech ile maèãÿm u pÀk 

                                                 
761  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 13-14. 
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  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

 

5 Sensin ancaú èÀlem-i imkÀn için aãl-ı uãÿl 

 Úıble-i kevn ü mekÀn õÀt-ı şerífiñ yÀ Resÿl 

 Bezm-i “ev ednÀ”da etmişdir seni MevlÀ úabÿl762 

  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

 

6 Olmadan ícÀda kudret ÓÀlıú’ıñ fermÀn-beri 

 Eylemiş evvel seni Àòir zamÀn peyàamberi 

 èArş-ı maóbÿbiyyetiñ õÀtıñ olunca dÀveri 

  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

 

7 Ey çerÀà-ı çeşm-i èÀlem ey fürÿà-ı şems ü mÀh 

 Ey münevver reh-nümÀyı sÀóa-i vaódet-nigÀh 

 Çeşm-i pÀkindir muúaddes ãÿret-i ôıll-i İlÀh 

  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

 

8 Oldu hep naèt-ı şerífiñ yÀd edip raùbu’l-lisÀn  

 Cümle erbÀb-ı beyÀn u zümre-i kerrÿbiyÀn 

 İşbu èÀlí maùlaèı Tevfíú eder vird-i zebÀn 

  ÚÀmetiñ ey bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn pírÀyesi 

  Nÿrdan bir servdir düşmez zemíne sÀyesi 

      17 Şubat 1939 

 

 

                                                 
762  “İki yay birleşimi veya daha da yakın”, Necm 53/9. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün763 

1 Ey Resÿl-i KibriyÀ ey maózen-i esrÀr-ı Óaú 

 Aldılar kerrÿbiyÀn-ı maèrifet senden sebaú 

 

2 ÕÀt-ı pÀkiñdir muúaddes levh-i maófÿô-ı ezel 

 Òilúat-i kevn ü mekÀna verdi Óaú andan nesaú 

 

3 Bezm-i èÀlem õÀt-ı õí-şÀnıñla bulmuşdur şeref 

 Meclis-i èuúbÀda sensin ãadr-ı tekríme eóaú 

 

4 Mevkib-i iclÀline taèôím eder arş-ı èaôím 

 Süllem-i iúbÀliñ oldu ÀsumÀn-ı nüh-ùaú 

 

5 Sensiñ ol maóbÿb-ı bí-hemtÀ ki vaãf-ı pÀkiñi 

 Eylemiş ser-ãafóa-i èilm-i ezel Rabbü’l-felÀú 

 

6 Nüsòa-i kübrÀ vücÿd-ı bí-miåÀliñdir seniñ 

 Defter-i gerdÿnuñ olmaz ol eåerden bir varaú 

 

7 YÀ Resÿla’llÀh úuluñ Tevfíú’e et èaùf-ı naôar 

 Olmasın dünyÀda èuúbÀda èaõÀba müsteóak 

     18 Şubat 1939 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün764 

1 Ey şÀh-ı rusÿl gevher-i meknÿzı zamÀnıñ 

 Ey mÀ-óaãılı dÀ´ire-i kevn ü mekÀnıñ  

 

                                                 
763  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 15. 
764  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 128. 
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2 Mevlÿd-ı laùífiñle zemíñ oldu muèaùùar  

 MièrÀc-ı şerífiñle yüzü güldi semÀnıñ 

 

3 EcrÀm-ı øiyÀ-dÀr ile eflÀk-i muèallÀ 

 Teşrífiñe óÀøırlıàıdır cümle cihÀnıñ 

 

4 Sensin o aèlÀ mesned-i èizzet ki olupdur 

 Naúş-ı úademiñ èarş-ı İlÀhí’de nişÀnıñ 

 

5 FermÀn-rev-i tekrímiñ olup èÀlem-i ıùlaú 

 Bulduñ şeref-i maèrifetin úurb-ı ÒudÀ’nıñ  

 

6 Úıldı saña bu varlıàı bir sÀóa-i daèvet 

 ÒallÀú-ı óikem-perveri peydÀ vü nihÀnıñ 

 

7 Bir meróaledir úudrete ióyÀ vü imÀte 

 Seyr itmede ol meróalede rÿó-ı revÀnın 

 

8 Sensin ebediyyetle olan maôhar-ı tekrím 

 Sensin şeref-i èÀliyesi cÀn u cinÀnıñ 

 

9 AúãÀsına varmış ãayılı õevú-i àınÀnıñ 

 İtme beni óırmÀn-ı şefÀèatle períşÀn 

 

10 DünyÀya gelip iår-i celíliñde gidenler  

 Ey mihr-i øiyÀ-küsteri Tevfíú ü hüdÀnıñ 

   12 Nisan 1940/4 Rebiülevvel 1359 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün765 

1 Ehl-i èiãyÀnım àaríbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 Eyle iósÀnıñ ùabíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

2 Síneden silmek hevÀ-yı nefsi úurtulmaú muóÀl 

 ÕÀt-ı pÀk-i Óaú raúíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

3 İsm-i pÀkiñ yÀd edip şÀdÀn olur úalb-i òazín 

 Mü´minim Óakk’a úaríbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

4 Nÿr-ı dídÀrıñ baña artırdı derd-i iştiyÀú 

 Başúa var mı dil-firíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

5 áayret-i èaşúıñ edip sÿzende cism ü cÀnımı 

 Úalmasuñ ãabr u şekíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

6 YÀ Resÿla’llÀh meded eyle beni gamdan òalÀs 

 İltifÀtıñ et naãíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

7 Derd-i èaşúıñla devÀ úıl cürm ile oldum èalíl 

 Olmaya nefsim óabíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

8 Vaãf-ı èulyÀñı úalem taórírden èÀciz temÀm 

 Naèt-ı pÀkiñde edíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

9 Naàme-sÀzım èacz ü óayretle hemÀn Tevfíú gibi 

 Bí-nevÀ bir èandelíbim yÀ Resÿla’llÀh meded 

     14 Teşrîn-i Sânî 1926 

 

                                                 
765  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s.159; Abdulkadiroğlu, Kültrümüzden Esintiler, s. 373. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün766 

1 MÀh-ı evc-i ıãùıfÀsın yÀ Resÿla’llÀh meded 

 Mihr-i gerdÿn-ı hüdÀ’sın yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

2 èİzzet-i şÀnıñla úadriñ bir gelir mièyÀrda 

 Óaøret-i èarş-iètilÀsın yÀ Resÿla’llÀh meded  

 

3 ÕÀt-ı kerrÿbí ãıfÀtıñ èaúla ãıàmaz şöyle kim 

 Maôhar-ı õÀt-ı ÒudÀ’sıñ yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

4 Óaú seniñ sen Óazret-i Óaúú’ın cemÀl Àyínesi 

 èAyn-ı nÿr-ı KibriyÀ’sıñ yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

5 Bièåetiñ vech-i KemÀlullÀh’ı itmişdir èayÀn  

 Maùlaè-ı fecr-i liúÀsın yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

6 Hep seniñ taèríf-i şerèiñdir ãırÀù-ı müstaúím 

 Rehber-i vaódet-nümÀsın yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

7 Başúa yol yoúdur ki òalú etsin anıñla ihtidÀ 

 Çünkü “òatmü’l-enbiyÀ”sıñ767 yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

8 El-meded çökdü cihÀna ôulmet-i cehl ü êalÀl  

 Ümmete ãÀóib-èaùÀsıñ yÀ Resÿla’llÀh meded 

 

9 Úahr ola erbÀbı küfrüñ bir nefesde èan-úaríb 

 Sen ki manãÿru’l-livÀsıñ yÀ Resÿla’llÀh meded768 

     28 Haziran 1927 

                                                 
766  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 192. 
767 “O, Allah’ın resûlü ve nebilerin sonuncusudur”, Ahzâb 33/40.  
768  Şair bu beytin alt kısmına şu notu düşmüşdür: “Yaòÿd: Olmaya Tevfíú gibi aãóÀbı ímÀnı àaríb”. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün769 

   Naèt-ı Şeríf 

1 Ey şuhÿd-ı maèrifet ÀåÀr-ı nÿr-ı gevheri 

 Gevher-i õÀtıñda ÀfÀú-ı hüdÀ nÿr-Àveri 

 

2 Áver-i esrÀr-ı Óaú’dır her kelÀm-ı muècizi 

 Áyet-i iècÀzıñ olmuşdur zebÀn-ı ãaf-deri 

 

3 äaf-der-i bezm-i muóabbetdir gürÿh-ı enbiyÀ 

 Píş-i iclÀliñde èazm eyler nebÿdı yÀveri 

 

4 YÀver-i vuãlat-serÀy-ı KibriyÀ’dır şübhesiz 

 TÀc-ı faòr-ı “raómeten li’l-èÀlemín” dir efseri770 

 

5 Efser-i pÀk-i cenÀbı berú-Àver eyledi 

 Nÿr-ı maóøıyla ser-te-ser her kişveri 

 

6 Kişver-i óilm-i óaúíúatdir o nÿr-ı muútebes 

 Hep ôılÀlinden nümÀyÀn etdi Óaú èÀlemleri 

    14 Nisan 312/26 Nisan 1896   

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün771 

 Medíóa-geri-i Faòrü’l-enbiyÀ èaleyhi Ekmeli’t-tehÀyÀ ve Etemmi’s-ãalÀvÀt 

1 Ey dürr-i deryÀ-yı vaódet nÿr-ı Óaú’dır kÀn sana  

 Nÿrsun olmaz óicÀb kisve-i imkÀn saña 

 

                                                 
769  06 Mil Yz-A 9962-11, s. 61; Bu şiirde reddü’l-acûz ale’sadr sanatı ile kaleme alınmıştır. Öte yandan 
şairin mahlasının yer almadığı bu şiir tamamlanmamış gibi görünmektedir. 
770  “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”, Enbiyȃ 21/107. 
771  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 12. 
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2 Sensin ey mÀh-ı ebed mihr-i cihÀn-tÀb-ı ezel 

 Yalınız bir cilve-gehdir èÀlem-i ekvÀn saña  

 

3 Nÿr-ı vechiñdir nümÀyÀn eyleyen aèyÀnı hep 

 Nÿr-ı vech-i Óaúk’ı göstermek için aèyÀn saña 

 

4 Cüz-i maòãÿs-ı kemÀliñ derkiñ itmez èaúl-ı kül 

 áÀşiye ber-dÿş-ı faòr olduysa da ey cÀn saña 

 

5 RÀh-ı vaãl-ı yÀrda pÀye-i kem mièrÀc olur 

 İstivÀ-gÀh-ı CenÀb-ı Óaøret-i YezdÀn saña  

 

6 Devr-i pÀk-i şerèiñi ikmÀle saèy eyler müdÀm  

 Mü´mín olmuşdur òulÿã-ı úalb ile devrÀn saña  

 

7 Maèãiyet dergÀh-ı iósÀnıñdan etmez nÀ-ümíd 

 “Raómeten li’l-èÀlemín” 772 ser-nÀme-i èunvÀn saña 

    fi 20 Mart sene 318/2 Nisan 1902 
 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün773 

1 Bir úatre-i nÀ-çíz teriñ gevher-i èÀlem 

 Ey baór-i tecellí-i vücÿd-Àver-i èÀlem 

 

2 ÁyÀt-ı şu´ÿnÀtıñı tefsír ne mümkün 

 Cemè olsa eger bir yere dÀniş-ver-i èÀlem 

 

3 Úılmış seni èÀlem yoàiken ÒÀlıú-ı DÀnÀ 

 SulùÀn-ı rusul şÀh-ı ümem dÀver-i èÀlem 

 
                                                 
772  “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”, Enbiyȃ 21/107. 
773  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 12-13. 
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4 Taãdíú eder erbÀb-ı êalÀlet de kemÀliñ 

 Ey ekmel-i iècÀz ile peyàamber-i èÀlem 

 

5 Úıl èaşú ile esrÀr-ı reh-i şerèiñi Tevfíú 

 Ey hÀdí-yi maóø-ı dü-serÀ mefòar-i èÀlem 

    fi 5 Mayıs sene 319/18 Mayıs 1903 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün774 

1 Ey Óabíb-i KibriyÀ ey ÕÀtı maóbÿb-ı ÒudÀ 

 Ey olan mirèÀt-ı dídÀr-ı CenÀb-ı Kibri[yÀ]775 

 

2 “Ve’ê-êuóÀ” ãubó-ı cemÀl-tÀbÀkıñdır seniñ 

 İnfilÀú-ı nÿr-ı vechiñdir ãabÀó-ı “ve’ê-êuóÀ”  776 

 

3 Maşrıú-ı òurşíd-i ruòsÀrıñdır afÀú-ı vücÿd 

 Cilve-gÀh-ı re´fetiñ Àyíne-i arø u semÀ 

 

4 Nÿr-ı Óaú tenzíh úılmışdır seni emåÀlden 

 Ey olan tevóíde dÀèí hem olan vaódet-nümÀ 

 

5 Maúdem-i teşrífiñi tebşíre de me´mÿr idi 

 èÁlemi daèvet ederken Óaúú’a òayl-i enbiyÀ 

 

6 Sensin ey sulùÀn-ı iúlím-i risÀlet nev-be-nev 

 KÀ´inÀtı eyleyen müstaàraú-ı feyø u hüdÀ 

 

                                                 
774  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 13; 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 18b.  
775  Bu kelime baskı hatası nedeniyle eksik çıkmıştır. 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 18b’de de “kibriyÀ” 
şeklindedir. 
776 “Kuşluk vaktine andolsun”, Duhâ 93/1. 
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7 ÁsitÀn-ı èizzetiñ üftÀde-i nÀ-çÀrıyım 

 KÀr u bÀrım olmasın maórÿm-ı Tevfíú-i ÒudÀ 

     Haziran sene 318/ Haziran 1902 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün777 

1 MuèallÀ der-gehiñ kehfü’l-emÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 MelÀõ u mültecÀ-yı ins ü cÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 CemÀliñ nÿrudır rÿó-ı muèaôôam kÀèinÀt içre 

 Vücÿduñ bir óayÀt-ı cÀvidÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Óarím-i der-gehiñdir reşk-baóşÀ Beyt-i Maèmÿr’a 

 Anıñçün mehbiù-i kerrÿbiyÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Seniñ evãÀfıñı yÀd eylemek için òalú olunmuşdur 

 Diger sözler bütün sehv-i lisÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Zemín úadrine meftÿn olup her laóôa ser-gerdÀn 

 Güneş daà-ı derÿn-ı ÀsumÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 

6 Şeb-i “İsrÀ”da ümmíd-i èinÀyetle úonulmuş yÀ778 

 Güzer-gÀhıñda zerrín nÀv-dÀndır yÀ Resÿla’llÀh779 

 

7 CihÀnı óüsn-i Yÿsuf Àrzÿ-mend-i viãÀl etmiş 

 Seniñ bi’õ-õÀt ÒallÀú-ı cihÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 

                                                 
777  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 14; 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 8a. 
778  İsrâ 17/1.  
779  06 Mil Yz A 9962-6, vr. 8a’da bu beyit şu şekildedir: 
 
 NevÀle-çin-i luùfıñ olmaàa yÀòÿd semÀvÀtın 
 Elinde belki zerrín nÀv-dÀndır yÀ ResÿllallÀh 
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8 Müşerref õÀt-ı pÀkiñ eylemişdir bezm-i imkÀnı 

 Dür-i yektÀ-yı baór-i lÀ-mekÀndır yÀ Resÿla’llÀh 

 

9 Ümíd-i èÀùıfet kimden olur Tevfíú-i nÀ-çÀra 

     MuèallÀ der-gehiñ kehfü’l-emÀndır yÀ Resÿla’llÀh780 

    fi 1 Şubat sene 320 /14 Şubat 1905 

 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün781 

 Úaãíde-i Naètiye-i CenÀb-ı Nebíyyi Ümmí BerÀ-yı Naôíre-i Úaãíde-i Nefèí  

 (raómetullÀhi èaleyh) 

1 èÁlem ki ôuhÿrÀt-ı felek cilveler eyler  

 Biñ dürlü serÀèirle meôÀhir-güzer eyler 

 

2 MaènÀda olan reng-i meèÀli mütemÀdí 

 Te´åír-i heyÿlÀ-yı kemÀl-i ãuver eyler 

 

3 Bir noúùa iken vechi eden lafôda ikmÀl782 

 Mir´Àt-i maèÀníde mufaããal eåer eyler 

 

4 Bir vech ise biñ nükte-i ser-besteyi óÀví 

 İmkÀn anı bir mes´ele-i muòtaãar eyler 

 

5 İdrÀk bu vÀdíde olur óayrete merhÿn783 

 Endíşe ki cevlÀnını ser-tÀ-be-ser eyler 

 

6 Óikmet yine efhÀma verir õevú-i teèÀlí 

 Ádem yine taóúíú-i reh-i òayr u şer eyler 

                                                 
780  kehfü’l-emÀndır: dÀrü’l-emÀndır, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 8a. 
781  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 15-20; Bu şiir aynı zamanda 06 Mil Yz A 9962-6, V.1a-2b’de 
de yer almaktadır. 
782  lafôda ikmÀl: laføda kemÀl”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 1a. 
783  óayrete merhÿn: óayrete bÀdí”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 1a. 
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7 Bir õerrede ãÿret bulur aókÀm-ı şu´ÿnÀt 

 Bir yüzde bu gün óacmine nisbetle yer eyler 

 

8 AèyÀna nesaú-sÀz-ı merÀtib bu tenÀsüb784 

 Her mertebe aèdÀd-ı maóall-i diger eyler 

 

9 Bir dÀ´iredir devri eden böylece tertíb 

 “äanmañ ki felek devr ile şÀmı seher eyler”785 

 

10 Òurşíde olur maùlaè-ı iúbÀl-i felekde  

 Bir noúùa ki mehtÀba zevÀli òaber eyler 

 

11 Taúsím-i fuãÿl eyleyerek ãayf u şitÀdan 

 DevrÀnını üstÀd-ı felek muèteber eyler 

 

12 TÀbiègeçinür cümle bu úÀnÿn-ı úavíme 

 Teèyíd bu maømÿnu úaøÀ vü úader eyler 

 

13 MiúdÀrını taèyín edemez kimse bu kÀrıñ 

 Beyóÿde óesÀbÀtını zír ü zeber eyler 

 

14 VÀãıl olamaz merkez-i taóúíúe cihÀnıñ786 

 Kim dÀ´ire-i künhüne seyr ü sefer eyler 

 

15 AmmÀ yine her òatve-i idrÀke nümÀyÀn 

 Bir vÀúıèa kim óikmet-i şaúúu’l úamer eyler 

 

                                                 
784  nesaú-sÀz: 06 Mil Yz A 9962-6, V.1a.’de okunamadı. 
785  Bu mısra, Nef’î’nin Sultan Ahmed Han için yazdığı, “eyler” redifli kasidenin matla beytinin ilk 
mısrasıdır. Bkz.: Metin Akkuş, Nef’i Sanatı ve Türkçe Divanı, s. 133. 
786  “ÍãÀl edemez”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 1a. 
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16 Bu çaróa verip böyle niôÀm-ı mütevÀlí 

 Mevkÿfuyum dÀ´ire-i muntaôır eyler787 

 

17 Gerdÿnu edip ùanùana-i tÀm ile imlÀ  

 Bir reh-güzer-i mevkib-i òayrü’l-beşer eyler  

 

18 “Ol pÀdişeh-i milket-i hestí ki vücÿdu  

 Baór-i èademi maèden-i dürr ü güher eyler”788 

 

19 Menşÿr-ı risÀletde budur õÀtına èunvÀn 

 VaããÀf-ı ezel zíver-i ser-saùr-ı zer eyler 

 

20 Maóbÿb-ı ÒudÀ faòr-i rusul Aómed ü Maómÿd 

 NÀn-pÀre-i lüùfu felegi der-be-der eyler 

 

21 Ol óÀkim-i dívÀn-ı serÀ-perde-i úudret 

 Kim óükmüne fermÀn-ber-i şems ü úamer eyler 

 

22 Òurşid-i cemÀlinden olur øahve-i kübrÀ 

 İşrÀúını Óaú maùlaè-ı sırr-ı úader eyler 

 

23 Her gün ki olur maàrib-i iúbÀle şitÀbÀn 

 Bir devre-i iósÀnını gÿyÀ òaber eyler 

 

24 Gün görmez idi olmasa ol maôhar-ı “levlÀk”789 

 İmkÀna èinÀyetle eger bir naôar eyler 

 

                                                 
787  Maúãÿdına … muntaôır eyler: 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 1b. 
788  Şair bu beyiti parantez içine almış fakat kime ait olduğunu bulamadık. Nazire yazdığı Nef’i’nin 
kasidesinde bu beyit yer almıyor. 
789  “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed) felekleri yaratmazdım”, Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 
2, s. 164 (Hadis nr.: 2123). 
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25 Ol mevkibe pírÀye-i vaódet ki burÀúı 

 “Kün” dÀ´iresin laóôa-i seyr ü sefer eyler 

 

26 Ol aèôam-ı ÀyÀt-ı İlÀhí ki èavÀlim 

 Tefsírini etmekde faúaù muòtasar eyler790 

 

27 Bir baórdir ol úulzüm-i èilm ü ezelíden 

 Bir úatresi bir kÀmili “İbn-i èÖmer” eyler 

 

28 Bu òÀkden isterse eger èarş-ı beríni 

 Cibríl gelir àÀşiyesin síne-ber eyler 

 

29 Ser-levóasıdır medói kitÀb-ı melekÿtuñ791 

 EsmÀ-yı muèallÀsı felekde eåer eyler792 

 

30 MaènÀda odur levóa-i maófÿô-ı İlÀhí 

 ÁyÀt-ı vesÀ´ilde ÒudÀ cilve-ger eyler 

 

31 ÜstÀd-ı ezel nÀsiò-i edyÀn oldur 

 Naôm-ı sünenin cümlesine pÀ vü ser eyler 

 

32 Evvelde odur ôÀhir olan cümle óaúÀyıú 

 Tanôím-serÀ-perde-i bezm-i Àòar eyler 

 

33 Hep óÀãılıdır õÀtı bütün kevn ü mekÀnıñ 

 Mir´Àt-ı teèayyünde miåÀl ü ãuver eyler 

 

                                                 
790  Tefsírini etmekde faúaù muòtasar eyler: Tafêíl mezÀyÀsını pek muòtaãar eyler, 06 Mil Yz A 9962-6, 
vr. 1b. 
791  medói kitÀb-ı melekÿtıñ: medói Kur´Àn-ı Kerím’iñ, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 1b. 
792  EsmÀ-yı muèallÀsı felekde eåer eyler: Ol vaãf ile AllÀh muècize eåer eyler, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 
1b. 
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34 Bir şÀhid-i yektÀ ki buna çetr-i muèallÀ 

 DídÀr-ı mücellÀsına kendin siper eyler 

 

35 Her dürlü óikem muútebis-i mihr-i kemÀli 

 Bir lemèası èÀrifleri dÀnende-ter eyler793 

 

36 İmlÀ edip ÀåÀrı kütübòÀne-i dehri 

 EvrÀúını mir´Àt-ı kemÀl ü èiber eyler 

 

37 EvãÀfı beyÀnında olan mÿr-ı óaúíri  

 Te´yíd-i úuvÀ-yı şerefi şír-i ner eyler794 

 

38 Olmuş úalemim maèkesi ol nÿr-ı mübíniñ 

 EvrÀú-ı şu´ÿnÀtı bütün pür-şerer eyler795 

 

39 Ol sÀyede bir şÀèir-i èaãrım ki yüzümden 

 SermÀye-i idrÀkde Nefèî øarar eyler796 

 

40 Memdÿóuna nisbet verilir şÀèire pÀye797 

 Sözde ne úadar olsa da naúş-ı hüner eyler 

 

41 Ben naèt-serÀ-kerde-i şÀh-ı åeúaleynim 

 Naômım baña elbette æüreyyÀ’da yer eyler 

 

42 Ben ol sipeh-ÀrÀ-yı beyÀnım ki sözümle 

 ErbÀb-ı süòan defè-i meøÀmín-i şer eyler 

 

                                                 
793  dÀnende-ter: dÀ´ire-i ter, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2a. 
794  şír-i ner: sebz-ter-i mÿr, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2a. 
795 pür-şerer: pür-şer, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2a. 
796 Nefèî øarar: nefèî óaõer, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2a. 
797 nisbet virilür şÀèire pÀye: nisbetle olur şÀèire pÀye”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2a. 
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43 Berú-efgen olup evc-i belÀàatda beyÀnım 

 Yerden göge erbÀb-ı meèÀní naôar eyler 

 

44 Mevc-Àver olur baór-i kemÀlÀna nesími 

 Fikrim ki bu endíşede taórík-i per eyler798 

 

45 Bir ãÀèiúadır kilk-i terim dest-i felekde799 

 ŞÀèir geçinen kimselere “el-óaõer” eyler 

 

46 Laèzíde olur cümlesiniñ pÀy-ı åebÀtı800 

 Tabèım ki bu vÀdíde benim nÀàmeler eyler 

 

47 FermÀnına rÀm olsa revÀ milk-i meèÀní801 

 Taúlíb-i meøÀmíni bu gün kilk-i ter eyler 

 

48 Gerdÿna olur bÀriúa-i saùveti cÀrí 

 ÁdÀb ile şol dem ki yüzün òÀk-der eyler 

 

49 Ey raómet-i èuômÀ-yı ÒudÀvend-i dü èÀlem802 

 Dídem ãalavÀt ile revÀn eşk-i ter eyler 

 

50 Bir èÀciz ü èÀãí úulunum şerm ü óayÀdan803 

 Ümmet diyemem kendime nefsim neler eyler 

 

                                                 
798 Fikrim ki bu endíşede taórík-i per eyler: Endíşeyi kim kilk-i terim bÀl ü per eyler, 06 Mil Yz A 9962-6, 
vr. 2a. 
799 Bir ãÀèiúadır kilk-i terim dest-i felekde: Bir ãÀèiúa-i himmet olup ebr-i beyÀnım, 06 Mil Yz A 9962-6, 
V.2a. 
800  Laèzíde: taèziyede, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2a. 
801  FermÀnına rÀm olsa revÀ milk-i meèÀní: Ben mefòar-i dívÀn-ı süòandÀn-ı zebÀnım”, 06 Mil Yz A 
9962-6, vr. 2a. 
802  Ey raómet-i èuômÀ-yı: Ey raómet-i maòãÿãu”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2b. 
803  Bir èÀciz ü èÀãí úulunum: Bir èÀciz ü bí-vÀye güneh-kÀr u tebeh-kÀr”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2b. 
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51 Bir maèãiyete tevbe edip nÀleler etsem 

 Nefsim yine bir fürce bulur da beter eyler804 

 

52 Ümmíd-i èinÀyetle şefÀèatle efendim 

 Şevú-i keremiñ şÀèiriñi der-be-der eyler 

 

53 LÀyıú mı ola sen gibi sulùÀn-ı kerímiñ  

 Dil-bendeleri ye´sle deryÿze-ger eyler* 

 

54 Kıl lüùfuñu dergÀh-ı èinÀyÀtıña hÀdí 

 Tevfíúi èaùÀsından olur cilve-ger eyler 

 

55 Ádem seni tebcíle revÀn cünd-i muèín 

 èÁlem seni taèôím ile tezyín-i ser eyler 

 

56 EvãÀfıña deryÀ-yı midÀd olmadı kÀfí805 

 Óaddince úuluñ taúdime-i mÀ-óaøar eyler806 

 

57 Elbet yine ey maórem-i dergÀh-ı İlÀhí807 

 SermÀye-i èaczim de saèÀdet-eåer eyler808 

 

58 Gel àayrı duèÀ eyleyelim ey dil-i şeydÀ 

 Kilk-i ezelí naúş-ı kitÀb-ı úader eyler 

 

59 Ser-saùr-ı şu´ÿnÀt ola tÀ sebè-ı meåÀní 

 Ta muãóaf-ı ícÀdı nuèÿtu suver eyler 

 

                                                 
804  fürce bulur: vech bulur, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2b. 
805  EvãÀfıña deryÀ-yı midÀd olmadı kÀfí: EvãÀfıñı taèdÀd edemez ins-i èÀlem, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2b. 
806  Óaddince úuluñ: Kilk-i ÀmÀlim, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2b. 
807  Elbet yine ey: èAcizin saña ey, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2b. 
808  SermÀye-i èaczim de: Bir vÀsıùa-i feyø-i, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 2b. 
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60 Her cümle ola mübteda´-i naôm selÀmı 

 Her naôm ola itóÀf-ı ãalÀtı òayr eyler 

   fi 21 Haziran sene 322/4 Temmuz 1906 

 
 
 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün809 

1 Ey şehvÀr-ı enbiyÀ nÿr-ı İlÀhí maôharı 

 Ey nÿr-ı çeşm-i aãfiyÀ baór-i óaúíúat gevheri 

 

2 Mir´Àt-ı Óaú’sın şübhe yoú nÿr-ı felaúsın şübhe yoú  

 Ey èibret-i ehli nühÀ ÀyÀt-ı Óakú’ıñ òÿb-teri 

 

3 EşyÀya vermiş ser-te-ser te´åír-i èaşúıñ tÀb u fer 

 Ey ôıll-i memdÿd-ı ÒudÀ bi’l-cümle èÀlem peykeri 

 

4 Naèleyn-i pÀkıñ oldu tÀ zíb-efgen-i èarş-ı ÒudÀ 

 Ey mebde´ vü ey müntehÀ meydÀn-ı ícÀdıñ eri 

 

5 Tefsír-i ÀyÀt u èiber şÀnıñda olmuşdur siyer 

 Tevfíú-i rÀh-ı enbiyÀ èÀlemleriñ Peyàamberi 

    fi 8 Temmuz sene 312/20 Temmuz 1896 

 
 
 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün810 

   Naèt-ı Şeríf 

1 Dil-i şeydÀ ùufeyl-i ÀsitÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 RecÀ-mend-i úabÿl-i rÀygÀn-ı faòr-i èÀlemdir   

 

2 Bu bender-gehde bí-sÿd-ı maèÀrif úaldı bí-çÀre 

 Ümídi mÀye-i dÀrü’l-emÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

                                                 
809  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 21. 
810  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 22-24; 06 Mil Yz A 9962-6, v.4a-4b. 
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3 Tecellí-gÀh iken oldu àaríb-i kişver-i èiãyÀn 

 Meger bildim o kişver de cihÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

4 Serír-ÀrÀ-yı evreng-i şefÀèat õÀt-ı pÀkidir 

 O kişverden gidenler reh-revÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

5 Şeb-i tÀrík-i ãaórÀ-yı èadem ãubó-ı cemÀlinden 

 Münevver oldu zírÀ kim zamÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

6 Ùulÿè-ı òÀver-i iúbÀline çeşm-i felek óayrÀn  

 Melek dil-bend-i òÀk-i dil-sitÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

7 áubÀrı küól olur kerrÿbiyÀna vaút-i rü´yetde811 

 O yer kim zír-i pÀy-i iútirÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

8 ÙavÀf eyler dem-À-dem ÀsumÀnıñ mÀh u òurşídi812 

 O yer kim ÀsitÀn-ı ÀşiyÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

9 RevÀ etse gedÀsı pÀye-i èarş üzre me´vÀsın813 

 KenÀr-ı şÀh-rÀh-ı kÀr-bÀn-ı faòr-i èÀlemdir814 

 

10 Olur lÀhÿt elbet bir nefesde zír-i pÀyende  

 CenÀb-ı rÿó-ı aèôam merz-bÀn-ı faòr-i èÀlemdir815 

 

                                                 
811  áubÀr-ı küól olur kerrÿbiyÀne vaút-i rü´yetde: áubÀra tíre dil küól-i cilÀ-baòşÀ-yı kerrÿbÀn, 06 Mil Yz 
A 9962-6, vr. 4a. 
812  ÙavÀf eyler dem-À-dem: ÙavÀf etmez mi her gün, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 4a. 
813  RevÀ etse gedÀsı pÀye-i èarş üzre me´vÀsın: GedÀsın pÀye-i èarş-ı bülend-i eyvÀna reşk-endÀz”, 06 Mil 
Yz A 9962-6, vr. 4a. 
814  KenÀr-ı: O yer kim, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 4a. 
815  Bu beyit 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 4a’da şu şekildedir:  
 O yerdir bir nefesde èÀlem-i lÀhÿta reh-peymÀ 
 Ki Cibríl-i melÀik ser-zebÀn-ı faòr-i èÀlemdir 
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11 Degildir Sidre óadd-i intihÀ õÀt-ı şerífinde 

 MakÀm-ı sırr-ı “ev ednÀ” 816 mekÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

12 MekÀn ol PÀdişÀh-ı èÀlem-i úurbe degil cÀ´iz 

 Enísi kim ÒudÀ-yı bí-mekÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

13 NümÀyÀn rÿy-ı mehde sÀye-i bí-sÀye-i õÀtı 

 Güneş ùÀú-ı felekde zer-nişÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

14 Veren revnaú kemÀlatıyla farú-ı FerúadÀn üzre 

 Dürer-bÀr-ı leb-i muèciz beyÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

15 Felekde raèdı ãanma raómet-i bí-intihÀsından 

 Çıúan ãít-i bülend-i imtinÀn-ı faòr-i èÀlemdir817 

 

16 Temevvüc-gÀh-ı esrÀr eyleyen deryÀ-yı imkÀnı 

 Dür-i yektÀ ãadef úadr-i girÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

17 O’dur maùlÿb-ı èÀlemden ke-mÀhí èÀlem-ÀrÀdır  

 Vücÿdu kÀ´inÀtıñ “kün fe kÀn”ı818 faòr-i èÀlemdir 

 

18 Olur Aómed Eóad bir “men reÀní” 819 naãã-ı kÀfídir 

 Teèayyünde èavÀlim zír-i rÀn-ı faòr-i èÀlemdir820 

 

19 Úapansa çeşm olur hestí-i mevhÿm-ı cihÀn ôÀhir 

 Taóaúúuúda èavÀlim cism ü cÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

                                                 
816  “İki yay birleşimi veya daha da yakın”, Necm 53/9. 
817 Çıúan ãít-ı bülend-i imtinÀn: äarír-i ôahrı yÀr-ı imtinÀn-ı”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 4a. 
818  Bakara 2/117; Ȃl-i İmrȃn 3/47, 59. 
819  “Kim beni rüyada görürse, hakikaten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez”, Müslim, 
Sahîh-i Müslim, c. 10, s. 5970-5974 (Hadis nr.: 2266,2267,2268). 
820 èavÀlim zír-rÀn: èÀlem-i zír-rÀn, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 4b. 
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20 Cünÿd-ı enbiyÀ vü evliyÀ vü aãfiyÀ yekser821 

 Şu´unÀt-ı vücÿd-ı Óaú nişÀn-ı faòr-i èÀlemdir  

 

21 èİbÀretdir ôuhÿrundan ôuhÿr-ı milket-i hestí 

 Ne varsa anda vaãf-ı õÀt u şÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

22 KitÀb-ı sırr-ı õÀt oldur anıñdır cümle tafãílÀt 

 Diyen idrÀk eden gÿş u zebÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

23 Beşerdir gerçi óaúdır hep beyÀnı óÀli mişvÀrı822 

 Bilen óaúúı ile mebhÿtü’l-lisÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

24 Cünÿd-ı şerè-i pÀkidir beşer èilm ü kemÀliyle 

 ZebÀn-ı èÀrifÀn tíà u sinÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

25 KemÀl-i èacz ile Tevfíú olur mu vaãfına úÀdir823 

 Gürÿh-ı enbiyÀ medóiye-hºÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

26 áaraø ancaú ümmíd-i èaùıfetdir òÀk-i pÀkinden  

 Dil-i şeydÀ ùufeyl-i ÀsitÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

27 EyÀ maóbÿb-ı Óaú dergÀh-ı iósÀnıñda lÀyıú mı 

 CevÀb-ı red ki dünyÀ díde-bÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

28 èAtÀ bekler kerem ümmíd eder èÀcizleriz dirler 

 Bize maóşerde minnet-perverÀn faòr-i èÀlemdir 

 

                                                 
821  Cünÿd-ı enbiyÀ vü evliyÀ vü aãfiyÀ yekser: Cünÿd-ı enbiyÀ òayl-i gürÿh-ı evliyÀ yekser, 06 Mil Yz A 
9962-6, vr. 4b. 
822  gerçi óaúdır hep beyÀnı óÀli mişvÀrı: yalñız Óaúédır cemè-i óÀl ü eùvÀrı”, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 4b. 
823  Tevfíú olur mu vaãfına úÀdir: Tevfíú olmaz úíl u úÀl etmek, 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 4b. 
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29 ŞefÀèat var iken dÿzeòden aãlÀ etmeyiz pervÀ 

 ZebÀníler úomaz kim èÀãiyÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

30 èUluvv-ı úadrini bilmiş iken nezd-i İlÀhí’de 

 Neden úorúÀr şular kim dÿd-mÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

31 Yemíni ehl-i ímÀnıñ èaùÀ-yı Óaú peyamberdir 

 YesÀrı luùf-ı maóø-ı òÀn-dÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

32 Kemíne ümmetiz el-óamdu-li’llÀh evvel ü Àòir 

 Meded-res sÀye-i devlet-resÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

 

33 TaóiyyÀt u selÀm etmekle dÀ´im intisÀb eyler 824 

 Göñülden mültecÀ rÿó-ı revÀn-ı faòr-i èÀlemdir 

    fi 25 Kânûn-ı Sânî sene 318/7 Şubat 1903 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)825 

  Muòammes Naèt-ı Şeríf-i Nebeví 

1 Yoú imiş èÀlem-i èaşúıñ seóeri yevm ü àadı 

 Yandırıp Àteş-i hicrÀn ile cÀn u kebedi 

 Oldu mízÀb-ı teóassür iki dídem ebedí 

 Úalmadı èÀşıú-ı nÀ-çÀr u óazíniñ mededi 

  Meded ey Óaøret-i SulùÀn-ı Rusul òuõ bi yedí  

 

2 Rÿóuma cismimi taómíl ile pür-bÀr oldum 

 Pek aàır geldi yüküm èacz ile nÀ-çÀr oldum 

                                                 
824  Bu beyit 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 4b’de şöyledir: 
 
 TaóiyyÀt u selÀm CenÀb-ı KirdgÀr’ın……… 
 Felek olduúca dÀ´ir aòterÀn-ı faòr-i èÀlemdir, 
 
825 Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 25-26. 
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 Çekdigim derdi úoyup èaşúa giriftÀr oldum 

 Bilmedim no’lduàumu miónet ile òºar oldum 

  Meded ey Óaøret-i SulùÀn-ı Rusul òuõ bi-yedí 

 

3 Oldu girdÀb-ı hevÀ dÀ´ire-i píş ü pesim 

 Keåret-i maèãiyetimden ùutulur hep nefesim 

 Nefse uydum hep o vÀdíde teraúúí hevesim 

 Añladım óÀlimi düşdüm sen olup çÀre-resim 

  Meded ey Óaøret-i SulùÀn-ı Rusul òuõ bi-yedí 

 

4 Díde-i èÀlem olan nÿr-ı İlÀhí sensin 

 Seyr eden vech-i İlÀhí’yi ke-mÀhí sensin 

 Reh-i dergÀh-ı ÒudÀ’sın yine rÀhí sensin 

 ÙÀlib-i Óaú olanıñ püşt ü penÀhı sensin 

  Meded ey Óaøret-i SulùÀn-ı Rusul òuõ bi-yedí 

 

5 Olmasa pertev-i Tevfíú-i ezel cilve-nümÀ 

 èAúl-ı küll èÀlem-i mièrÀcıña ermez ebedÀ 

 Düşeli ceõbe-i èaşúıñ dile bekler óÀlÀ 

 ÁsitÀnıñda o dil-òaste vü işkeste gedÀ 

  Meded ey Óaøret-i SulùÀn-ı Rusul òuõ bi-yedí 

    fi 22 Teşrîn-i Evvel sene 325/4 Kasım 1909 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün826 

1 Eylediñ bÿy-ı vücÿdu nÿr-ı Óaú’dan şem henüz 

 Düşmemişdi gülşen-i taúdíre bir şebnem henüz 

 

2 Rÿ-nümÀ olmuş idiñ mir´Àt-ı Óaú’dan èÀleme 

 Olmadan ãÿret-nümÀ Àyíne-i èÀlem henüz 

                                                 
826  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 28; 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 38. 
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3 Baór-i mevvÀc-ı tecelliyÀt idiñ sen èaşúla 

 Bulmadan taèlím-i esmÀ ile feyø Ádem henüz 

 

4 Sen tecellí-sÀz idiñ èÀlemde ey Rÿóu’l-Kudüs 

 Gelmeden mehd-i vücÿda Ísí vü Meryem henüz 

 

5 èÁleme vermişdi hep Àheng-i teşrífiñ ãadÀ 

 Ùutmadan nÀy-ı cihÀn-peymÀyı úudret dem henüz 

    fi 6 Şubat 313/18 Şubat 1898 

 

 

  fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün827 

1 Sinn-i åerÀda oldu tÀ senden æüreyyÀ àarú-ı nÿr 

 Bir gece etdin mehi ey mihr-i àarrÀ àarú-ı nÿr 

 

2 Gördügüm envÀrını ôan etmem olsun kehkeşÀn 

 Reh-güzÀrıñdır olur göklerde óÀlÀ àarú-ı nÿr 

 

3 Míve-çín olmuş idik gülzÀr-ı vaãl-ı yÀrdan 

 Etmeden şÀh-ı vücÿdu feyø-i MevlÀ àarú-ı nÿr 

 

4 Cilve-sÀz olduñ da sen Meryem’de ey nefò-i hüdÀ 

 Pertev-i cÿduñla oldu mehd-i ÍsÀ àarú-ı nÿr 

 

5 Bir naôar ãaldıñ ki ey ãubó-ı bahÀr-ı maàfiret 

 İltifÀtıñdan bütün oldu merÀyÀ àarú-ı nÿr 

 

6 Naètı óüsnüñ òÀme-i Tevfíú’i etdi şuèle-bÀr 

 Oldu naúş-ı tíre-i elfÀô ü maènÀ àark-ı nÿr 

    fi 8 Teşrîn-i Evvel 312/20 Ekim 1896 

                                                 
827  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 28-29. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün828 

 Taómís-i Muùarraf Naèt-ı Şeríf-i CenÀb-ı Iùrí (Raómetu’llÀhi èaleyh) 

1 SÀyesi düşmez zemíne sen o naòl-ı Tÿr’sun 

Serv-i bÀà-ı lÀ-mekÀnsın şeş cihetden nÿrsun 

Mefòar-i evlÀd-ı Ádem rÿó-ı cism-i óÿrsun 

Díde-i ekvÀnsın hem nÀôır u manôÿrsun 

 Mihr-i èÀlem-gírsin başdan ayaàa nÿrsun 

 

2 TÀrik-i gülzÀr-ı èÀlem mÀlik-i milk-i èadem 

 Gevher-i ferd-i mücerred dürre-i tÀc-ı ümem 

 Nev-èarÿs-ıèÀlem-i vaódet óabíb-i muóterem 

 Zíb-i evreng-i risÀlet bedr-i eflÀk-i kerem 

 Münkiríne maóø-ı mÀtem mü´miníne sÿrsun 

 

3 Sensin ol şeh kim Süleymanlar kapuñda mÿrdur 

 Taòt-gÀh-ı èizzetiñden ehl-i dÀniş dÿrdur 

 èAúl-ı küll seyrÀn-gehi idrÀkden mehcÿrdur 

 BÀèiå-i ícÀd-ı kevneyn olduàuñ meşhÿrdur 

 On sekiz biñ èÀleme óükm itmege me´mÿrsun 

 

4 El benim dÀmen seniñ ey raómeten li’l-èÀlemín 

 Síne-sÿzÀnım àaríbim bí-kesim úaldım óazín  

 Sen buyurduñ “èarş-ı lerze-dÀr-ı enínü’l-müõnibín” 

 BÀb-ı luùfuñda esírim eyleme óayret-úarín 

 Şöhretim èiãyÀn benim sen afv ile meşhÿrsun 

 

5 PÀdişÀh-ı evvelín ü úıble-gÀh-ı Àòirín 

 Erdi ser-óadd-i kemÀle õÀtıñ ile emr-i dín 

 ÕÀt-ı pÀkiñdir bütün èÀlemlere “óaúúu’l-Mübín”829 

                                                 
828  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 36-38. 
829 “…kendilerine hak ve onu açıklayıcı peygamber…”, Zuhruf 43/29. 
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 Minber-i lÀhÿta yazdı nÀmıñı Rÿóu’l-Emín 

 Evvel ü Àòir “İmÀmü’l-EnbiyÀ” meõkÿrsun 

 

6 YÀ Resÿla’llÀh umarım deyesin rÿz-i cezÀ 

 Ümmetim mÿhtÀc-ı luùfumdur bu Tevfíú-i gedÀ 

 Şiddet-i maóşerle vÀ nefsí diyorken mÀ-èada 

 Ey Óabíb-i KibriyÀ maùlÿbum ancaú bu ãadÀ 

 Gerçi cürmüm çoúdur ammÀ èItriyÀ maàfÿrsun 

    fi 15 Ağustos sene 326/28 Temmuz 1910 

 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün830 

1 Ey fÀtió-i gencíne-i òalkiyyet-i eşyÀ831 

 Senden açılıp bÀr-geh-i ravøa-i maènÀ 

 Ser levóa-i ícÀda vücÿd olmadan imlÀ 

  “Ta’llÀhi leúad Àåereka’llÀhu èaleynÀ”832 

 

2 Çekdiúde serÀ-perde-i iclÀle cemÀli833 

 Yÿsuf o melÀóatle saña olmadı åÀní 

 Eylerse revÀ óaøretiñi böyle temennÀ834 

  “Ta’llÀhi leúad Àåereka’llÀhu èaleynÀ” 

 

3 Verdiñ şeref ü şÀnla èÀlemlere óayret 

 EnvÀr-ı ruòuñ görmek imiş nièmet-i cennet835 

 FermÀn-ı Celíliñde olan zülfe-i ùuàrÀ836 

  “Ta’llÀhi leúad Àåereka’llÀhu èaleynÀ” 
                                                 
830  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 84-85; 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 45. 
831 fÀtió-i gencíne-i òalkiyyet-i eşyÀ: gülşen-i gülzÀr-ı kühen-sÀl-i temennÀ, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 45. 
832  “…gerçekten Allah seni bize üstün kıldı…”, Yȗsuf 12/91. 
833  Çekdiúde: çekdiúce; iclÀle: irşÀda, 06 Mil Yz 9962-11, s. 45. 
834  Eylerse revÀ Óaøretiñi böyle temennÀ: Gördükce cemÀliñ dediler ravøada óÿrí, 06 Mil Yz 9962-11, s. 
45. 
835  EnvÀr-ı ruòuñ görmek: Muùlaú yüzüñü görmek; nièmet-i cennet: nièmet ü cennet, 06 Mil Yz 9962-11, 
s. 45. 
836  FermÀn-ı celíliñde olan zülfe-i: Ser-levóa-i taèôím berÀtıñdaki, 06 Mil Yz 9962-11, s. 45. 



 263 

4 Mir´Àt-i óayÀt üzre olan pertev-i èÀlí 

 Òurşíd-i cemÀliñle anıñ èaks-i celÀli837 

 Sensiñ seóer-i kevne eden böyle tecellí838 

  “Ta’llÀhi leúad Àåereka’llÀhu èaleynÀ” 

 

5 Maúãad seni òalú eylemek ícÀd ile evvel 

 Ey óüsn-i ãıfÀtıyla olan õÀt-ı mükemmel839 

 Taúdír ile efvÀh-ı melÀ´ikde bu óÀlÀ840 

  “Ta’llÀhi leúad Àåereka’llÀhu èaleynÀ” 

    fi 20 Nisan sene 311/2 Mayıs 1895 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün841 

    Naèù-ı Şeríf 

1 Eger èafv etmese cürmüm İlÀhım yÀ Resÿla’llÀh 

 SevÀd-ı leyli sebú eyler günÀhım yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 PeríşÀnım òarÀbım mücrimim ÀvÀreyim ancaú 

 Benim tevóíd-i Óak’dır zÀd-ı rÀhım yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Óaøíø-i òÀkden eflÀke etmem ser-fürÿ aãlÀ 

 Benim sensin efendim pÀdişÀhım yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Der-i vÀlÀ-yı iósÀnıñda bí-óÀãıl úalan yoúdur 

 èAyÀndır òÀk-i pÀyesine hºÀhım yÀ Resÿla’llÀh 

 

                                                 
837  Òurşíd-i cemÀliñle anıñ èaks-i celÀli: ÁåÀr-ı tecellí-i rehÀnıñ oldu miåÀli, 06 Mil Yz 9962-11, s. 45. 
seóer-i kevne eden böyle tecellÀ: ezelí nÀãiye berÀ-yı tevellÀ, 06 Mil Yz 9962-11, s. 45. 
839  Úılmış seni Óaú óüsn-i ãıfÀtıyla, 06 Mil Yz 9962-11, s. 45. 
840  Taúdír ile efvÀh-ı melÀ´ikde bu óÀlÀ: Ey òayme-zen-i èÀlem-i vaódetgeh-i èulyÀ, 06 Mil Yz-A 9962-
11, s. 45. 
841  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 182. 
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5 èİnÀyet eyle sulùÀnım úuluña Tevfíú’i reddetme 

 Óarím-i ÀsitÀnıñdır penÀhım yÀ Resÿla’llÀh 

   fi 1 Kanûn-ı Evvel sene 326/14 Aralık 1910 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün842 

Taòmis-i Naèt-ı Şeríf-i NÀbí Aleyhi’r-raóme 

1 Ey õÀtı olan merkez-i taèyín cihÀtıñ 

 MièrÀc-ı şerífiñde èavÀlim derecÀtıñ 

 Óayret getirir mÀ-óaãıl-ı èilmi dühÀtıñ 

 Ey Àyna-i lübb bÀbı nüsòa-i ôÀtıñ* 

 Vey maôhar-ı ser-tÀ-ser-i emvÀc-ı ãıfÀtıñ 

 

2 Teşrífine óÀøırlıú için èarş-ı muèallÀ 

 Olmuşdu serÀ-perde-i taúdírde peydÀ 

 Bilsin mi reh-i èaşúı nedir èÀúil ü şeydÀ 

 Hep oldu seniñ nüsòa-i õÀtıñla hüveydÀ 

 Pÿşíde iken óüsnü sülÿk u óarekÀtıñ 

 

3 Vüsèat bulamaz nÀùıúa taèbíre dehende  

 İdrÀk-i úaríb olsa da ol sırr-ı bülende 

 Ey baór-i kemÀlÀtına Cibríl figende 

 Bi’l-úuvvesi bi’l-fièle ôuhÿr eyledi sende 

 Gencíne-i àaybísi olan èilm-i óayÀtıñ 

 

4 Úılmış seni Óaú efêÀl-i ekvÀn u òalÀyıú 

 Sensiñ bu òalÀyıúda olan gevher-i rÀyıú 

 Ey õÀtı olan bÀr-geh-i vuãlata lÀyıú 

 Hep kendi lisÀnıñda seniñ cümle óaúÀyıú 

 MaènÀ-yı nihÀyÀtı óurÿf u kelimÀtıñ 
                                                 
842  Kastamonulu Sûfîzâde Mehmet Tevfik, “Tahmîs-i Na't-ı Şerîf-i Nâbî Aleyhi’r-rahme”, Beyânü’l-Hak, 
c. sayı 172, s. 3030. 
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5 Ey mertebesi tÀc-ı risÀlÀtla seniyye 

 ÁrÀyiş-i díhím-i künÿz-ı Nebeviyye  

 Ey óadd-i ezel tÀ-be diyÀr-ı ebediyye 

 NÀbí-i kemíneñden olan saña hediye 

 EzkÀ vü eèÀlísi selÀm u ãalavÀtıñ 

 

6 Ey şÀh-ı rusul faòr-i ümem-i nÿr-ı dü èÀlem 

 SermÀye-i ícÀd u óayÀt-Àver-i Ádem 

 Tevfíú’iñ olup eşk-i ter-i çeşmi dem-À-dem 

 Baór-i keremiñ úatresine seyl-i èİrem 

 İster ki bula feyø-i èamímü’l-berekÀtıñ 

    7 Mart sene 1327/20 Mart 1911 

 

 

2.2. Mevlûdiyyeleri 

Mevlid, kelime anlamı olarak “doğma”, “bir zâtın doğduğu zaman veya yer” 

anlamlarına gelmektedir.843 Kelime bütün anlamları da çağrıştıracak biçimde dilimizde 

özel bir kullanım şeklini almış ve Hz. Peygamber’in doğumunu, doğduğu zamanı ve 

mekânı işaret eder hale gelmiştir.844 

Edebî bir terim olarak mevlidler, Hz. Peygamber’in vilâdetini konu alan 

manzûmelerdir.  Genellikle mesnevî nazım şeklinde kaleme alınmışlardır. Bu nedenle 

mevlidler, müstakil eserler olarak belli tertipte yazılırlar. Baş kısmında, klasik Türk-

İslam eserlerinin tamamında rastlandığı biçimde, besmele, tevhid ve münâcâtlar yer alır. 

Bunun ardından âlemlerin yaratılışı, Hz. Peygamber’in nûrunun yaratılışı ve Hz. 

Âdem’den bir silsileyi takip ederek kendisine intikâli; Hz. Peygamber’in vilâdeti, 

vilâdeti sırasında meydana gelen fevkalâde olaylar, diğer mucizeleri, mi’racı, hicreti, 

nasihatları ayrı ayrı bölümler halinde yer alırlar. Hz. Peygamber’in vefâtı, duâ ve hâtime 

ile de mevlidler son bulurlar.845 

Edebiyatımızda, 1409 yılında kaleme alınan Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-

Necât isimli eseri “mevlid” türü ile özdeşleşmiştir. Bu eser ilk müstakil mevlid olarak 

                                                 
843  Şemseddin Sȃmî, Kȃmȗs-ı Türkî, s. 1433. 
844  Necla Pekolcay, Mevlid, Dergâh Yayınları, İstanbul 2013, ss. 17-18. 
845  Mehmet Akkuş, “Edebiyatımızda Mevlid Türü ve Mevlidler”, Mevlid Külliyâtı, DİB Yayınları, 
Ankara 2016, s. 9. 



 266 

kabul edilmektedir. Vesîletü’n-Necât kendisinden sonra yazılan pek çok mevlid metnine 

hem şekil hem de muhteva yönünden ilham kaynağı olmuştur. Vesîletü’n-Necât aruzun 

remel bahrinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbı ile yazıldığından onu takip eden pek çok 

mevlid metni de aynı kalıpta kaleme alınmıştır. Vesîletü’n-Necât, muhtemelen, şairinin 

Hz. Peygamber’e duyduğu samimi muhabbet ve hürmetin bir neticesi olarak çok 

okunmuş; çok sevilmiş ve çok rağbet görmüştür. Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Tatarca, 

Çerkezce ve Almanca gibi pek çok farklı dillere tercüme edilmiştir.846 

Süleyman Çelebi mevlidinin okunduğu merasimler, mevlid ya da mevlid-i şerîf 

şeklinde isimlendirilmişlerdir.847 Bu tür merasimler sadece ülkemizde değil, Hz. 

Peygamber’i anmak isteyen ona duydukları muhabbeti ifade etmek isteyen İslam 

coğrafyasının pek çok farklı beldesinde de tertip edilmektedir.848 Ülkemizde bu 

merasimlerin köklü bir yeri vardır. Başta, Hz. Peygamber’in doğum günü olmak üzere 

halkı sevince veya kedere sevk eden hemen her hadisede mevlid cemiyetleri tertip 

edilmiştir. Bu cemiyetlerle Hz. Peygamber’e ilticâ edilip onun yâdıyla sürûru 

ziyâdeleştirmek, hüznü hafifletmek ve bu yolla Cenâb-ı Hakk’ın rızasına erişmek murâd 

edilmiştir. Yeni doğan bebekler, sünnet olan çocuklar, hac yolculuğuna çıkanlar, askere 

gidenler, vefât edenler için mevlid okutmak gelenek haline gelmiştir. Bu merasimlerde 

belli bir usûlle mevlid okuyanlara, mevlid-hân denilmektedir. Dolayısıyla mevlidlerin 

okunması dinî musikîmiz bağlamında da önemlidir.849 

Mehmet Tevfik Efendi, na’tlarında, tevhid ve münâcâtlarında Hz. Peygamber’in 

zâhirî ve bâtınî pek çok özelliğini dile getirmiştir. Ama tam ve müstakil manada bir 

mevlid meydana getirmemiştir. Onun defterlerinde “mevlûdiyye” adını verdiği, varlığı 

ile kâinatı şereflendiren Hz.Peygamber’in kutlu doğumunu anlatan üç şiiri mevcuttur. 

Öte yandan dinî-edebî türler içinde “mevlûdiyye”, kaynaklar tarafından zikredilen bir 

tür olarak yer almamaktadır. 

                                                 
846  M. Tayyib Okiç, “Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi’nin Mevlidinin Tercümeleri”, 
Mevlid Külliyâtı, editör: Bilal Kemikli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2016,ss. 37-38. 
847 Mevlid törenleri geniş halk kitlelerinin iştirakiyle ilk defa 604/1207 yılında Erbil’de Atabeg 
Muzafferüddîn Gökbörü (ö.630/1233) tarafından tertib edilmiştir. Bu âdet sonraları diğer İslam ülkelerine 
de yayılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda Mevlid’in merasimle tes’îdine resmen 996/1588’de Sultan III. 
Murad devrinde başlanmış ve zamanla millî bir bayram hâlini almıştır. 1910 yılında çıkarılan bir kanunla 
mevlid bayramı olarak kutlanmış, Cumhuriyet’ten sonra bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bkz.: M. 
Tayyib Okiç, a.g.m, s. 34; Zülfikar Güngör, “Türk İslam Edebiyatında Dinî Edebî Türler”, Türk Dili ve 
Edebiyatı Tarihi (İlitam), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2009, s. 293. 
848  Osmanlı devrinde Mekke ve Medine’de de mevlid-i şerîf cemiyetleri tertip edildiğine dair bkz.: 
Hüseyin Vassâf, Hicaz Hâtırası, haz. Mehmet Akkuş, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2011, s.160-161; 
Hüseyin Vassâf, Gülzâr-ı Aşk Mevlid Şerhi, haz. : Mustafa Tatçı, Musa Yıldız, Kaplan Üstüner, H 
Yayınları, Ankara 2013, s. 93; Ayrıca Hindistan ve Pakistan’da da mevlidlerin okunduğunu dair 
Muhammed Hamidullah’tan rivayet için bkz.: M. Tayyib Okiç, a.g.m, s. 74.  
849  Nuri Özcan, Mevlid, DİA, c. 29,  Ankara 2004, ss. 484-486; Hasan Aksoy, “Eski Türk Edebiyatı'nda 
Mevlidler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 5, sayı: 9, 2007, ss. 323-332. 
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Fatih Köksal, Mevlid-nâme’de mevlidlerin mesnevî nazım biçimi dışında da 

yazılabileceğini ve bu eserlerin de mevlid türü dâhilinde değerlendirilebileceğini 

söylemektedir. Fakat o, bu konuda nazım şekli itibari ile farklı şiirler olsa da muhteva 

ve uzunluk açısından mesnevî nazım şeklinde yazılan mevlidlerle örtüşen nitelikteki 

şiirlerin bu kapsama girmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda Nâbî 

Divanı’nda yer alan 98 beyitlik neredeyse tamamen Hz. Peygamber’in doğumunu 

anlatan manzûmenin mevlid olarak kabul edilemeyeceğini belirtmektedir.850 Bu 

durumda Mehmet Tevfik Efendi’nin “mevlûdiyye” başlığı altında kaleme aldığı 

şiirlerini nasıl değerlendirmek gerektiği sorusu akla gelmektedir. 

Edebî türlerin tespiti ve değerlendirilmesinde farklı bakış açıları mevcuttur. 

Edebiyat teorisi içinde tür, edebî metnin neyi anlattığının göstergesidir ve bu bakımdan 

manzum ya da mensur eserin yorumlanabilmesi için tespit edilmesi gereken bir araç 

olarak görülmektedir. Edebî türlerin tanımlanmasında muhteva ile birlikte biçim de 

oldukça önemlidir. Buradan hareketle Mehmet Tevfik Efendi’nin de uzun, müstakil ve 

mesnevî nazım türünde bir mevlid tertip etmemekle beraber, konusu Hz. Peygamber’in 

doğumu ve bu esnada hâsıl olan fevkalâde olaylar olan şiirleri kaleme aldığını ve 

bunlara tıpkı mi’râciyye, regâibiyye, muharremiyye ve îdiyye gibi yazıldığı konu 

bağlamında “mevlûdiyye” ismini verdiği düşünülebilir. Şair bu başlık altında kaleme 

aldığı şiirlerine mevlid değil mevlûdiyye demiştir ki bu oldukça önemlidir. Şair de bu 

şiirlerin tam anlamıyla “mevlid” türü dâhilinde değerlendirilemeyeceğinin farkındadır. 

Fakat türler, konu itibariyle tasnif edilecekse bu şiirler de vilâdet konulu 

manzûmelerdir. Mehmet Tevfik Efendi, “mevlid-i Nebî’yi anlatan manzûmeler” olarak 

tanımlanabilecek “mevlûdiyyeler” oluşturmuştur.  

Sofuzâde’nin, Hz. Peygamber’in âlemlere rahmet olarak gönderilişine hürmeten 

Rebiu’l-evvel ayının on ikisinde bu şiirleri kaleme aldığı, düştüğü tarihten açıkça 

görülmektedir. Bu şiirlerde, husûsen Hz. Peygamber’in doğduğu gece vukû bulan 

olaylar genel hatlarıyla anlatılmaktadır. Şair, onun doğduğu geceyi “tam bir tecellî 

bayramı” olarak tasvir ederken “leyle-i kadir”den daha ehemmiyetli olduğunu dile 

getirir. Çünkü onun doğduğu gece, insanı karanlıklarından aydınlığa kavuşturan mehtâb 

da doğmuştur. Onun teşrifiyle “cahillik ülkesi” yok olmuş; âleme ebedî bir rûh 

verilmiştir. Kâbe’de putlar devrilmiş, Kisrâ’nın sarayı yerle bir olmuş, ateş-gedelerin 

ateşine sanki “su” serpilmiş, onun nûru bin yıldır yanan bu ateşi söndürüvermiştir. Kasr-

ı Kayser ve devlet-i Dârâ hep perişan olmuştur. Bütün bunlar Hz. Peygamber’in, 

şerlerin zevâl bulması için gönderildiğinin delilleridir. Onun büyüklüğü, yüceliği, 

                                                 
850  M. Fatih Köksal, Mevlid-nâme, DİB Yayınları, Ankara 2011, s. 31. 
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haşyeti ta Çin’e kadar ulaşmış; her şeyi aydınlatan bir güneş gibi olan ziyâsı karşısında 

zalâm dağılmış, varlık başka bir hal almıştır. Yine onun vilâdeti ile vahdet kitabının 

tecellî bölümü açılmış; o minberden âleme vahdeti anlatmış, kesret perdelerinin 

altındaki vahdet hakîkatini âleme göstermiştir. Onunla vahdet bilinmiştir. Onun rûhu 

şerîfine binâen Rûh-ı Emîn, Hz. Cebrâil, o gece yeryüzüne inmiş; Hz. Âmine’ye emân 

vermiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi, Hz. Peygamber’in doğumu muhtevalı üç şiir kaleme 

almıştır. Bunlardan biri mütekerrir müseddes diğer ikisi ise gazel nazım şeklindedir.  

 

 

Nazım Şekilleri 
Şiir 

Sayısı 

Gazel 2 

Müseddes 1 

Toplam 3 

 

 

 Bahsi geçen şiirleri şunlardır: 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün851 

    Mevlÿdiyye 

1 Bugün devr-i ùulÿè-ı mihr-i dídÀr-ı Muóammed’dir 

 äabÀó-ı leyle-i mevlÿd-i envÀr-ı Muóammed’dir 

 

2 äanırlar Àlemi tenvír eden şems ü úamerdir hep 

 Tecessüm eylemiş envÀr-ı ruòsÀr-ı Muóammed’dir 

 

3 CihÀnıñ varı cÀnıñ úıble-i esrÀrıdır õÀtı  

 Vücÿdu kÀ´inÀtıñ rÿó-ı muòtÀrı Muóammed’dir 

 

                                                 
851  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 106.  
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4 Aña ÀmÀdedir kÀşÀne-i kevn ü mekÀn elbet 

 Zemín ü ÀsumÀnıñ úuùb-ı bídÀr-ı Muóammed’dir 

 

5 CenÀb-ı KibriyÀ’nıñ nièmet-i maóø-ı cemÀlidir 

 Muóabbet bezminiñ maóbÿb-ı dil-dÀrı Muóammed’dir 

 

6 Gözün dikmiş ùurur iósÀnına bi’l-cümle mevcÿdÀt 

 Bu mevcÿdiyyetiñ rÿó-Àveri yÀrı Muóammed’dir 

 

7 ÚıyÀm et arø-ı taèôímÀt için Tevfíú edip iúbÀl 

 ÒudÀ’nıñ raómeti dest-i kerem-kÀrı Muóammed’dir 

    31 Mayıs 1936/12 Rebièu’l-evvel 1355 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün852 

1 Vücÿduñ oldu raómet èÀlemíne yÀ Resÿla’llÀh 

 Senindir hep o lÀ-yefnÀ òazíne yÀ Resÿla’llÀh 

 

2 Meded-kÀrí-i iósÀnıñladır ãuló u ãalÀó ancaú 

 O yüzden geldi nuãret ehl-i díne yÀ Resÿla’llÀh 

 

3 Şeref verdiñ bu nevbet-gÀh-ı dehre õÀt-ı pÀkiñle 

 MüsÀví varlıàıñ vaóy-i mübíne yÀ Resÿla’llÀh 

 

4 Taèaòòur eylediñ ikmÀl için faãã-ı kemÀlÀtı 

 TamÀmiyyet getirdin evvelíne yÀ Resÿla’llÀh 

 

5 Sen ol kişver küşÀ-yı èilm ü óikmetsin ki olmuşdur 

 Zuhÿrıñ maúdem-i devlet zemíne yÀ Resÿla’llÀh 

                                                 
852  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defters), 130; Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, ss. 377-378. 
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6 äafÀ-yı rÿó alır òÀk-i deriñden ÀsumÀníler 

 MelÀz u ins ü cÀn oldu Medíne yÀ Resÿla’llÀh 

 
7 CihÀna başúa bir óÀlet verip mevlÿd-ı õí-şÀnıñ 

 Degişdi óükm-i òilúat oldu kíne yÀ Resÿla’llÀh 

 
8 Söyündü Àteş-i úavm-i Mecÿs’uñ nÿr-ı rehbetden  

 äadÀ-yı şevketiñ tÀ erdi Çín’e yÀ Resÿla’llÀh 

 
9 Yıúıldı ùÀú-ı KisrÀ úaãr-ı Úayãer devlet-i DÀrÀ 

 Göründü tià-i vaódet müşrikíne yÀ Resÿla’llÀh 

 
10 Düşüp putlar zemíne çÀr veche beyt-i èulyÀdan  

 ZevÀl-i şer ki olmuşdur úaríne yÀ Resÿla’llÀh 

 
11 Seniñ rÿó-ı laùífiñdir ki mevlÿd-ı şerífiñde  

 İşÀret eyledi Rÿóu’l-Emín’e yÀ Resÿla’llÀh 

 
12 BeşÀret birle oldu vÀlideñ nezdinde ãÿretde  

 MiåÀl-i úÀbla òidmet-i güzíne yÀ Resÿla’llÀh 

 
13 MidÀd-ı òÀme-i Tevfíú ile naèt-ı ãafÀ baòşıñ 

 MedÀr-ı tesliyet úÀlb-i óazíne yÀ Resÿla’llÀh 

    20 Nisan 1940/[12] Rebièu’l-evvel 1359 
 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)853 

 Müseddes äahbÀ-yı ŞarÀb-ı VilÀdet-i Óaøret-i Seyyidi’l-EnbiyÀ  

 (Aleyhi eõkÀ’t-teóÀyÀ) 

1 Nÿr-ı mehtÀb-ı şebistÀn-ı èademdir bu gece 

 Maşrıú-ı mihr-i ÒudÀ-vend-i keremdir bu gece 

                                                 
853  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 26-27; 06 Mil Yz-A 9962-6,vr. 3a-3b. 
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 Leyle-i èíd-i tecellí-i etemdir bu gece 

 Leyle-i úadre iøÀfetle ehemdir bu gece 854 

 Mehd-i èulyÀ-yı şeref-zÀd-ı óaremdir bu gece855 

  Leyle-i mevlid-i SulùÀn-ı ümemdir bu gece 

 

2 Dehr-i àam-zÀda óubÿrıyla ãafÀ vermişdir  

 Kişver-i cehle şuhÿdıyla fenÀ vermişdir856 

 äÿret-i èÀleme bir rÿó-ı beúÀ vermişdir857 

 Felek-i meşóÿna meserretle rehÀ vermişdir858 

 ÙÀú-ı gerdÿna beşÀretle ãadÀ vermişdir 

  Leyle-i mevlid-i SulùÀn-ı ümemdir bu gece 

 

3 ÙÀú-ı KisrÀ ùayanır mı o sipihr-i nÿra 

 Yere geçmekde iken reşk ile her maèmÿre 

 Verdi ãu pertev-i Àteş-gede-i meşhÿra  

 CÀn olur õerre tecellísi dil-i maórÿra 

 Küól olur gerd-i øiyÀ-küsterdi çeşm-i óÿra 

  Leyle-i mevlid-i SulùÀn-ı ümemdir bu gece 

 

4 Geldi der-bÀn-ı serÀ-perde-i bÀb-ı vaódet 

 Oúudu minber-i èÀlemde òiùÀb-ı vaódet859 

 Açılıp bÀb-ı tecellí-i kitÀb-ı vaódet860 

 Bildi dünyÀ ne imiş óüsn-i me´Àb-ı vaódet 

 èÁleme õÀiúa-baòş oldu şarÀb-ı vaódet 

 Leyle-i mevlid-i SulùÀn-ı ümemdir bu gece 

                                                 
854  Leyle-i úadre iøÀfetle ehemdir: RÀfiè-i ôulm-ı şeúÀ dÀfiè-i àamdır, 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 3a. 
855  şeref-zÀd-ı óaremdir: şeref-baòş-ı ehemdir, 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 3a. 
856  Kişver-i cehle: Küfre evåÀna, 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 3a. 
857  äÿret-i èÀleme bir rÿó-ı beúÀ: Bu fenÀ-gÀhda esrÀr-ı beúÀ,  06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 3a. 
858  Felek-i meşóÿna meserretle: Dil-i sevdÀ-zedeye nÿr-ı, 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 3a. 
859  Oúudu minber-i èÀlemde òiùÀb-ı vaódet: Açılup bÀb-ı tecellí-i kitÀb-ı vaódet”, 06 Mil Yz-A 9962-6, 
vr. 3b. 
860 Açılıp bÀb-ı tecellí-i kitÀb-ı vaódet: Oúudu minber-i èÀlemde òiùÀb-ı vaódet”, 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 
3b. 
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5 Baúma èiãyÀnımıza eyle èinÀyet yÀ Rab861 

 Luùf u iósÀnıña vÀ-beste hidÀyet yÀ Rab 

 Bende-i rÿ-siyehiz yoú söze óÀcet yÀ Rab 

 Yoàiken keåret-i èiãyÀna nihÀyet yÀ Rab 

 Bizi èafvıñ olur ol şÀha rièÀyet yÀ Rab 

 Leyle-i mevlid-i sulùÀn-ı ümemdir bu gece 

    fi 5 Mart sene 324/18 Mart 1908 

 

 

2.3. Mi’râciyyeleri 

Mi’râc, Arapça, yukarı çıkmak manasına gelen bir kökten türetilen “yukarı 

çıkma âleti, yukarı çıkılacak yer” anlamlarına gelen bir kelimedir. Yukarı çıkma vasıtası 

olarak düşünüldüğünde “nerdüban/merdiven, mirkad ve süllem” gibi kelimelere karşılık 

gelmektedir.862 

Istılâhî manası ise “göğe çıkma, urûc”tur. Bu yükseliş, bilindiği üzere sıradan bir 

kimsenin yükselişi değil, Hz. Peygamber’in risâletinin, yaygın kabule göre, XII. veya 

XIII. yılında gerçekleşen kutlu yolculuğudur.863 

Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Haram’dan 

Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağanüstü olay “isrâ” 

kavramı ile ifade buyrulmaktadır. “İsrâ”, “geceleyin yürüme, gece yolculuğu” anlamına 

gelmektedir.864 Bu, kutlu yolculuğun ilk kısmıdır. Bu yolculuk sırasında Hz. 

Peygamber’in bineği “Burak”tır. Bu yolculuğun hadislerle de belirtilen “göklere 

yükseltilme” şeklindeki ikinci safhası, yukarıda da manaları zikredilen “mi’râc” 

kelimesiyle ifade edilmektedir.865 Mi’râc sırasında Hz. Peygamber’e, Hz. Cebrâil 

rehberlik etmiş,  gök katlarını onunla teker teker geçen Hz. Peygamber, bu katlarda 

bulunan diğer nebilerle görüşmüştür. Hz. Cebrâil “sidretü’l-müntehâ”ya kadar kendisine 

eşlik etmiştir. Buradan sonra Hz. Cebrâil kendisine eşlik edemeyeceğinden Hz. 

Peygamber “Refref”le yükselmesini sürdürmüş ve huzûr-ı İlâhi’ye vâsıl olmuştur.866 

Burada “kabe kavseyni ev ednâ/iki yay arası belki de ondan daha yakın” olarak ifâde 

                                                 
861 èiãyÀnımıza: èiãyÀnıma sen, 06 Mil Yz A 9962-6, vr. 3b. 
862  Şemseddin Sami, Kȃmus-ı Türkî, s. 1373; Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, Ahterî-yi Kebîr, 
s. 942; Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 651. 
863 Bir başka kabule göre ise risaletin 9. yılında gerçekleşmiştir. Bu konuda bkz.: Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân 
Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir I-V, c. III, ss. 457. 
864  İsrâ 17/1. 
865  Necm 53/1-18. 
866  Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir I-V, c. III, ss. 457-459. 
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buyurulan halde, “Allah kuluna vahyedeceği şeyi vahyetmiştir”.867 Mi’racnâmeler bu 

konu ile ilgili, isrâ, Burak, Refref, Hz. Cebrâil, gök katmanları, bu gök katmanlarında 

bulunan diğer peygamberler, sidretü’l-müntehâ, “kabe kavseyn” ve bu bağlamdaki diğer 

unsurların tafsilatlı bir biçimde anlatıldığı manzum eserlerdir. 

Daha önce de bahsedildiği üzere, Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum 

Mi’rac-nâmeler adlı eserinde, mi’rac-nâme ile mi’raciyye arasında kesin olmayan bir 

ayrımdan söz etmektedir. Buna göre, “Mi’râciyye, Hz. Peygamberîn mi’râc mûcizesini 

anlatan, umumiyetle mesnevî veya kaside nazım şekilleriyle yazılmış kısa şiirlerin 

adıdır. Mi’rac-nâme, aynı hadiseyi mufassalan anlatan eserlerin ismi” olarak kabul 

edilmektedir.868  

Mehmet Tevfik Efendi “mi’râciyye” başlığı altında tek bir şiir kaleme almıştır. 

Bu şiiri konu bütünlüğü açısından diğer şiirlerine kıyasla baştan sona mi’rac hadisesini 

anlatan tek şiiridir. Öte yandan tevhid, münâcât ve özellikle na’tlarında mi’rac hadisesi 

etrafında gerçekleşen yukarıda da bahsi geçen pek çok husûsu dile getirmiş; Hz. 

Peygamber’in madden ve bedenen bu yolculuğa çıkışını farklı yönleri ile kaleme 

almıştır. 

Sofuzâde, bu mi’raciyyesinde, Hz. Peygamber’in bu yolculuğa kanatsız 

çıktığını, o yolculuğuna devam ettikçe sanki Sidre’nin de onun etrafında devrettiğini 

ifade etmektedir. Cevlân-gehi Sidre olan Hz. Cebrâil’in bile kendisine bir noktaya kadar 

yoldaşlık edebildiğini dile getirmiştir. Buradan hareketle onun bu yolculuğunun tam 

manası ile idrak edilebilmesinin mümkün olamayacağını ifade etmiştir. Çünkü bu 

sadece Hz. Peygamber’in vâkıf olduğu bir durumdur. Şaire göre bu visâl âleminin 

keyfiyetini, Hz. Cebrâil bile tam manasıyla bilememiştir, Hz. Cebrâil’in tam manasıyla 

bilemediğini beşer aklıyla bizim anlayabilmemiz mümkün değildir. Mi’râc ona verilmiş 

yüce bir pâyedir. “İstivâ-gâh-ı Cenâb-ı Hazret-i Yezdân”a ulaşmasına vesile “Refref”tir.  

Mehmet Tevfik Efendi Cenab-ı Peygamber’den feyzini kendisine yoldaş 

kılmasını istediği duâsı ile şiirini tamamlamaktadır.  

 

Mi’râciyyesi: 

 

 

                                                 
867  Necm 53/9-10. 
868  Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi’rac-nâmeler, s. 6.  
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün869 

 Henüz Sinn-i äabÀvetimde Yazılmış Bir Naèt-ı MièrÀcídir 

1 MÀyedir òilúat-i eşyÀda muóÀbbet eåeri 

 İstedi keyfiyyet-i òilúat-i dehri digeri870 

 

2 Şems-i tÀbÀn-ı óaúíúatdir o SulùÀn-ı rusul871 

 İrdi vaódet iline õÀt-ı İlÀhí güheri 

 

3 Ferşden èarşa erişdi mele´-i èÀliyeyi 

 Bezm-i lÀhÿtı ùolaşdı var iken cism ü seri 

 

4 Yok idi bÀl ü per-i Refref-i õÀt-ı Nebeví  

 Nÿr idi nÿr-ı İlÀhí ne yapar bÀl u peri 

 

5 Bilmeyiz bilmedi ÀrÀm-gehi Sidre olan872 

 Bu viãÀl èÀlemini nerde èuúÿl-i beşerí 

 

6 Eyle Tevfíú ü füyÿøÀtıñı hem-rÀh baña 

 RÀhıña gitmiyeniñ var mıdır èÀlemde yeri 

   fi 28 Receb-i Şeríf sene 305/10 Nisan 1888 

 

 

3. Ramazaniyyeleri 

Ramazan, kelime manası itibariyle, “r-m-z” kökünden türetilmiştir. Bu kökten 

türetilen kelimelerden ilki “ramad/remaz”dır ki “güneşin sıcağının şiddetinin 

yeryüzünde oldukça fazla hissedilmesi”, yakıcı, kavurucu sıcak manasına gelmektedir. 

                                                 
869  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 20-21; 06 Mil Yz A 9962-3, 35a; 06 Mil Yz A 9962-11, 
s.1.06 Mil Yz-A 9962-11, s.1’de sayfanın baş kısmında : “Bismi’l-lÀhi’r-raómÀni’r-raóím ve bihi 
nestaèín; On beş yaşlarımda iken yazmış olduğım bir naèt-ı şerífdir teberrüken derc olundu” yazılıdır. 
870  keyfiyyet-i òilúat-i: keyfiyyet-i hey´et-i, 06 Mil Yz A 9962-11, s.1. 
871  haúíúatdir o sulùÀn-ı rusul: óaúíúat idi ol nÿr-ı yaúín,06 Mil Yz A 9962-11, s.1. 
872  ÀrÀm-gehi: cevlÀn-gehi tÀ, 06 Mil Yz A 9962-11, s.1. 
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Diğer kelime ise “ramda/ramza”dır. Bu da “güneşin sıcağının şiddetinden taş, kum vb. 

şeylerin şiddetli ısınmasıdır”. Ramazan ise “yanmak” manasına gelen bir masdardır.873 

İslam coğrafyasında bu kelime ile akla ilk gelen, kamerî ayların dokuzuncu 

sırasında, Şaban-ı muazzamdan sonra, Şevval’den önce yer alan Ramazan ayıdır. 

Ramazan-ı şerîfin mü’minler açısından ehemmiyeti büyüktür. Bilindiği üzere Ramazan 

ayı, Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı aydır.874 Ramazan ayı içinde, bin aydan 

daha hayırlı olduğu bildirilmiş olan Kadir gecesi bulunmaktadır.875 Ramazan ayı 

denildiğinde hiç kuşkusuz ilk akla gelen ise “oruç”tur. Ramazan-ı şerîf oruç ayıdır. 

Oruç, İslam’dan önce başka ümmetlere farz kılındığı gibi Müslümanlara da yılda bir ay 

süre ile farz kılınmıştır.876 Hz. Peygamber, bir hadîs-i şerîflerinde orucu “kalkan”a 

benzetmiştir.877 Çünkü oruç, insanı kötülüklerden, günahlardan ve cehennem ateşinden 

koruyacak bir kalkan gibidir. Oruç, İslam’ın beş şartından biridir. 

Edebiyatımız bünyesinde, İslam’ın beş şartını bazen bir arada bazen de ayrı ayrı 

ele alan manzûm veya mensûr eserleri görmek mümkündür. Muhtevası itibariyle sadece 

Ramazan ayını ve onunla ilgili konuları ele alan, başta oruç olmak üzere bu ayda 

yapılan ibadetlerin faziletlerinden bahseden manzûm dinî-didaktik eserlere 

“ramazaniyye” adı verilmektedir.878 Ramazan ayı ile birlikte rü’yet-i hilal/hilalin 

görülmesi, yevm-i şek, oruç, imsak, sahur, terâvih, davul ve mâni gibi ibadet ve 

geleneğe dair pek çok unsur canlılık kazanmaktadır. Ramazan ayı dolayısıyla toplumda 

meydana gelen bu çeşitli ve renkli değişimler, ibadetin gelenekle birlikte tezahür ettiği 

bütün bu yaşam biçimi, “Ramazan Medeniyeti” olarak isimlendirilmiştir.879 

Ramazaniyyelerde, “Ramazan Medeniyeti” olarak adlandırılan bu unsurları, dinin 

sosyal hayata, sosyal hayatın da edebiyata yansımalarını görmek mümkündür.  

Ramazaniyyeler konuyu işleyişlerine göre dinî, tasavvufî ve edebî olmak üzere 

üç gruba ayrılırlar.880 Fakat aynı manzumenin hem dinî hem tasavvufî hem de edebî 

yönünün bulunabileceğinden hareketle bu ayrımın, ramazaniyyeleri tasnif etmek için 

tam ve kesin bir yöntem olmadığı da kabul edilmektedir.  

                                                 
873  Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, Ahterî-yi Kebîr, s. 425. 
874  Bakara 2/185;Kadîr 97/1. 
875  Kadîr 97/3. 
876  Bakara 2/183-185. 
877  Ebû Abdillah Muhammed İbn İsmail el-Buhârî, Sahîh-i Buhâri ve Tercemesi 1-18, terc. Mehmed 
Sofuoğlu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1987, c. 4, ss. 1769, 1775-1776 (Hadis nr.: 4, 14). 
878  Filiz Kılıç-Muhsin Macit, Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri Güldeste, TDV Yayınları, Ankara 
1995, s. 2.  
879  Süheyl Ünver, “Ramazan Medeniyeti”, Tohum Dergisi, c. 3, sayı: 30, 1967, s. 3. 
880  Âmil Çelebioğlu, “Edebiyatımızda Ramazan”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 1998, s. 
691.  
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Şekil itibari ile ramazaniyyeler farklılık arzederler. Edebiyatımızda Ramazan-ı 

şerîf konulu, mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmış, müstakil manzûm dinî-didaktik 

eserlere ramazan-nâme adı verilmektedir. Nahîfî’nin Fazilet-i Savm adlı eseri mesnevî 

nazım şekli ile yazılan müstakil ramazan-nâmeye güzel bir örnektir.881 

Ayrıca ramazaniyyeler, klasik edebiyatımızda, Ramazan ayının gelmesi 

münasebetiyle padişaha, vezirlere veya devrin ileri gelenlerine sunulmak üzere kaleme 

alınmış kasidelerin “nesip” bölümlerini oluşturmaktadırlar. Bu tür kasidelerin ilk 

bölümlerinde Ramazan ayının gelişi ve bu ayla ilgili pek çok dinî ve sosyal konu 

anlatılır; ardından da adına kaside yazılan şahsın övgüsü yer alır.  

Ramazaniyyelerin meydana getirildiği diğer bir nazım şekli ise gazeldir. Bu 

türün özellikle XVIII. yüzyılda daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bu yüzyılda 

şairlerin, “Ramazan ayına ait her hususu ilmek ilmek işledikleri”ve böylelikle “şehr-i 

Ramazan’ı edebîleştirdikleri manzûmeler” meydana gelmiştir.882 

Mehmet Tevfik Efendi, dokuz adet ramazaniyye kaleme almıştır.883 Abdulkerim 

Abdulkadiroğlu, “M. Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Beş Ramazaniyyesi” adlı 

makalesinde, Sofuzâde’nin Ramazan ayına ait samimi hislerini ifade ettiği bu 

şiirlerinde, kaside nazım şeklini sadece bir vasıta olarak kullandığını söylemektedir. Bu 

manzumelerde klasik kasidelerdeki bölümlerin bulunmadığını bu açıdan bakıldığında 

mahdud ve muktedab (tegazzül ve teşbibi bulunmayan) kaside şeklinde 

isimlendirilebileceklerini belirtmektedir.884 

Sofuzâde’nin, 26 Ramazan-ı şerîf 1356 tarihli ramazaniyyesi otuz bir beyittir. 

Uzunluk itibariyle kaside özelliği göstermektedir. Öte yandan bu şiirde klasik kasidede 

görülebilecek teşbîb, girizgâh, medhiye, fahriye gibi bölümleri görmek mümkün 

değildir. Sadece sonunda duâ beyitleri yer almaktadır. “Ramazan” redifli bu şiirin her 

beytinde Ramazan ayının ayrı bir husûsiyeti anlatılmaktadır.  

Şairimizin, 28 Mayıs 1926/1344 Ramazan’ında kaleme alınan kırk iki beyitlik 

diğer bir ramazaniyyesinde ise kaside türünün pek çok bölümünü açıkça görmek 

                                                 
881  Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, s. 232. 
882  Nihat Öztoprak, “Klasik Türk Edebiyatında Ramazan”, Keşkül Dergisi, sayı: 27, İstanbul 2013, ss. 12-
21. 
883  Mehmet Tevfik Efendi’nin ramazaniyyeleri ile ilgili olarak bkz.: Abdulkadiroğlu, “M. Tevfik 
Efendi’nin Bilinmeyen Beş Ramazaniyyesi”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 398-404. 
884 Abdulkadiroğlu, a.g.e. s. 400; Abdulkerim Abdulkadiroğlu, M. Tevfik Efendi’nin beş ramazaniyyesi 
olduğunu bu makalede söylemektedir. Bu beş manzûme “Ramazaniyye” başlığı ile kaleme alınan 
şiirlerdir. Şair bazen başlık koymadığı halde muhteva açısından belli bir türde değerlendirilebilecek şiirler 
de kaleme almıştır. Hoca Tevfik Efendi’nin tüm şiirlerini okuduğumuz bu çalışmamızda kendisi 
tarafından herhangi bir başlık verilmemiş olmakla beraber muhteva yönünden belli bir tür çerçevesinde 
değerlendirilebilecek şiirlerini ilgili tür dâhilinde vermeye çalıştığımızdan şiir sayılarının bizim 
çalışmamızda Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun makalesinde verilen sayıdan daha farklı olduğu 
görülecektir.   
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mümkündür. Teşbîb/nesib bölümünde Ramazan ayının gelişinden bu ayda tutulan 

orucun kıymetinden, savm u salât ile Kur’ân’ın oruçluyu nurlarla tezyîninden 

bahsedilmektedir. Ardından hac ile zekâtın ehemmiyeti vurgulanır. Can ve malı Allah 

yolunda sarfetmenin dünyada da ukbâda da kazandırdıkları anlatılır. Yirminci beyitten 

sonra dini inkâr eden kötü ahlak sahiplerinin dünya ve ukbâda nasipsiz kalacağı 

söylenerek asıl anlatılmak istenen konuya birkaç beyitle giriş yapılır.  Ardından da 

Müftü Osman’ın yaptığı yanlışlar, ağır bir dille eleştirilir. Aynı zamanda bu şiir, Müftü 

Osman’ın yaptığı işlerin, hal ve davranışlarının eleştirildiği, pek çok sebeple yerildiği, 

bir hicviyedir. 

Mehmet Tevfik Efendi, ramazaniyyelerini, genellikle Ramazan ayının ilk 

günlerinde kaleme almıştır. O, ramazan ayının gelişine hürmeten bu şiirleri yazmış; bu 

yolla ümmetin Ramazan’ı şerîfini tebrik etmiş; bunu bir çeşit tehniye olarak tasavvur 

etmiştir. Bunu da şiirlerinin başında açıkça belirtmiştir.    

Ramazaniyyelerinde, bu ayın afv u mağfiret vesilesi, rahmet ve bereket mevsimi 

ve bu nedenlerle sevinç kaynağı oluşu üzerinde duran Sofuzâde, orucun fıkhî yönünden 

ziyâde, bâtınî mânâlarına işaret etmeye çalışmış; genel olarak Ramazan ayına has pek 

çok ibadetin gayesi, fazileti ve hikmeti üzerinde durmuştur. Bu ayın özellikle kalbî bir 

arınma süreci oluşuna vurgu yapmıştır. 

Mehmet Tevfik Efendi, bu ayda iftarın, sahurun, imsâkın aslında sadece bedenen 

yapılan bir ibadet olmadığını, bütün bu ibadetin ruha ayrı bir neşe verdiğini ifade 

etmiştir. Gündüzünde orucun, gecesinde kıyamın/terâvih namazının ruhları neşve-i 

îman ile ser-mest ettiğini söylemiştir. Bu ibadetler ile feyz alındığını, gönülden 

masivânın giderildiğini, gam ve kederden uzaklaşıldığını, dünya telaşının bir kenara 

bırakıldığını, hevâya meyilin azaldığını, beş vakit namazla birlikte bu ayda kulun 

“kerem ü afv u ataya” ulaşılabildiğini ayrı ayrı anlatmıştır. Sofuzâde’ye göre Ramazan-ı 

şerîfte oruçla, terâvih ve diğer ibadetlerle kişinin idrâki yükselecek; ilmi ve irfânı 

artacaktır. Böylelikle arınan kalp, ruh ve beden Kur’ân-ı Kerim’in sırlarına muhatab 

olabilecek hale gelecektir. 

Mehmet Tevfik Efendi,  Ramazan-ı şerîf ve bu ayda farz kılınan oruç ile ilgili 20 

Ramazan 1330/2 Eylül 1912 tarihli Beyȃnü’l-Hak’ta yayınlanan, konuyu Bakara Suresi 

185. ayet-i celîlesi bağlamında tefsir ettiği makalesinde, orucun maddî ve manevî ne 

anlama geldiği üzerinde ayrıntılı bir biçimde durmaktadır. Bu makalede Sofuzâde 

öncelikle, orucun insanı, nefsinin arzu ve isteklerinden alı koyduğunu belirtir. Ardından, 

“…bütün müşteheyât-ı nefsâniyye addolunan şeyler ise enfüsî ve hissî olup onlarla 

iştigal sebebiyle kalb-i insaniyyede olan şuûnât-ı ruhâniyyeyi idrâkten müfekkire 
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mahrûm ve âfâk-ı hakîkatten tecellî eden lemeât-ı envâr-ı ulûm-ı ilâhiyyeden akıl 

mehcûr olur” demektedir. Yani nefsin arzu ve isteklerine sürekli olarak uyan insan 

aklının, aslında, İlâhî ilimlerin ışığından uzak kalacağını ve kalpte hâsıl olabilecek 

manevî halleri idrâkten mahrum bulunacağını ifade etmiştir. 

Orucun, insanı ilâhî kelâmın muhatabı olmaya nasıl hazırladığını aynı makalede 

şu şekilde anlatmaktadır: “Çünkü Zâtı itibariyle zaman hem bir emr-i itibâri hem de 

mütesâviyetü’l-ahyândır. Şehr-i Ramazan’a bu şahsiyet-i mahsûsayı i΄tâ eden nuzûl-i 

Kur’ân ile onu kabul ü isgaya insanı daha ziyâde müsteʹîd kılan sıyamdır.” Bu yazısında 

ayrıca kamerî ve şemsî aylar arasındaki farktan bahsederek ortalama yetmiş beş yıl 

yaşayan bir insanın, ömrü boyunca, toplamda iki yıl gibi bir süreyi oruç ile geçirmiş 

olmasının ehemmiyetinden de bahsetmektedir.885 

Görüldüğü üzere, Mehmet Tevfik Efendi, bir âlim olarak, Ramazan-ı şerîfin ve 

bu ayda insanları “kötülüklerden uzaklaştırıp Allah’a karşı gelmekten sakındırmak” için 

emrolunan orucun886 pek çok faziletini gazete ve dergi yazılarında, vaaz ve 

sohbetlerinde dile getirmiştir. Ramazaniyyelerinde ise o, nesir dilinden farklı olarak 

daha sûfîyâne bir uslüpla bu faziletlere işaret etme yöntemini tercih etmiştir. 

Mehmet Tevfik Efendi, ramazaniyyelerinde konuyu açıklarken uygun ayet ve 

hadislerden de iktibaslar yapmıştır. Bir ramazaniyyesinde, Hz. Peygamber’in 

“Ramazan-ı şerifin başının rahmet, ortasının mağfiret sonunun cehennemden azad 

olduğunu” 887 belirttiği hadis-i şerîfine şu yolla atıfta bulunmaktadır:  

 

Üç mertebede nièmet-i aèşÀr-ı åelÀåe   

Raómetdir añın evveli refè eyle gümÀnıñ  

 

Sânîsi olur maàfirete bÀ´iå ü bÀdí 

Úaydı silinür vÀúıèa-i cürm u òaùÀnıñ 

 

ÁzÀdlıú olur nÀr-ı cehennemden üçüncü 

Bayramı olur ardı ãıra ehl-i fenÀnıñ888 

 
                                                 
885  Sûfîzâde Mehmet Tevfik, “Mevʹiza”, Beyȃnü’l-Hak, c. 7, sayı: 174, İstanbul 1330, ss. 3051. 
886  “Ey imân edenler, Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi 
size de farz kılındı”, Bakara 2/183. 
887  Celâleddîn es-Suyûtî, Camiü’s-Sağîr 1-8;  terc: Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, Ocak 
Yayıncılık, İstanbul 2013, c. 2, s. 113, Hadis no: 2144( 2815). 
888  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), ss. 57-58. 
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Bir başka şiirinde, Ramazan-ı şerîf’e bir şahs-ı mücerred gibi son derece nazik, 

hürmetkâr ve bir o kadar da muhabbet dolu cümlelerle hitap eder. Gelişiyle şeref 

bulunan bu kutlu misafiri, kurduğu hitap cümleleri ile adetâ saygıyla selamlamakta ve 

onu hürmetle ağırlamakta kusur etmemek için çaba sarfetmektedir. 

Öte yandan, Hoca Tevfik Efendi şiirlerinde, Ramazan ayına hürmetin 

azaldığından, eskisi gibi insanların oruca ve oruçluya saygılı davranmadığından ve pek 

çok insanın oruç ayında açıktan bir şeyler yiyip içtiklerinden yakınmaktadır. Şair, 

ramazan ayına hürmetsizlik edenlerin, geçim sıkıntısına düşüp zor bir yaşam süreceğini 

belirttikten sonra böyle hürmetsizlerin “Ramazan” tarafından Hz. Hakk’a şikâyet 

edileceğini de söylemektedir. 

Ayrıca Sofuzâde, bu mübarek aydan, rûz-i cezâda, kendisine sahâbet etmesini, 

mahşer gününde kendisini koruyup kollamasını, kendisine sahip çıkmasını da talep 

etmektedir.  

Bu bölümde, Mehmet Tevfik Efendi’nin iki tanesi gazel ve yedi tanesi kaside 

nazım biçiminde olmak üzere toplam dokuz ramazaniyyesi yer almaktadır. 

 

 

Nazım Şekilleri 
Şiir 

Sayısı 

Gazel 2 

Kaside 7 

Toplam 9 

 

 

 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 889 

       Sene 1351 Ramaøan-ı Şeríf 

1 Geldi mübÀrek şehr-i pÀk gösterdi bir nÀzik hilÀl 

 Aàzın açıp gÿyÀ eder ÀfÀk u enfüs óasb-i óÀl 

 

2 Nerde o Àheng-i ãafÀ nerde o şehre meróabÀ 

 Nerde o revnÀú ol òayÀ nerde o pür neşve leyÀl 

                                                 
889  06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter) s. 12. 
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3 DevrÀn o devrÀndır yine insÀn o insÀndır yine 

 Úur´Àn o Úur´Àn’dır yine iòlÀãı maóv etmiş êalÀl 

 

4 ÍcÀd edip dürlü sebeb söndürmek ister nÿru hep 

 NisvÀn maórÿmu’l-edeb nÀ-pÀk Àveng-i ricÀl 

 

5 Rüsvay olurlar cÀ-be-cÀ ol zümre-i pÀ-der-hevÀ 

 Seyr eyler erbÀb-ı hüdÀ ibret alır ehl-i kemÀl 

 

6 Eksik degil Óaúú’a úıyÀm erkÀnı díniñ müstedÀm  

 Vaútinde eyler iútióÀm cÀmièlere gelmez melÀl 

 

7 Feyø ÀşinÀnıñdır bütün úudret ÒudÀ’nındır bütün 

 Ol ÀşinÀnıñdır bütün fermÀn-ı úahr u iètidÀl 

 

8 Úalmaz cihÀnda híç kes ôÀlim görür Àòir nefes 

 Tevfíú sen ãabr eyle pes bu óükm-i emr-i Õü’l-CelÀl 

     14 Kanûn-ı Sânî1933 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)890 

 Ehl-i İslÀm’ıñ Biñ Üç Yüz Elli Dördüncü RamaøÀn’ıdır 

1 Şükür ey mÀh-ı dil-ÀrÀ RamaøÀn òoş geldiñ  

 Ey veren rÿha ãafÀ emn ü emÀn òoş geldiñ  

 

2 Gözleriñ sürmesidir nÀl-i hilÀliñ nÿru 

 Raómet ü maàfiret-i Óaúú’a nişÀn òoş geldiñ 

 

3 Ezelí ünsiyetiñ Óaøret-i Úur´Àn iledir 

 Óarem-i maèrifete maórem olan òoş geldiñ 

                                                 
890  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), ss. 7-8. 
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4 Vaút-i ifùÀrıñ olur õevú-res-i èayn-ı óayÀt 

 Sofra-i mÀ-óaãıl-ı kevn ü mekÀn òoş geldiñ 

 

5 Saña maóãuãdur envÀè-i èaùÀyÀ-yı ÒudÀ 

 Sendedir cilve-i esrÀr-ı nihÀn òoş geldiñ 

 

6 Nÿr olur loúma-i cÀn-perver-i inèÀm-ı saóÿr 

 äÀ´imiñ cüååesine rÿó-ı revÀn òoş geldiñ 

 

7 Ne güzeldir o terÀvíó-i feraó-baòş-ı vücÿd  

 CÀmiè-i cümle-i elùÀf-ı cinÀn òoş geldiñ 

 

8 äaf ãaf olmuş o seniñ feyøiñ ile ehl-i ãıyÀm 

 Bize ey faøl-ı ÒudÀ-vend-i cihÀn òoş geldiñ 

 

9 Gösterir ümmet-i meróÿmede tevóíd-i vücÿd 

 Úuvvetiñ ey cesed-i himmete cÀn òoş geldiñ 

 

10 Úadriñi bilmeyeniñ úadri mi var èÀlemde 

 Leyle-i úadr ile õí-şÀn-ı zamÀn òoş geldiñ 

 

11 Birdir insÀn ile Úur´Àn ile şehr-i RamaøÀn 

 Vaódet-i maèfirete vech-i èayÀn òoş geldiñ 

 

12 Sırrıñı ehl-i óaúíúat olan añlar ancaú 

 Sÿziş-i ehl-i dile çÀre-resÀn òoş geldiñ 

 

13 Evveliñde açılır òalúa riyÀø-ı melekÿt 

 Bÿy-ı cennet getiren bÀd-ı vezÀn òoş geldiñ 
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14 Sensin ol nÿr-ı hüdÀ maôharı kim vaóy-i mübín 

 Eyledi óükmünü hep sende beyÀn òoş geldiñ 

 

15 Sende peydÀ olur aåÀr-ı şuèÿnÀt-ı úader 

 Ey veren óükm-i úaøÀya cereyÀn òoş geldiñ 

 

16 Eylesin feyø-i úudÿmüñ bize rehber Ùevfíú 

 Diyelim şevú ile şehr-i RamaøÀn òoş geldiñ 

    27 Teşrîn-i Sânî 1935/1Ramazan 1354 

 
 
 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)891 

 1355 Sene-i Hicriyyesi Ramaøan-ı Şeríf Tehniyesi 

1 èÖmrümüz var imiş ey cÀn Ramaøan geldi yine 

 Ol hilÀl-i şeref ü bedr-i emÀn geldi yine 

 

2 Erdi ol èíde yine ümmet-i İslÀmiyye 

 Feraó-ı úalb ü sürÿr-ı raòşÀn geldi yine* 

 

3 Úurtarır bir senelik müddet-i pür-miónetden 

 Baòş eden rÿóa ãafÀ devr-i zamÀn geldi yine 

 

4 Nÿrdan giydi minÀre başta tÀc-ı şeref* 

 CÀmiè-i her kerem ü nièmet olan geldi yine 

 

5 Yine cemè oldu terÀvíóe cünÿd-ı İslÀm 

 äaf ãaf erbÀb-ı hüdÀ oldu revÀn geldi yine 

 

6 äÿret ü sírete ãavmıñ görülür te´åíri 

 Feyø-i inèÀm-ı ÒudÀ’ya ceryÀn geldi yine  

                                                 
891  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), ss. 27-28. 



 283 

7 Nÿr-ı Úur´Àn ile pür-nÿr olup endíşe temÀm 

 Maèni-i cümle-i ÀyÀt-ı èayÀn geldi yine 

 

8 Seyr eder sínede ervÀó-ı cünÿd-ı ilhÀm 

 KÀşif-i nükte-i esrÀr-ı nihÀn geldi yine 

 

9 Bünyede óÀãıl olan èÀrıøa-i derd-i óayÀt 

 äavm ile zÀ´il olur çÀre-resÀn geldi yine 

 

10 Ne büyük nièmetidir Rabb-i Kerem-fermÀnıñ 

 Mevce-i raómet-i ÒallÀú-ı cihÀn geldi yine 

 

11 äubó u şÀmında ne kuvvet bulur ímÀn-ı yaúín 

 ÁfitÀb-ı şeref-i kevn ü mekÀn geldi yine 

 

12 Muãóaf-ı vaóy-i İlÀhí aña olmuşdur ruó 

 ŞÀrió-i síne-i FurúÀn-ı beyÀn geldi yine 

 

13 Cilve-i raómet-i àufrÀna odur Àyíne  

 FÀtió-i cümle-i ebvÀb-ı cinÀn geldi yine 

 

14 Kendine mÀlik olur sÀlik-i rÀh-ı melekÿt 

 Cevher-i himmete her vechile kÀn geldi yine 

 

15 ÔÀhir ü bÀùına etmekde tecellí Tevfíú  

 Feyø-i Óaú ez-ser-i nev oldu èayÀn geldi yine 

    5 Ramazan-ı Şerîf 1355/19 Teşrîn-i Sânî 1936 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)892 

 1356 Sene-i Hicriyesi RamaøÀn-ı Şerífi 

1 Ne büyük nièmet-i Óaú luùf u èinÀyet RamaøÀn  

 Oldu mü´minlere minhÀc-ı saèÀdet RamaøÀn  

 

2 Bilmiyorlarsa ne var úadrini devletsizler 

 Ezelídir ebedídir ulu devlet RamaøÀn  

 

3 Oldu cemèiyyetine ehl-i şeúÀvet òayrÀn 

 äÀóib-i dÀ´ire-i cemè u cemÀèat RamaøÀn 

 

4 äaf -be-ãaf cebhe alır küfre hücÿm etmek için 

 Defè-i èÀèdÀya eder öyle sièÀyet RamaøÀn  

 

5 Ehl-i tevóíd ebedí ye´se giriftÀr olmaz 

 İótiyÀcÀta eder cümle kifÀyet RamaøÀn  

 

6 Ne şereftir ki gelir ãÀ´ime símÀ-yı ãalÀó  

 Nÿr iner cebhe-i İslÀm’a kerÀmet RamaøÀn  

 

7 Muãóaf-ı feyø-i İlÀhí’den oúur Àrifler  

 Ders-i tecríde olur maènÀ-i Àyet RamaøÀn 

 

8 Erişir èÀşıú olan sırr-ı KelÀmu’llÀh’a 

 Bezm-i lÀhÿta eder şaóãı delÀlet RamaøÀn  

 

9 Gevher-i kenz-i tecellÀ-yı behÀyim ne bilir 

 Etmez ol zümreyi inèÀmına daèvet RamaøÀn  

 

                                                 
892  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), ss. 92-95. 
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10 Rÿódur õevúi bulan mertebe-i ùÀèatde 

 Añlamaz n’olduàunu ehl-i àavÀyet RamaøÀn  

 

11 Úoydu endÀmını küfrÀn bu sene meydÀna 

 Görmemişdi bu úadar dilli òabÀået RamaøÀn  

 

12 Orucu bozdu açıúdan yedi erbÀb-ı fesÀd 

 Görmedi lÀyıú olan şíme-i óürmet RamaøÀn  

 

13 èÁr u nÀmusu atan şimdi bu bed-çehrelere 

 Dín eder úahr u àaøab Àh ile laènet RamaøÀn 

 

14 Şeref ü şÀnına óayrÀn ola rÿóÀníler  

 Ola insÀnlara eyyÀm-ı selÀmet RamaøÀn  

 

15 Bilmeyip úıymetini cür´et eden èiãyÀna  

 Olur elbet aña bÀdí-i felÀket RamaøÀn  

 

16 En küçük êarbe-i nefríni olur êíú-ı meèÀş 

 Óaøret-i Óaúú’a eder èarø-ı şikÀyet RamaøÀn  

 

17 RamaøÀn ayını Óaú etdi èamímü’l-berekÀt 

 Veriyor dÀ´ire-i nièmete vüsèat RamaøÀn  

 

18 Sen a maórÿm-ı şeref müflis-i medyÿn-ı felek  

 Ne bulursuñ eger etmezse èinÀyet RamaøÀn  

 

19 Óürmet et èÀúil isen şehr-i şeríf-i nièama 

 Eylesin hem saña iósÀn ile óürmet RamaøÀn 
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20 Sen o eùvÀr-ı sefÀhatle ne bulduñ söyle 

 Ne úazandırdı saña ey gidi ãÿret RamaøÀn  

 

21 Sen a nÀn-kör a utanmaz a yüreksiz sersem 

 äandıñ insÀnlara eyyÀm-ı èaùÀlet RamaøÀn  

 

22 Küfrüñe cehline maàrÿr olup etdiñ èiãyÀn  

 Ôan edersiñ ki olur fısúa cesÀret RamaøÀn  

 

23 O seniñ kendi fenÀlıúlarıñıñ cilvesidir 

 Çoú uzaúdır sañÀ ol maèşer-i èizzet RamaøÀn 

 

24 Úadri èÀlídir onuñ èarşa úadar bí-pervÀ 

 Cünd-i ervÀó-ı muúÀddesle temÀmet RamaøÀn  

 

25 Maôhar-ı salùanat-ı şÀn-ı ulÿhiyyetdir 

 Gösterir èÀlem-i ıùlÀúa mehÀbet RamaøÀn  

 

26 RamaøÀn ayına óürmetle olan secde-güzÀr 

 Olur elbette şeref-yÀb u saèÀdet RamaøÀn  

 

27 Úalbini rÿóunı vicdÀnını eyler taùhír 

 èAşú u şevúiyle arar cümle-i ümmet RamaøÀn  

 

28 Vüsèat-i feyø-i maèíşet bulur erbÀb-ı óuøÿr 

 Maèden-i luùf u èaùÀ menbaè-ı raómet RamaøÀn  

 

29 YÀ İlÀhí beni ol zümreye ilóÀú eyle  

 Ola her derdime dÀrÿ-yı reşÀdet RamaøÀn  
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30 Olmadım óaúúını ífÀya muvaffaú bilirim 

 Vay eger etmez ise èafv u şefÀèat RamaøÀn  

 

31 İtme Tevfíú’i İlÀhí keremiñden maórÿm 

 Eylesün rÿz-i cezÀ baña ãaóÀbet RamaøÀn  

    29 Teşrîn-i Sânî 1937/26 Ramazan-ı Şerîf 1356 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün893 

 1360 Sene-i Hicriyesi RamaøÀn-ı Şerífi Tehniye ve Tebríkdir 

1 Ey şehr-i pÀk úalbe ãafÀlar getirdiñiz 

 Óaú’dan ãımÀò-ı cÀna ãadÀlar getirdiñiz  

 

2 Mescÿd olan èibÀda anıñ KibriyÀ’sıdır 

 Vaódet şièÀr-ı cemèa nidÀlar getirdiñiz 

 

3 Emr-i ãıyÀm etdi cemÀèatle inkişÀf 

 Cemè-i muùíèa tÀze edÀlar getirdiñiz 

 

4 Oldu hilÀl mihriñizin bir işÀreti 

 Leyl-i kemÀle nÿr-ı hüdÀlar getirdiñiz  

 

5  Döndürdüñüz vecihleri Rabbü’l-MeşÀrıú’a 

 äubó-ı cemÀle feyø-i liúÀlar getirdiñiz  

 

6  ÍmÀn evinde parladı nÿru’l- yaúíñ-i Óaú 

 Cism-i fenÀya rÿó-ı beúÀlar getirdiñiz 

 

 

                                                 
893  06 Mil Yz A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), ss. 30-31. 
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7 BÀúí óayÀt Kevåer’idir hep õülÀliñiz 

 Ehl-i ãıyÀma dürlü èaùÀlar getirdiñiz 

 

8 Dilden ôuhÿr etmededir reşóa-i sürÿr 

 Luùf-ı ÒudÀ’ya rÀh-nümÀlar getirdiñiz 

 

9 Vaóy-i mübíni úalbe gelir vaóy-i menziliñ 

 èAyn-ı şühÿda vech-i òafÀlar getirdiñiz 

 

10 Sırr-ı kitÀb ãavm ile olmaúda müncelí 

 Mir´Àt-ı infihÀma cilÀlar getirdiñiz 

 

11 Áyetleriñ beşÀreti olmaúda cÀn fezÀ 

 Ùarf-ı lisÀna cümle ricÀlar getirdiñiz 

 

12 Eyler øamír-i ãamt u sükÿt ile hasbi-óÀl 

 İfùÀr zamÀnı Óaúú’a duèÀlar getirdiñiz 

 

13 NoúãÀnı amelle úalan mücrimíne hep 

 BÀb-ı keremde maóv-ı òaùÀlar getirdiñiz 

 

14 Ancaú siziñ kerÀmetiñizdir ki ümmetiñ 

 Úalbindeki eníne behÀlar getirdiñiz 

 

15 İtdi niåÀr pertevini èafv u maàfiret 

 Derd-i õünÿba öyle devÀlar getirdiñiz 

 

16 Òoşnÿd ide sizi bizden CenÀb-ı Óaú* 

 ÕÀt-ı ÒudÀ’ya óÀmd ü åenÀlar getirdiñiz 
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17 Tevfíú eder lisÀn-ı sitÀyişle arø-ı óÀl  

 Ey şehr-i pÀk úalbe ãafÀlar getirdiñiz 

    22-23Eylül 1941/1 Ramazan-ı Şerîf 1360 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèilün)894 

 1361 Sene-i Hicriyyesi RamaøÀn-ı Şerífini Tekrím ü Tebcíldir 

1 Óamdu li’llÀh RamaøÀn’a yine erdirdi ÒudÀ 

 Verdi her dürlü ãafÀ göñlümüze nÿr-ı hüdÀ 

 

2 Devr edip geldi yine nièmet-i şehr-i RamaøÀn 

 DÀmen-i èafva yapışdı yine eydí-yi recÀ 

 

3 Verdi dil-teşnelere õevú-i saóÿru ifùÀr 

 Eyledi mÀ´ide-i luùfa seóer vaúti ãalÀ 

 

4 Etdiler Óaúú’ı bilen zümre bütün ãavma úıyÀm  

 Oldular neşve-i ímÀn ile ser-mest-i ãafÀ 

 

5 Gösterir Àyine-i sínesi ãÀ´im olanıñ 

 Cilve-i lÀmièa-i vech-i münír-i büşrÀ 

 

6 Açılır revzene-i úalbe bisÀù-ı melekÿt 

 Görünür dÀ´ire-i vÀsièa-i evc-i èalÀ 

 

7 Vüsèat-i òÀùıra rÿóa feraó-efzÀ-yı sürÿr 

 äaón-ı endíşe olur èayn-ı behişt-i me´vÀ 

 

8 Feyø-i úudsí-i ezel ãaff-ı terÀvíóe gelir 

 Seyr eder sırr-ı tecellí-i tesellí-baòşÀ 

                                                 
894  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 144-145. 
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9 Maóv eder àam eåeriñ vÀrid olan õevú-i óuøÿr  

 Silinir defter-i òulyÀda olan úayd-ı sivÀ 

 

10 IøùırÀb-ı hevesi nefse gelir basù u sükÿn 

 Kesilir úuvvet-i te´åír-i şu´ÿn-ı sevdÀ 

 

11 Baãdırır fikri bütün heybet-i ÀyÀt-ı mübín 

 Keff-i mízÀn-ı taãavvurdan uçar meyl-i hevÀ 

 

12 Siler Àyíne-i endíşeyi engüşt-i ãalÀh 

 Ùoàrulur Óaú yoluna niyet olur úıble-nümÀ 

 

13 RamaøÀn neyyir-i Úur´Àn ile ímÀn bir olur 

 Úurulur maèrifetiñ bünyesi miål-i seh-pÀ 

 

14 Yükselir pÀye-i èirfÀn u èulÿm ü idrÀk 

 HÀ´il olmaz nigeh-i maèrifete èarø u semÀ 

 

15 Óaú budur Óaúú’a giden úÀfile-i tevóíde  

 Óaú yolunda şeref-i maàfirete rÀh-nümÀ 

 

16 Beş vaúit secde ile eyleyerek èarø-ı niyÀz  

 İsteyenler bulur elbet kerem u èafv u èaùÀ 

 

17 El açıp boynuñu bük bÀb-ı ÒudÀ’da Tevfíú 

 Baúma aàyÀra ãaúın etme amÀn sehv ü òaùÀ  

    5 Ramazan 1361/17 Eylül 1942  
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 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün895 

  1358 RamaøÀn-ı Şeríf 

1 Úandíl açılıp güldü yüzü yine cihÀnıñ 

 EnvÀrı ôuhÿr eyledi mÀh-ı RamaøÀn’ıñ 

 

2 Biñ dürlü èinÀyetle saèÀdetle erişdi 

 ElùÀf-ı nihÀnísi tesellísi ÒudÀ’nıñ 

 

3 Álÿde iken díde vü dil derd ü kederden  

 Buldu eåer-i nièmetini devr-i zamÀnıñ  

 

4 DünyÀyı felÀketlere úıldı yine ãaóne  

 Te´åír-i hevl-nÀkı siyÀsí cereyÀnıñ 

 

5 Endíşe-i ferdÀ ile pür-àamken ahÀli 

 İmdÀda yetişdi sesi temcíd-i hüdÀnıñ  

 

6 MiórÀb-ı tevekkülde ãafÀ verdi derÿna  

 ÁyÀt-ı İlÀhí’deki üslÿbu beyÀnıñ 

 

7 Bizden öteye gitdi gibi óarb belÀsı 

 Eksildi hele furtunası öyle hevÀnıñ 

 

8 ÍmÀn güneşi eyledi İslÀm’ı münevver 

 Oldu RamaøÀn meróalesi emn ü emÀnıñ 

 

9 Düşmanlarına oldu siper dín-i metíni 

 äÀf ãÀf dizilen zümre-i teslím ü rıøÀnıñ 

                                                 
895  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 57-58. Mehmet Tevfik Efendi’nin bu ramazaniyyesi Türk 
Edebiyatında Ramazan Şiirleri-Güldeste kitabında da yer almaktadır. Filiz Kılıç, Muhsin Macit, Türk 
Edebiyatında Ramazan Şiirleri Güldeste, ss. 92-94. 
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10 Bel baàladılar úuvvet ile ãavm u ãalÀta 

 ŞÀyesteleri dÀ´ire-i luùf u èaùÀnıñ 

 

11 AllÀh’dan olur çünkü muvaóóidlere iósÀn 

 èAúlıñ var ise eyle meded-òºÀh lisÀnıñ 

 

12 Tevóíd ile idrÀk olunur õevk-i tecellí 

 MiftÀó-ı der-i raómet olur ise zebÀnıñ 

 

13 HengÀm-ı seher òÀlis olur Óakú’a münÀcÀt 

 EbvÀbı açıúdır uyanıú şaòãa cinÀnın 

 

14 ErvÀó-ı muúaddesle melÀ´ik mütevÀlí  

 ZÀ´irleridir ãubó u mesÀ kişver-i cÀnıñ 

 

15 Üç mertebede nièmet-i aèşÀr-ı åelÀåe 

 Raómetdir añın evveli refè eyle gümÀnıñ  

 

16 Sânîsi olur maàfirete bÀ´iå ü bÀdí 

 Úaydı silinir vÀúıèa-i cürm u òaùÀnıñ 

 

17 ÁzÀdlıú olur nÀr-ı cehennemden üçüncü 

 Bayramı olur ardı ãıra ehl-i fenÀnıñ 

 

18 Úadrin bilene işte ne devlet ne saèÀdet  

 DünyÀda olur ãÀhibi èÿúbÀ-yı ãafÀnıñ 

 

19 Óalúıñ yüzünü perdeledi reng-i cehÀlet 

 İrşÀda yeri úalmadı óÀlÀ èulemÀnıñ 
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20 èİlm ehli daòı úalmadı vÀdí-i ùalebde 

 Küfre hevesi fısú ile ebnÀ-yı zamÀnıñ 

 

21 Bir òizb-i úalíl etmede Tevfíú icÀbet 

 İnèÀm-ı füyÿøÀtına şehr-i RamaøÀn’ıñ  

    17 Teşrîn-i Evvel 1939 

 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün896 

1 İnsÀnlar için vaøèiyeti ãavm u ãalÀtıñ 

 Úudsílere yükselmesidir ùayr-ı ãıfÀtıñ  

 

2 ÓayvÀnlıàa terk etmek ile müşteheyÀtı 

 Eñ yüksegidir ãavm uluvv-ı derecÀtıñ 

 

3 DívÀn-ı İlÀhí’de úıyÀm eylemiş oldu 

 Elbette muãallíde olur feyøi óayÀtıñ 

 

4 äÀ´im ki olur pÀy-zen-i èÀlem-i tecríd 

 Píşinde görür cilvesini fevz ü necÀtıñ 

 

5 MiórÀb-ı tecellíde ãalÀt ehl-i yaúíne  

 İèlÀm eder esrÀrını ÀyÀt u nikÀtıñ 

 

6 äavmıñda olur şehr-i kerímin mütecellí 

 MÀhında hilÀlinde degil vechesi ÕÀt’ıñ 

 

                                                 
896  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 187.  
Bu şiire, “Ramazaniyye” başlığı konulmamıştır. Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun ilgili makalesinde de 
böyle bir ramazaniyyeden bahsedilmemektedir. (Bkz.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Sofuzâde Mehmet 
Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Beş Ramazaniyesi, Kültürümüzden Esintiler,  ss. 398-404) Şiir, oruç ve 
namazın faziletli oluşlarını anmakla başlar. “Ramazan”  kelimesi şiirin içinde hiç geçmemekle beraber, 
“äavmıñda olur şehr-i kerímin mütecellí / MÀhında hilÀlinde degil vechesi ÕÀt’ıñ” beyiti ile açıkça 
görüldüğü üzere bu şiirde de Ramazan ayından bahsedilmektedir. Bu nedenle bu bölüme alınmıştır. 
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7 Tervíh midir rÿó ile reyóÀn mı ne dirsiñ 

 Tevfíú nedir neş´esi bilmem SübóÀn’ıñ 

     29 Ramazan 1345/29 Mayıs 1929 

 

 

 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün897 

 1344 Senesi RamÀøÀn-ı Şerífinde 

1 RamaøÀn ayı gelip verdi hilÀliyle nişÀn 

 Ehl-i ímÀna şeref verdi nehÀr-ı RamaøÀn 

 

2 Aãdı úÀndílini devletle minÀre şerefe 

 äaçdı envÀrını her cÀnibe fÀnÿs-ı cinÀn 

 

3 Oúudu ümmet-i meróÿme-i her cÀmiè-i pÀk 

 äuffe-i ãaff-ı terÀvíóe oúunduúca eõÀn 

 

4 äavmıñ imsÀkine ifùÀrına ùop atdı felek 

 Úalèadan ãít-ı bülendin yine ãavm etdi èayÀn 

 

5 Ne mübÀrek gecedir leyli ãıyÀmıñ yÀ Rab 

 Munùaví sató-ı sevÀdında bütün emn ü emÀn 

 

6 Yevm-i mesèÿdı ne gündür ki olur cilve-nümÀ 

 äubó u şÀmında  cemÀl ü iósÀn  

 

7 Ehl-i ãavmıñ şeref ü şÀnına eyler ímÀn 

 áulàul-i mescid ü tesbíó-i ãalÀt u Úur´Àn 

 

 

                                                 
897  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 17-14.  
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8 äÀ´imiñ vechini endÀmını eyler tezyín 

 Şuèle-i nÿr-ı óuøÿrıyla sükÿn-ı íúÀn 

 

9 Ne bilir úadrini AllÀh úapısı úulluàunuñ 

 Semt-i süflÀ-yı sefÀhatde olanlar pÿyÀn 

 

10 Nedir ol nefs-i òabíåiñ ùaúılıp dÀmenine  

 Ola girdÀb-ı rezÀletde şinÀver insÀn 

 

11 Nedir ol çirk-i êalÀlet ki düşüp nevè-i beşer 

 Úala úurtarmaya imdÀd ile dín ü ímÀn 

 

12 Eylemiş Òaøret-i Óaú rÀh-ı ãavÀbı taèyín 

 O óaúíúat bu ufuúlarda güneşden de èayÀn 

 

13 Ehl-i èirfÀna iki mÀ´idedir ãavm u ãalÀt 

 İkisinden mütefehhim olur ehl-i èirfÀn  

 

14 Ehl-i iósÀna iki maèden olup óacc u zekÀt 

 İkisinden de eder basù-ı simÀù-ı iósÀn 

 

15 Úurb-ı Óaú õevúine biñ kerre fedÀ cÀn ile mÀl 

 Verir elbette o pÀzÀra giren mÀl ile cÀn 

 

16 MÀlını Óaú yoluna ãarf eden elbet úazanır 

 İki èÀlemde saèÀdet iki eyyÀmda şÀn 

 

17 Kimse ãormaz aña ÀzÀde olur mÀlından 

 Devlet-i faúra erer hem olur Àsÿde cinÀn 
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18 CÀnını eyleyen AllÀh’a fedÀ cÀnı bulur 

 Yine cÀnında olur cilve-i vech-i cÀnÀn 

 

19 CÀn fedÀ eylemek ölmek midir ey dil óÀşÀ 

 Aña vÀbeste óayÀt-ı ebedí dÀr-ı cinÀn 

 

20 Rÿó u reyóÀnı olur cennet-i èaşúıñ müştÀú 

 O ãafÀya erişir èÀşıú olup cÀnÀ úıyÀn 

 

21 Bu óaúíúat úafasız cÀhile maèlÿm degil 

 Añlamaz sırr-ı kemÀlÀt-ı óayÀtı óayvÀn 

 

22 Añlamaú şÀnı degil öyle dení mÀyeleriñ 

 O güher gerden-i òınzíre degildir şÀyÀn 

 

23 Díni inkÀr ile taóúíre cesÀret nereden 

 Geliyor olduàunu añlasın ehl-i èirfÀn 

 

24 Yıúdı insÀnlıàıñ erkÀnını erbÀb-ı êalÀl 

 Verdi óayvÀnlıàa vÀde-i sefÀhat tuàyÀn  

 

25 Şimdi devlet bu gürÿhuñ yed-i úahrında zebÿñ 

 Milletiñ óÀlini añlar bu söze vÀúıf olan  

 

26 Hep maèÀş ehl-i olup vÀsıùa-i istibdÀd 

 İleri gitmede nÀmÿs u óayÀyı bıraúan 

 

27 Virmedi vaèôa bile kimseye me´õÿniyyet* 

 Küfre yardımcı kesildi hele Müftí èOsmÀn 
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28 Çünkü her ay veriyor yüz lira aylıú devlet 

 Şüphesiz böyle eder dirhem ü dínÀra ùapan 

 

29 Cigeri on para etmez o úıyÀfet ãatışıñ 

 Başúa yoú bir hüneri kÀrı riyÀdır her Àn 

 

30 Ùaúılıp úuyruàuna vÀlí-i laènet sipehiñ 

 Gice gündüz nereye gitse olur hem-pÿyÀn 

 

31 Ne ÒudÀ’dan óazer eyler ne de òalúdan utanır 

 FÀóişelerle olur òande-künÀn …898 

 

32 Áh neler çekdi elinden o úıyÀfet o ãarıú 

 Sürmedik yer mi kodu kisve-i èilmi nÀdÀn  

 

33 Olsa bÀrí degeri óürmete alçaú óerifiñ 

 Yalıñız vÀliligi var o da ícÀb-ı zamÀn 

 

34 Bir münÀfıú bize lÀzım diye şimdi ùutuyor 

 Anı elbet atacaúdır bu óükÿmet bir Àn 

 

35 Çünkü aómaú úafalı falfaracı köhne sefíl 

 Eli degse para çalmaú yolun eyler ÀsÀn 

 

36 Cumèa gün minbere çıúmış bu mübÀrek ayda  

 Òalúdan fiùre dilenmiş ne èayıb vaøè-ı girÀn 

 

37 FuúarÀ óaúúına da el uzadup aç gözlü 

 èÁlemi kendine güldürdü utanmaz çingÀn 

                                                 
898  Mısranın baş kısmı defterler dijital ortama aktarılırken tam olarak çıkmadığından okunamamıştır. 
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38 Ôan ederdik ki gürÿh-ı süfehÀ cürèet alup 

 Apaçıú yerler içerler görürüz bu RamaøÀn 

 

39 Óamdu li’llÀh yine dín úuvvetidir kim òalúıñ 

 Semt-i ùÀèÀte hücÿmı görülüp rÿz u şebÀn 

 

40 Gizli dín ùutdu münÀfıúları hep memleketiñ 

 Gündüzün olmadılar fısú u fesÀd ile èayÀn 

 

41 YÀ İlÀhí sipeh-i díni períşÀn etme 

 Olmasın devlet-i İslÀm úarín-i pÀyÀn 

 

42 Eyleyip cünd-i İlÀhí’yi ke-mÀhí àÀlib  

 Eyle kÀfirleri maòõÿl-i bi-óaúk-ı ÚurèÀn 

    28 Mayıs 1926/1344 

 

 

4. Îdiyyeleri 

“Îdiyye”, Arapça “îd/bayram” kelimesinden türetilen “bayram bahşişi” ve 

“bayram hediyesi” anlamlarına gelen bir kelimedir.899 Edebiyatımızda, Ramazan (îd-i 

fıtr) ya da Kurban (îd-i edhâ) bayramının gelişini900 tebrik etmek maksadıyla devrin 

büyüklerine sunulmak üzere kaleme alınan kasidelere “îdiyye” denilmiştir. Bu türe 

ayrıca “Bayramiyye” adı da verilmiştir. Îdiyyelerde şairler, bir nesip bölümünün 

ardından bayramın gelişi ile duyulan çoşkuyu dile getirir bayramın nasıl kutlandığına 

dair pek çok konuyu anlatırlar. Îdiyyenin hangi bayram dolayısıyla kaleme alındığına da 

işarette bulunurlar.901 

Mehmet Tevfik Efendi üç adet îdiyye kaleme almıştır. Bunlar klasik şiirimizde 

görülen kaside tarzında yazılmış ıydiyeler değildir. Onun bu şiirlerinde kasidelerde 

                                                 
899  Şemseddin Sami, Kȃmus-ı Türkî, s. 957. 
900  “Nevruz” bayramı da îdiyye yazılması için bir vesiledir. Bkz.: İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri 
Sözlüğü, s. 223. 
901  Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, s. 94; Metin Akkuş, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, 
Edebi Tarzlar ve Türler, s. 121. 
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bulunan nesip ya da teşbîb bölümleri yer almaz. Bu şiirlerin üçü de “ıyd-ı edhâ / Kurban 

Bayramı” için yazılan gazellerdir.902 

Bilindiği üzere, “kurb”, Arapça, yakınlık demektir. “Kurban” ise Allah’a 

yakınlık peyda etmek niyetiyle belli özelliklere sahip hayvanın ibadet maksadıyla 

kesilmesi” 903 demektir. İslamiyet öncesindeki ümmetlere de kurban kesmek meşru 

kılınmıştır.904  Hanefi mezhebine göre kurban kesmenin hükmü vaciptir. Mutasavvıflar 

kulun ezeli ahde vefâ gösterebilmesi, Hakk’a yaklaşabilmesi, tevfik ve inayete mazhar 

olabilmesi için “kurban”ı vesile bilmişlerdir. Kurban bu anlamda, bir fedakârlık şeklini 

alır ve kulun kendi nefsini feda etmesi manasına gelir. Yine kurban, tasavvufta fena 

mertebesininin göstergesidir.905 

Mehmet Tevfik Efendi, îdiyyelerinde kurban ile Hakk’ın insanlara pek çok 

nimet bahşettiğinden bahseder. Bu ibadeti yerine getiren kulları, Hakk’ın nimetler 

sofrasına gelen ve o nimetten paylarını alan misafirler şeklinde tasvir eder. Bu ilişkiyi 

kurban/nimet ve pay bağlamında kurmaktadır. Herkesin, emr-i vacibten kaynaklanan bu 

ihsanın müşterisi olduğunu özellikle belirtir. Bu toplu ibadetin, müminlerin yerine 

getirdikleri bu vazifenin kalpte imanı kuvvetlendirdiğini, kurbanın Allah’a yaklaşma 

vesilesi olduğundan emre itaat maksadıyla ihlâsla kurban kesenlerin bu ibadetlerinin 

elbette zayi olmayacağını dile getirir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de yer alan, “kurbanların 

ne kanlarının ne de etlerinin Allah’a ulaşmayacağı”, “Allah’a ulaşanın sadece 

mü’minlerin takvası” olduğuna dair İlâhî emri bildiren ayeti hatırlatır.906 

Sofuzâde’ye göre kurban ile kişinin hanesinde bir ferahlık, çoluk çocuğunda bir 

sevinç olur. Konu komşusu da memnun, ihtiyaç sahipleri de müstefid olur. Kurban ile 

mü’minin hanesi tevhid ziyafethanesi olur. Mehmet Tevfik Efendi, bu benzetmelerde 

konu komşu, ev halkı çoluk çocuktan bahsederek kurbanla gelen zahirî sevinci tasvir 

etmiştir. Elbette böyle bir ibadetin kalpte hâsıl ettiği sürûr ve haller ayrıdır.  Dolayısıyla 

“mü’minin hanesi, tevhid ziyafethanesi olur” derken hane ile kastettiği mü’minin 

kalbidir. Tasavvufî manada kalp “Kâbe” gibidir. Kâbe ise mü’minlerin toplandığı, 

ruhların, canların Allah için, Allah’ın birliği, tevhid için bir araya geldiği cemolduğu 

yerdir. Kâbe’yi Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail inşa etmiştir. Kâbe, tevhidi gösterir. 

Yine Kâbe’yi tavaf etmek, haccetmek can ve mal ile yapılan ibadetlerdendir ve kurban 

bu idadetinde bir rüknüdür. Hac ibadetinin bir başka rüknü olan “Arafat’ta vakfeye 

                                                 
902  Mehmet Tevfik Efendi’nin îdiyyeleri ile ilgili olarak bkz.: Abdulkadiroğlu, “M. Tevfik Efendi’nin 
Bilinmeyen Üç Iyd-ı Adha Manzûmesi”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 85-95. 
903  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, ss. 221. 
904  Hac 22/34. 
905  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, ss. 221-222. 
906  Hac 22/37. 
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durmak”, “mahşer meydanında ruhların” toplanmasını çağrıştırmaktadır. Bu bağlamda 

Mehmet Tevfik Efendi “ıyd-ı edhâ”yı “mahşer-i ervâh” olarak tanımlamıştır. Mahşer 

yerinde toplanacak ruhlar gibi canların gelip toplaştığı bir meydandan bahdeser. Bu 

meydana feda-yı nefs için gelinir ki kurbanlıkların pazara getirilişi gibidir. 

Bilindiği üzere kurban, Hz. İbrahim’den intikal bir ibadettir. Hz. İbrahim üç gün 

üst üste gördüğü hak rüyada oğlu İsmail’i kurban etmekle emrolunmuş; bunun üzerine 

bu vazifeyi yerine getirmek için durumu oğluna anlatmış907 ve her ikisi de büyük bir 

teslimiyet içerisinde bu emri yerine getirmek için üzerlerine düşeni yapmaya razı 

olmuşlardır.908 Bunun üzerine Cenâb-ı Hak, Hz. İbrahim’in sadakatinden hoşnut olup909 

Hz. İsmail’in yerine kurban etmesi için büyük bir kurbanlık vermiş910 ve bunun bir 

imtihan olduğunu apaçık bildirmiştir.911 

Buradan hareketle mutasavvıflar, Hz. İbrahim’in hayatında karşı karşıya kaldığı 

üç büyük imtihandan ve bu imtihanların hâsıl ettiği yüce mertebelerden bahsederler ki 

bunlar tevhid’in farklı kısımlarıdır. Hz. İbrahim önce malı ile imtihan edilmiştir. Bu 

tevhid-i ef’âldir. Daha sonra oğlu ile imtihan edilmiştir. Çocuk insana ait sıfatlardan 

olan hayatın eserlerindendir. Çocuğa sûret hasebiyle hayvanî hayat, ebeveynden ve 

insanî hayat da Hak’tan erişir. Bu mertebede Hz. İbrahim tevhid-i sıfat’a ulaşmıştır. Hz. 

İbrahim’in üçüncü imtihanı ise “canı ile”dir. Nemrut’un ateşine atılmıştır. Hakk’ın 

zatına perde olan nefsini feda etmiş ve tevhid-i zat’a ulaşmıştır.912 İşte Mehmet Tevfik 

Efendi “mü’minin hânesi tevhid ziyafethânesi” olur demek ile “kurban” ibadeti 

vesilesiyle ulaşılabilecek tevhid mertebesine, kalbde hâsıl olabilecek manevî hallere 

işaret etmektedir. 

Yine Tevfik Efendi, kurbanın maddî ve manevî diğer faziletlerinden de 

bahseder. Kurbanın, Hallâk’ın lutfu olduğunu ve geniş rızık için bu vazifenin ifâ 

edilesinin önemini belirtir. Kurban kesenlere Allah’ın ihsan ve inayetinin bol olacağını 

izah eder. Kurban her derde devadır; ömrü, hayatı artırır, günlerin mutlu ve huzurlu 

geçmesine sebeb olur. Bu gün öyle kutlu bir gündür ki yeme içmeyi terk etmeye, oruç 

gibi büyük ve faziletli bir ibadete dahi izin yoktur. Çünkü bugün Allah’ın verdiği rızkı 

paylaşma günüdür. 

                                                 
907  Saffat 37/102. 
908  Saffat 37/103. 
909  Saffat 37/104. 
910  Saffat 37/107. 
911  Saffat 37/106. 
912  İsmail Hakkı Bursevî, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, yay. haz.: Selim Çakıroğlu, Sufi Kitap, İstanbul 2014, ss. 
53-54. 
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Allah diyerek kurban etmek, Hakk yolunda aşıkâne harekettir, canı feda etmek, 

ihlâs üzere kurban kesmek, şehidler misali ahirette mutlu olmak demektir. 

Hoca Tevfik Efendi, îdiyyelerinde önceden hemen her yerde var olan 

günümüzde de eskisi kadar değer ve öneme sahip olmamakla beraber devam eden 

“bayram yeri” geleneğinden de bahseder.913 Din-i mübînin süsü, ziyneti olan bu yerlere 

güzel ve temiz kıyafetler içinde Müslümanların birbirini tebrik için gelişlerini anlatır. 

Öte yandan, Hak’tan gaflet eyleyip fısk içinde kalanların nisyan ve inat ile habis 

ruhlarının küfürde birleştiğini anlatan Mehmet Tevfik Efendi, böylelerine kurban 

kesmenin nasip olmayacağını, onların zahirî ve batınî pek çok hikmetle çevrili bu büyük 

nimetten istifade edemeyeceklerini belirtir.914  

Sofuzâde gazel biçiminde üç ıydiye kaleme almıştır: 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün915 

1 èIyd-ı aêhÀ maóşer-i ervÀódır bugün cÀnlar gelir 

 Hep fedÀ-yı nefs için pÀzÀra úurbÀnlar gelir 

 

2 Emr-i vÀcibden doàan iósÀna olmuş müşterí 

 äadr-ı efrÀd-ı müşaóóaã üzre ímÀnlar gelir 

 

3 ÒÀne-i mü´min øiyÀfet-òÀne-i tevóíd olur 

 CÀmiè-i İslÀm’dan ãÿretde insÀnlar gelir 

 

4 Luùfudur MevlÀ-yı ÒallÀú’ıñ dükel úurbÀn sañÀ  

 Rızú-ı vÀsiè sÀóasından òalúa iósÀnlar gelir 

 

5 Gösterir dÀrÀtını dín-i mübíniñ èıyd-gÀh 

 Birbirin tebrík için zíbÀ Müselmanlar gelir 

 

                                                 
913  Iydiyyelerde bayram yerleri ve seyir meydanları ve ile ilgili olarak bkz.: Aysun Sungurhan, Klasik 
Türk Edebiyatında Îdiyye-Bayram Şiirleri (İnceleme-Şiirler), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, ss. 74-78. 
914  Mehmet Tevfik Efendi’nin ıyd-ı adha şiirleri için ayrıca bkz.: Abdulkadiroğlu, “Sofuzâde’nin Üç Iyd-ı 
Adha Manzûmesi”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 85-95. 
915  06 Mil Yz-A 9962-4 ( Üçüncü Defter), s. 23. 
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6 Ekl ü şürbi terk için yoúdur şeríèatde mesÀà 

 Sofra-i inèÀm-ı Óaúú’a çünkü mihmÀnlar gelir 

 

7 Maãraf-ı èıyd-i şerefle eyledim Tevfíú edÀ 

 Óaøret-i MevlÀ òalef iósÀn eder anlar gelir    

    7 Zi’l-hicce 1355/19 Şubat 1937 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)916 

1 Iyd-ı eêóÀda büyük nièmeti var SübóÀn’ıñ 

 Başda úurbÀn geliyor vÀãıl olan iósÀnıñ 

 

2 Dime úurbÀn bize iùèÀm-ı İlÀhí’dir hep 

 Ter ü tÀze kesilen parçaları úurbÀnıñ 

 

3 Bir fedÀkÀrlıú edip Óaúú’a taúarrübdür bu  

 Sofra-ı nièmetidir dÀ´ire-i ímÀnıñ  

 

4 Erişen rÿóa ãafÀ óis olunur vechinden 

 Õebó-i úurbÀna muvaffaú edilen insÀnıñ 

 

5 Emr-i maóãÿãuna İslÀm’ın iùÀèat ederek 

 Kesilir gerdeni AllÀh diyerek óayvÀnıñ 

 

6 Óaú yolunda bu daòı cÀnı fedÀ etmekdir 

 èÁşıúÀne óareket cilvesidir merdÀnıñ 

 

7 Olmadı ãaón-ı icÀbetde yeri laóm u demiñ 

 Óaøret-i Óaúú’a varır keyfiyeti taúvÀnıñ917 

                                                 
916 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 9. 
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8 Laóm u dem olmadı Tevfíú ãaúın neyl-i úabÿl 

 Der-geh-i Óaú’da büyük mevúièi var taúvÀnıñ 

    31 Kânûn-ı Sânî 1939/10 Zilhicce 1357 

 

 

 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün918 

1 Verdi yine her müslime emr-i ÒudÀ èahd-i cedíd 

 äubó-ı ãafÀ-yı luùf ile geldi vücÿda yevm-i èıyd 

 

2 İósÀnına cÀnlar fedÀ RezzÀú-ı òalú-ı èÀlemiñ 

 ÚurbÀn eden mü´minlere eyler èinÀyÀtın mezíd 

 

3 Hem òÀnesi vüsèat bulur eyler èiyÀlin şÀd-kÀm 

 Hem úomşusun dil-sír eder hem ehl-i óÀcet müstefíd 

 

4 Hem feyø-i Óaú’dır hem nevÀ hem derde emrÀøa devÀ 

 èÖmr ü óayÀtı artırıp eyyÀmını eyler saèíd 

 

5 İòlÀã ile úurbÀn eden õevú-i derÿnu óis eder  

 Úalbinde ÀåÀr-ı ãafÀ ezhÀrını eyler bedíd 

 

6 Úaãd-ı taúarrüble aúan demler olur mu híç heder 

 Elbet müåÀb eyler anı iósÀn ile Rabb-i Mecíd 

 

7 Emre iùÀèat eyleyen hem mÀl ile hem cÀn ile  

 Rÿô-ı cezÀda şübhesiz şÀdÀn olur miål-i şehíd 

 

                                                                                                                                               
917  Bu beyit sayfanın yan tarafında yazılıdır. Kendinden sonra gelen beyitle mana bakımından benzerlik 
göstermesi şairin biri yerine diğerini yazdığını düşündürse de sadece tek bir tanesinde mahlas 
bulunmaktadır. Zaten şairin, defterlerinde, bir beyitin yerine mânâ ve söyleyiş açısından kendisine göre 
daha uygun bir beyiti kaleme aldığında “yahud” notunu düştüğü de görülmektedir. 
918  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 89. 
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8 Óaú’dan teàÀfül eyleyen fÀsıúlara olmaz naãíb 

 Eksik degil maórÿm olan bir zümre-i cÀhil pelíd 

 

9 Küfr ile etmiş imtizÀc rÿó-ı óabíåi dÀ´imÀ 

 Eyler èibÀdetden firÀr èiãyÀnda åÀbit hem èaníd 

 

10 Tevfíú alır ilhÀmı hep şerè-i İlÀhí’den müdÀm 

 DünyÀda èuúbÀda da maàfÿr olur merd-i reşíd 

    20 Kânûn-ı Sânî1940/10 Zilhiccetü’ş-Şerîf 1358 

 

 

5. Ehl-i Beyt ile İlgili Şiirleri 

Bir terkip olarak “Ehl-i Beyt”, “ev halkı” anlamına gelir ve bu terkip ile ev 

sahibiyle eşi, çocukları, torunları ve yakın akrabaları kastedilir. Câhiliye Devri Arap 

toplumunda, kabilenin hâkim ailesini ifade eden Ehl-i beyt tabiri, İslâm’dan sonra 

günümüze kadar sadece Hz. Peygamber’in ailesi ve soyu mânasına gelen bir terim 

olarak kullanılmıştır.919 

“Kişinin bizzat kendisi, ailesi, taraftarları, dost ve arkadaşları” anlamlarına gelen 

ya da akrabalık veya inanç, fikir, kültür, idare vb. bağlarla bir kişiye bağlı kimseleri 

ifade etmek için kullanılan “âl” kelimesi de Hz. Peygamber ve nesli için kullanılan 

ifadelerdendir. Bu kelime ile Âl-i Muhammed, Âl-i Nebî veya Âl-i Resûl, Âl-i abâ gibi 

terkipler yapılmıştır.920 Burada dikkati çeken husûs, “Ehl-i Beyt” ve “Âl-i Abâ” 

kavramlarının yakın anlamlarda kullanılmasıdır. Bir gün Hz. Peygamber Ümmü 

Seleme’nin evinde iken, “Ey Ehl-i Beyt! Allah kusurlarınızı giderip sizi tertemiz 

yapmak ister” 921 meâlindeki âyet nâzil olmuş; bunun üzerine Hz. Peygamber, Hz. 

Fâtıma’yı, Hz. Ali’yi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i abasının altına alarak, “Allah’ım, 

benim ehl-i beytim işte bunlardır; bunların kusurlarını gider, kendilerini tertemiz yap!” 

diye duâ etmiştir. Abâsının altına aldığı için Hz. Peygamber’le birlikte bu beş kişiye 

“Âl-i Abâ” denilmiştir. 

                                                 
919  Mustafa Öz, “Ehl-i Beyt”, DİA, c. 10, İstanbul 1994, s. 498.  
920  Ahmet Özel, “Âl”, DİA, c. 2, İstanbul 1989, ss. 305. 
921 Ahzâb 33/33. 
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Şiîler ve Ehl-i Sünnet inancına sahip ulemâ arasında Ehl-i Beyt’in bu beş kişiden 

oluşup oluşmadığına dair ihtilaf bulunmaktadır.922 Öte yandan, Türk Edebiyatında 

verilen eserler bağlamında bu kavramın Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin’le daha ziyâde irtibatlı olduğu görülmektedir. 

Hz. Peygamber, İslam dinini tebliğ etmiş ümmetine bu dini nasıl yaşamalarını 

davranışları ve sözleri ile bildirmiştir. Ümmetine, “Sünnetine ve kendisinden sonra 

Hulefâ-i Raşidîn’in (dört büyük halifenin Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. 

Ali) sünnetine uymalarını tavsiye etmiştir.923 

Bilindiği üzere, Hz. Ali, Hulefâ-i Raşidîn’in dördüncüsüdür. Hz. Peygamber’in 

amcası Ebû Tâlip’in oğludur. İlk iman edenlerdendir. Hz. Peygamber’in terbiyesinde 

yetişmiş, Hz. Peygamber’e damat olmakla şereflenmiştir. Hz. Peygamber’in nesli, kızı 

Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir. Hz. 

Peygamber, Hz. Ali için “Ali benden, ben ondanım”924 buyurmuş, Hz. Ali ile 

aralarındaki irtibatı Hz. Musa ve Hz. Hârun arasındaki ilişkiye benzetmiş fakat 

kendisinden sonra bir peygamber gelmeyeceğini de bildirmiştir.925 Ayrıca Hz. 

Peygamber, mü’minlere Allah’ı sevmelerini, Allah’ın sevgisiyle kendisini sevmelerini 

ve kendisine duyulan sevgiyle beraber Ehl-i Beyt’ini sevmelerini tavsiye 

buyurmuştur.926 Bir başka hadiste ise “Ey Ali, mü’min olanlar seni severler; münafık 

olanlar senden nefret ederler”927 dediği rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber ve Hz. Ali 

arasındaki akrabalık ilişkisi gönül bağı, dostluk, dayanışma ve İlâhî sırları paylaşma 

                                                 
922 Bahsi geçen “kisa” hadisi ile ilgili rivayetlerde farklılıklar bulunmaktadır. Hz. Peygamber’e bu âyet-i 
celîle, ezvâc-ı tâhirattan Ümmü Seleme’nin evinde nâzil olmuştur. Hz Peygamber, Hz. Fâtıma’yı, Hz. 
Ali’yi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i abasının altına alarak “Allah’ım, benim ehl-i beytim işte bunlardır; 
bunların kusurlarını gider, kendilerini tertemiz yap!” diye dua ettiğinde Ümmü Seleme de “Yâ Resûlallah, 
ben de onlarla bereber miyim?” şeklinde sual ederek kendisinin de dâhil olup olmadığını anlamaya 
çalışmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Sen yerinde dur, sen zaten hayırla birliktesin” 
buyurmuşlardır. Tirmizî, Es-Sünenü’t-Tirmizî, c. 5, ss. 351-352 (Hadis nr.: 3205). 
 “Tathîr” ayeti olarak ifade edilen, Ahzâb sûresi 33. ayetinin tefsir ve te’vîli hususunda ayetin siyak ve 
sibakını dikkate alan müfessirler, bu ayette geçen “ehlü’l-beyt” kavramı ile Hz. Peygamber’in 
hanımlarının ve Hz. Fatıma dışındaki diğer kızlarının da bu kavram dâhilinde yer aldığını bildirmişlerdir. 
“Kisa” hadisinde bildirilen, Hz. Peygamber’in Hz. Ümmü Seleme’ye ithafen “Sen yerinde dur, sen zaten 
hayırla birliktesin” buyruğundan da bunun anlaşılması gerektiğini bildirmişlerdir. Ehl-i Sünnet inancı bu 
doğrultudadır. Bkz.: Süleyman Uludağ, “Âl-i abâ”, DİA, İstanbul 1989, c.2, ss. 306. 
Ayrıca Hz. Peygamber’in ashabından bazı kimselerin sadaka almalarının yasak olması ile ilgili olarak bu 
kimselerin de “Ehl-i Beyt”e dâhil edilebileceği söylenmiştir. Bkz.: Mustafa Öz, “Ehl-i Beyt”, DİA, c. 10, 
İstanbul1994, s. 499. 
923 Tirmizî, Es-Sünenü’t-Tirmizî, c. 5, s. 44 (Hadis nr.: 2676). 
924  a.g.e, s. 636 (Hadis nr.: 3719). 
925  Buhârî, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi 1-18, c. 8, s. 3374 (Hadis nr.: 78); Tirmizî, a.g.e, c. 5, ss. 638, 
640-641 (Hadis nr.:3724,3730). 
926  Tirmizî, a.g.e, c. 5, s. 664 (Hadis nr.:3789). 
927  Ebû Abdirrahman Ahmed bin Şuayb b. Ali en-Nesâî, Sünenü’l-Kübrâ, (I-XII), ter.: Yaşar Güngör, 
Ocak Yayınları, c. VII, İstanbul 2011, s. 630, (Hadis nr.: 8433); Tirmizî, a.g.e, c. 5. ss. 642-643 (Hadis 
nr.: 3736, 3717). 
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sonucu, Hz. Ali’nin, Hz. Peygamber’in ahlakının ve terbiyesinin tam bir numûnesi 

olmasına vesile olmuş; böylelikle Hz. Ali, ilim ve irfânda ümmete rehber olmuştur.928 

Hz. Peygamber’in, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e de derin muhabbet 

beslediği, İslamî kaynakların sıklıkla bahsettiği konulardan biridir. Onlara küçük 

yaşlarından itibaren şefkat ve hürmetle muamele eden Hz. Peygamber, bir hadislerinde 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in cennetin iki genç efendisi olduklarını ifade 

buyurmuşlardır.929 Yine bir başka hadiste ümmetine iki emanet bıraktığını bunlardan 

birinin “kitap” (Kur’ân-ı Kerîm) diğerinin de Ehl-i Beyti olduğunu bildirmiş, 

mü’minlerin bu ikisine de sıkı sıkıya sarılmalarını emir buyurmuşlardır.930 

Bu bağlamda, İslamî Edebiyat içinde Hz. Ali’yi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i 

sevmeyi, Hz. Peygamber’i sevmek anlamına geldiğini bilen şairlerimiz, her bakımdan 

üstün fazilet ve ahlaka sahip olan “Âl-i Abâ”yı öven şiirler/methiyeler kaleme 

almışlardır. Hz. Ali’nin, “ilmin kapısı”, “yiğitlerin efendisi”, “Haydar-ı Kerrâr” ve “şâh-

ı velâyet” oluşu, kılıcı Zülfikâr ve atı Düldül, kahramanlığı ve şecâati bu medhiyelerde 

işlenen konulardandır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in fazilet ve ahlakta sıbteyn-i Resûl 

olarak ümmete önder oluşları ve her bakımda üstün özellikleri, yine medhiyelerde 

işlenen konular arasındadır. 

Bu alanda var olan bir diğer edebî tür ise mersiyelerdir.931 Bir kimsenin 

iyiliklerinin sayılıp dökülmesi demek olan Arapça “resâ”  kökünden türetilen mersiye, 

edebî bir terim olarak ölen bir kimsenin ardından onun iyi vasıflarının dile getirilmesi 

ve vefâtından duyulan teessürün ifade edilmesi için kaleme alınan manzumeler veya 

irâd olunan nutuk şeklinde tanımlanmaktadır.932 Bilindiği üzere, İslam tarihinde vukû 

bulan, son derece elîm bir hadise, Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in, ailesi ve 

taraftarı olan yetmiş iki kişi ile birlikte Muharrem ayının onuncu gününde (H. 61) 

Kerbelâ’da şehid edilmesidir.933 Bu durum Muharrem ayına da Kerbelâ’ya da ayrı bir 

husûsiyet kazandırmıştır. Bu elîm hadise ve yaşanan acı, edebiyatımızda Kerbelâ 

                                                 
928  Hz. Ali’nin ilmi yönü ile ilgili olarak bkz.: Hüseyin Güfta, Divan Şiirinde İlim, Akçağ Yayınları, 
Ankara 2004, ss. 257-269. 
929  Tirmizî, a.g.e, c. 5. ss. 656, 660-661 (Hadis nr.: 3768,3781). 
930  Müslim, Sahîh-i Müslim, c. 10, s. 6198-6200 (Hadis nr.: 36,37); Tirmizî, Es-Sünenü’t-Tirmizî, c. 5, ss. 
662-663 (Hadis nr.:3786). 
931  Mersiye türü ile ilgili ayrıntılı bir okuma için bkz.: Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek, Akçağ Yayınları, 
Ankara 1994. 
932  Şemseddin Sȃmî, Kȃmȗs-ı Türkî, s. 1321-1322. 
933  Kerbelâ’da yaşanan elim hadisenin edebiyatımıza yansımaları çok büyük olmuştur. Hz. Hüseyin'in 
dinî-siyasî görüşlerini bilmek; Yezid b. Muaviye'ye neden biat etmediğini görmek ve tüm uyarılara 
rağmen Kûfe'ye neden gittiğini anlamak; Kerbela hadisesinin sebeb ve sonuçlarını İslam Tarihi 
bağlamında daha net görebilmek için oldukça önemlidir. Bu konuda bkz.: M. Asım Köksal, İslam Tarihi 
Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, Akçağ Yayınları, Ankara 1979, s. 182; Mustafa Özkan, “Kerbelâ’dan 
Önce Hz. Hüseyin’i Doğru Anlamak”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 1, c. 1, sayı 1-2, 
Şırnak 2010, ss. 87-109. 
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mersiyelerinde dile getirilmiştir. İslam dininde uzun süren “yas”lar hoş 

karşılanmamakla beraber Hz. Hüseyin’in mâtemini tutmak, Kerbelâ’yı ve o gün 

yaşananları anımsamak ve anımsatmak için kaleme alınan şiirler, “Nebevî bir duruşun” 

tezahürü olarak kabul görmüşlerdir.934 

Türk-İslam Edebiyatında, Kerbelâ’da Muharrem ayında meydana gelen bu 

hadise etrafında kurgulanmış “ayrı bir tür” olarak “Makte’l-i Hüseyin”ler oluşmuştur.935 

Kelime anlamı olarak “birinin katl olunduğu yer” demek936 olan maktel ile Kerbelâ ve 

Hz. Hüseyin’in katli kastedilmektedir. Makteller, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ’da yaşanan 

acıyı daha “hacimli”, konuyu “destanî özellikler katarak” anlatan937 böylelikle İslam 

tarihinde vukû bulmuş bu acı hadiseyi canlı tutan eserlerdir. Türk Edebiyatında tespit 

edilebilen ilk “maktel” Yûsuf-ı Meddâh’ın Maktel-i Hüseyin’idir.938 Lâmî’nin Kitâb-ı 

Maktel-i Âl-i Resûl’ü de bu alanda kaleme alınmış diğer bir eserdir.939 Fuzûlî’nin, İran 

sahasında yazılan en önemli maktel örneklerinden biri olan Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin 

Ravzatü-ş-Şühedâ adlı eserini örnek alarak inşa ettiği; şiirsel özellikler, üslup ve tahkiye 

açısından “aslından daha muvaffak”940 sayılabilecek eseri Hadikatü’s-Süedâ’sı, maktel 

türünün ve Kerbelâ mersiyesi geleneğinin edebiyatımızdaki en güzel örneklerinden 

biridir.941 

Muharremiyeler de bu bağlamda yazılan şiirlerdendir. Kamerî aylardan olan 

Muharrem’in kelime anlamı “tahrim edilmiş, haram kılınmış” demektir. Zilkade, 

Zilhicce, Recep ve Muharrem ayları dinimizce savaşmanın uygun bulunmadığı, haram 

kılındığı aylardandır.942 Muharremiyelerin kaleme alınışında iki ana neden göze 

çarpmaktadır. İlki Muharrem’in hicrî yeni yılın ilk ayı olması ile ilgilidir. Şairler, 

padişahların ve devrin ileri gelenlerinin yeni yılını tebrik etmek maksadıyla 

muharremiyyeler kaleme almışlar ve hangi yıla girildiğini, tarih düşürmüşlerdir.943 

                                                 
934  Kahraman Özkök, Osmanlı Dönemi Şeyhlerinden Kerbelâ Mersiyeleri, Revak Kitabevi, İstanbul 
2014, s. xi. 
935  “Makte’l-i Hüseyin”lerin çok sık işlenen konulardan biri haline gelip pek çok sayıda eserin meydana 
gelmesi ile mersiyelerden gelişen ayrı bir tür olarak kabul edilmesi ile ilgili olarak bkz.: Metin Akkuş, 
Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, Edebi Tarzlar ve Türler, s. 136. 
936  Şemseddin Sȃmî, Kȃmȗs-ı Türkî, s. 1389. 
937  Bünyamin Çağlayan, Kerbelâ Mersiyeleri, Gazi Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Ankara 1997, s. I. 
938  Kenan Özçelik, Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyin (İnceleme-Metin-Sözlük), Ankara Üniversitesi 
SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008. 
939  Harun Arslan, Lâmîi Çelebi Kitâb-ı Maktel-i Âl-i Resûl, Giriş-Metin-İnceleme-Sözlük-Adlar Dizini, 
İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2001.  
940  Abdülkadir Karahan, Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 1980, s. 273. 
941  Şeyma Güngör, Fuzûlî Hadikatü’s-Süedâ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.  
942  Bakara 2/217; Tevbe 9/36-37. 
943  Tahir Olgun, Edebiyat Lügati, s. 82; Ayrıca yeni hicrî yılın gelmesi nedeniyle muharremin ilk günü 
padişah tarafından dağıtılan bahşişe de “muharremiye” denilmiştir. Bkz.: Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lügat, s. 668; Tâhirü’l-Mevlevî, “Muharremü’l-haram”, Mahfil, c. 1, sayı: 3, 1338, s. 49; 
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Muharremiyelerin yazılışında rastlanan ikinci sebep ise şairlerin Hz. 

Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in, Kerbelâ’da yaşadıklarını Muharrem ayı 

vesilesiyle hatırlamak ve hatırlatmaktır.944 Şairler, o gün vâki olan bu “ciger-sûz” 

hadiseyi bugün hâlâ hissettiklerini şiir diliyle anlatmışlar; devrin zalimleri ve 

mazlumları ile Kerbelâ’daki zalimler ve mazlumlar arasında irtibat kurmuşlardır. 

Özellikle mutasavvıf şairler, derin hüznün yanında meselenin hikmet ve ibret cihetleri 

üzerinde de durmuşlar; Hz. Peygamber’i ve Ehl-i Beyt-i Mustafa’yı tazîmle, salât u 

selâmlarla, istimdâd ve istişfa talepleri ile yâd etmişler; muhabbet ve bağlılıklarının 

bildirmişlerdir.945 

Edebiyatımızda muharremiyelerin ilk örneklerini XIII. yüzyıldan itibaren 

görmek mümkündür. XVIII. yüzyıla gelindiğinde ise muharremiye kaleme alan şairlerin 

sayısında ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Muharremiyeler, hemen hemen bütün nazım 

şekillerinde kaleme alınmışlardır.946 

Osmanlı kültüründe, Muharrem ayının gelmesi ile birlikte sadece Alevî-Bektaşî 

çevrelerde değil, Ehl-i Sünnet inancına bağlı pek çok farklı tarikatın tekke ve 

dergâhlarda düzenledikleri merasimlerde, mûsiki eşliğinde, topluca veya mersiye-hânlar 

tarafından muharremiyelerin okunduğu da bilinmektedir.947 

Tahir Olgun, mersiyeyi tanımlarken, bu tarz şiirlerin tesirli olabilmeleri için 

şairlerinin candan, yürekten müteesir olması gerektiğini vurgulamaktadır.948 Bu 

bağlamda Türk Edebiyatında kaleme alınan Kerbelâ mersiyeleri, muharremiyeler ve 

makteller divan şiiri içerisinde farklı sâiklerle yazılmış diğer mersiyelerden ayrı bir yere 

sahiptir. Bunlar ısmarlama veya zorakî söylenmiş manzûmeler değil, şairlerin, Hz. 

Peygamber’in pâk nesline yapılanlar nedeniyle duydukları acıyı somutlaştırdıkları 

eserlerdir. 

Mehmet Tevfik Efendi de Hz. Ali’ye ve sıbteyn-i Resûl’e derin hürmet ve 

muhabbet duymuş; bu muhabbetin bir tezahürü olarak methiyeler kaleme almıştır. Ona 

göre dünya ve ukbâ saadetini isteyen kişi “ehl-i aşk” olmalıdır. Ancak “ehl-i aşk” vefâ 

                                                                                                                                               
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, İstanbul 1971, s. 
567. 
944  Ahmet Topal, “Klasik Türk Edebiyatında Muharrem Ayı Etrafında Yazılan Şiirler”, Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 35, Erzurum 2007, s. 91; İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri 
Sözlüğü, s. 332. Mustafa İsmet Uzun, “Muharremiyye”, DİA, İstanbul 2006, c. 31, ss. 8-9. 
945  Ehl-i Beyt ve Âl-i Abâ kavramları ve bu kavramlarla aynı bağlamda kullanılan diğer sözcüklerin 
Türk-İslam şiirinde tezahürü için bkz.: Meliha Yıldıran Sarıkaya, “Türk-İslam Edebiyatında Ehl-i Beyt ve 
Muâdili Kavramları Şiire Taşıma Geleneği”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, 
yıl: 2007/1, ss. 89-126. 
946  Mustafa İsmet Uzun, “Muharremiyye”, DİA, c. 31, s. 8. 
947 Mustafa İsen, “Mersiye”, DİA, İstanbul 2004, c. 29, ss. 219; Nuri Özcan, “Mersiye”, DİA, İstanbul 
2004, c. 29, s. 220; Tâhirü’l-Mevlevî, “Muharremü’l-haram”, Mahfil, c. 1, sayı: 3, 1338, ss. 45-49. 
948  Tâhir Olgun, Edebiyat Lügati, s. 79. 
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sahibi olur, vefâlı davranır; ezelde verdiği söze sâdık, Resulullâh’a ve Ehl-i Beyt’ine 

bağlı kalır. Bunu, Hoca Tevfik medhiyelerinden birinde, 

 

Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

tekrarı ile dile getirir. Onun bu beyti Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süedâ’sında yer alan ve 

Fuzûlî’nin Hurr bin Yezîd-i Riyâhî’ye söylettirdiği şu beyti hatırlatır: 

 

Benem ol Hurr bin Yezîd-i Riyâhî 

Ki ezelden muhibb-i Âl-i Abâ’yam949 

 

Sofuzâde, aslında zaten edebiyat geleneğinde var olan “muhibb-i hânedân” 

kavramını son derece güzel bir terkiple kullanmış; Hz. Peygamber’in hem ismi hem de 

sıfatı olan “Mustafa” ile “Ehl-i Beyt” kavramını da bu terkibe eklemiştir. Bunu da 

ezelde verilen söze vefâ etmeye bağlamış, “kâlû belâ” ile “Kerbelâ” arasından hem lafzî 

hem de anlam bakımından benzerlik kurmuş; böylelikle maddî-mânevî her yönden 

arındırılıp saf ve seçkin duruma getirilmiş, benzerleri içinden en temizi, en iyisi ve en 

hâlisi olarak seçilmiş kimseler olan Ehl-i Beyt-i Mustafâ’yı sevmenin dinin temel 

unsurlarından biri olduğunu vurgulamıştır.  

Bu bölümde yer alan, Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerinden ilki “gazel” başlığı 

altında kaleme alınmıştır. Bu şiir, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e medhiyedir.  

Yine bu başlık altında yer alan 17 Kanûn-ı Evvel 1936 tarihli şiir için de 

“methiye” başlığı konulmuştur. Bu şiir de Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için yazılmış övgü 

şiirlerindendir. Bu şiirlerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in, “Âl-i Abâ”dan, Hz. 

Peygamber’in kızı Hz. Fatıma’nın evlatları oluşlarından bahsedilmiştir. Şâh-ı velâyet 

Hz. Ali’den, tevârüs eden velâyet sırlarının onlarda toplanmış olduğu gibi pek çok konu 

üzerinde durulmuştur. Bu şiirler Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için yazılmış na’tlar 

gibidirler.  

Sofuzâde, 14 Temmuz 1940 tarihli şiiri “İlticÀ be-dergÀhı èAlíyyü’l-MurùeøÀ 

(raêıyÀ’l-lÀhu anh)” başlığını taşımaktadır. Bu şiir, Mehmet Tevfik Efendi’nin kendi 

                                                 
949 Şeyma Güngör, Fuzûlî Hadikatü’s-Süedâ, s. 353. Yezid’in saflarında yer alırken savaşın mukadder 
oluşundan ve kan dökülmesinden endişe eden Hurr bin Yezid-i Riyâhî, “kıyamet günü Hz. Peygamber’e 
vereceği cevabın” ızdırabıyla dünya (güç-iktidar-Yezid) ve ukbâ (Hz. Hüseyin) arasında muhayyer kalmış 
sonunda ukbâ’yı seçerek Hz. Hüseyin’in saflarına geçmiştir. Kerbelâ günü böyle niyaz ettiği Hadikatü’s-
Süedâ’da anlatılmaktadır. Bkz.: Güngör, Fuzûlî Hadikatü’s-Süedâ, ss. 342-394. 
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halini, perişaniyetini, acziyetini ifade ederek, “ledün ilminin sultanı” olan Hz. Ali’den 

manevî yardım talep etmesini konu alır. Fazla uzun olmayan, 12 beyitten oluşan bu şiir, 

istimdâd özelliğindedir. Bu nedenle her beytin sonunda “yâ Ali meded” nidâsı 

tekrarlamaktadır.950 

Bölüm içerisinde yer alan diğer şiirleri Mehmet Tevfik Efendi “muharremiye” 

olarak isimlendirmiştir. 7 Şubat 1936 (14 Zilkâde 1354) tarihli şiiri, mütekerrir 

müseddes bir muharremiyedir. 10 Mart 1938 (8 Muharrem 1357) tarihli şiiri ise 

müzdevic müsemmen bir muharremiyedir. Sofuzâde, 10 Temmuz 1927 (10 

Muharremü’l Haram 1346) tarihli şiirinde Kerbelâ’da yaşanan acıları hatırlatarak 

günümüzdeki zalimlerin dine yaptıkları zulmün şiddetinin o günden daha kuvvetli ve 

yıkıcı olduğunu dile getirmiştir. 

Bu bölümde yer alan son şiir ise Mehmet Tevfik Efendi’nin “Ve’l-fecr veleyâlin 

aşr’951 âyet-i celîlesi tefsîri zemîni üzerine inşâd edilmiş muharremiyedir” dediği 

kasidedir. Bu şiir, kasidenin hemen hemen tüm bölümlerini ihtiva etmektedir. Teşbib 

bölümü, Fecr sûresinin bu ilk ayetinin tefsiri üzerinedir. Kur’ân-ı Kerîm’in 89. sûresi 

olan Fecr sûresi, Leyl sûresinin ardından nâzil olmuştur. Müfessirler, “şafak vakti, tan 

yeri” anlamına gelen “fecr”e yemin ile başlayan bu sûrede karanlığın ardındaki aydınlık 

sabahın anlatıldığını belirtmişler; bahsedilen on günün Ramazan-ı şerîfin son on günü, 

Zilhicce’nin ilk on günü ya da Muharrem ayının ilk on günü olabileceğini 

söylemişlerdir. Sûrenin diğer ayetlerinde Âd ve Semûd kavimlerinin ve Firavun’un 

helak oluşları anlatılmaktadır. Bu ayetlerde mü’minlere yapılan zulümlerin cevapsız 

kalmayacağı, güçlü oluşlarına güvenip sahip oldukları kuvveti, baskı ve zülüm için 

kullananların helak olacağı bildirilmektedir.952  

Mehmet Tevfik Efendi, Hz. Peygamber’i “leyâlin aşr”ı, on geceyi, nurlandıran 

“fecr” olarak görmektedir. Âlem’in onun nurundan yaratılışı ve pek çok tasavvufî 

konuya atıflar bulunan bu şiirin devamında, sırasıyla Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. Yâkup, 

Hz. Yunus, Hz. İbrahim, Hz. Eyyûp, Hz. Mûsa ve Hz. İsa’dan (a.s) bahsedilmektedir. 

Sofuzâde, ismi zikredilen bu peygamberlerin çektiği sıkıntılardan, geçirdikleri büyük 

imtihanlardan bahseder ve hepsinin kurtuluş vesilesinin Hz. Peygamber olduğunu dile 

getirir. Daha sonra “girizgâh” ile asıl anlatmak istediği konuya Âl-i Abâ’ya gelir. Önce 

Hz. Ali’nin faziletlerinden, kılıcı Zülfikâr’dan, bineği Düldül’den bahseder ve ardından 

Hz. Hüseyin’in şehid edilişini anlatmaya başlar. Bu meselenin pek çok hikmeti 

                                                 
950  Edebiyatımızda Hz. Ali ile ilgili eserler, ayet, hadis ve kavramlar için bkz.: Meliha Yıldıran Sarıkaya, 
Türk-İslam Edebiyatında Hz. Ali, Marmara Üniveritesi SBE, Doktora Tezi, İstanbul 2004. 
951  “Fecre ve on geceye andolsun”, Fecr 89/1. 
952  Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir I-V, c. V, s. 614-622. 
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olduğunu belirttikten sonra farklı vezin ve kafiyede bir mersiyeye başlar. Bu mersiye 

kasidedeki tegazzül bölümünü andırmaktadır. Fakat burada kaleme alınan mersiye bir 

müsellesdir. Dokuz bentten oluşan bu mersiyede Hz. Hüseyin’in, Hz. Peygamber’i 

rüyasında gördüğünden ve kendisine kavuşması için acele etmesini emir 

buyurduğundan bahseder. Buradan hareketle Hz. Hüseyin’in öldürüleceğini bile bile 

şehadete ilerlediğini anlatır. Bu mersiyenin ardından şair, başlangıçtaki vezne ve 

kafiyeye geri dönerek şiirine devam eder. “Fahriye” kısmında kendi şairliğinden ziyâde 

Ehl-i Beyt’e duyduğu muhabbetin büyüklüğünü ön plana çıkarır. Ancak bu muhabbet 

vesilesiyle böyle bir nazma muvaffak olduğunu belirtir. Cenab-ı Hak’tan afv u mağfiret 

ve Hz. Hüseyin’den atâ kılmasını niyaz ettiği duâ bölümü ile de şiirini tamamlar. 

Bu bölüme yer alan son mersiyede ise Hz. Hüseyin’i pek çok vasfı ile anan 

Mehmet Tevfik Efendi, onu, “mihver-i arz u semâ” ve “kutb-ı gerdûn-ı belâ” olarak 

tanımlamış; maddî ve manevî üstün özellikleri ile “önder” oluşuna vurgu yapmıştır. 

Muharremiyelerin bestelenerek mersiye-hânlar ya da nevha-hânlar tarafından 

muharrem ayında veya sair zamanlarda tertip edilen cemiyetlerde okunmuş olduğundan 

yola çıkarak Mehmet Tevfik Efendi’nin mersiyelerinin de musikî eşliğinde okunmuş 

olabileceği düşünülebilir. Kastamonu’daki tasavvufî hayatın yoğunluğu; Sofuzâde’nin 

hem muharremiyeleri hem de diğer şiirleri bağlamında bunun tahakkuk etmiş olma 

ihtimalini güçlendirmektedir. Ayrıca yakın zamana kadar, Kastamonu’da Nasrullah 

Cami’sinde muharrem ayı vesilesiyle mevlid-i şerîf tertip olunduğu kaynakların 

aktardığı bilgiler arasındadır. Hatta namazdan sonra meydanda iki sıra halinde toplanan 

cemaatin arasında sebilcilerin mersiye ve ilâhiler okuyarak su dağıttıkları; cemaatin, Hz. 

Hüseyin’in hâtırasına hürmeten içinde Esmâ-i Hüsnâ ve Yâsîn sûresinin yazılı olduğu 

bakır taslarla dağıtılan sudan birer yudum içtikleri de rivayet edilen bilgiler 

arasındadır.953 Bu bağlamda, Mehmet Tevfik Efendi’nin ses unsurları açısından son 

derece ahenkli olan şiirlerinin bu meclislerde terennüm edilmiş olması da muhtemel 

görünmektedir.954  

Sofuzâde’nin, Ehl-i Beyt konulu türlerde kaleme aldığı şiirlerinin sayısı ve 

nazım şekilleri şu şekildedir:  

 

 

                                                 
953  Nuri Özcan, “Mersiye”, DİAİstanbul 2004, , c. 29, s. 220. 
954  Ayrıca, Sofuzâde’nin, çalışmamızın “Münâcâtları” bölümünde yer alan: “İki gül-àonca-i gülzÀr-ı 
risÀlet yÀ Rab/ Eylesünler baña maóşerde şefÀèat yÀ Rab”tekrarlı şiirinde de Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in 
kendisine mahşerde şefaat etmesini Cenâb-ı Allah’tan niyaz ettiği de bu bağlamda hatırlanmalıdır.  
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Nazım Şekilleri 
Şiir 

Sayısı 

Gazel 4 

Kaside 1 

Müselles 1 

Müseddes 2 

Müsemmen 1 

Toplam 9 

 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün955  

1 Úurre-i èayn-ı Óabíb-i KibriyÀ nÿr-ı ÒudÀ 

 Şeh Óasan òulk-ı rıøÀ şÀh Óüseyn-i müctebÀ 

 

2 Pertev-i bezm-i serír-arÀ-yı “mÀ evóÀ” o kim956 

 Server-i ceyş-i muóibb-i òanedÀn Ál-i èAbÀ 

 

3 Zíver-i èarşü’l-èalÀ nÿr-ı sirÀc-ı MuãùafÀ 

 MÀder-i bint-i Resÿl ibn-i èAliyyü’l-MurtaøÀ 

 

4 Óaøret-i ŞÀh-ı Óasan dil-teşne-i zevc-i beyt 

 Gevher-i õÀt-ı Óüseyn mÀh-ı ôalÀm-ı KerbelÀ 

 

5 Teşne-i Tevfíú’dir dil maèneví kÀrdan 

 El-emÀn ey ÀfitÀb-ı meclis-i şÀh-ı ÒudÀ 

 

 

                                                 
955  06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 9b. 
956  “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti”, Necm 53/10. 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün957 

   Müseddes Muóarremiye 

1 Göñül bÀbıñdadır her kÀrımız ãıdú u ãafÀyız biz  

 ŞerÀb-ı maèrifetle õevk-yÀb-ı “úul kefÀ”yız biz958 

 Olup èabd-i rıøÀ vÀreste-i úayd u cefÀyız biz 

 ŞièÀr-ı faúr ile reh-bürde-i kenz-i òafÀyız biz 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

2 ÒudÀ bir síne-i bí-kínede ímÀnımız vardır 

 Óuøÿra vÀúıfız ol saóada dívÀnımız vardır 

 Biz ÀdetÀ bendeyiz amma ulÿ sulùÀnımız vardır 

 Edersen iddièÀ iåbÀt için burhÀnımız vardır 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

3 Derÿní ÀşinÀlıú cismimizde mÀye olmuşdur 

 Bütün gün añlarıñ yÀdı bize sermÀye olmuşdur 

 CihÀndan yalñız õevú-i muhÀbbet vÀye olmuşdur 

 Evet dünyÀ vü èukbÀda bize pírÀye olmuşdur 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

4 Yıúılsın kÀ´inÀt isterse olsun her cihet ÀbÀd 

 O lÀ-úaydız ki geçdik her cihetden her-çi bÀd-À-bÀd 

 CihÀnıñ varlıàından dilde istiànÀ olup muètÀd 

 Ne feryÀd eyleriz àamdan ne bir müşkilden istimdÀd 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

                                                 
957  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), ss. 47-49. 
958  Ra´d 13/43; Ankebut 29/52.  
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5 Bizim dil-dÀrımız milk-i beúÀnıñ ÀfitÀbıdır 

 CenÀb-ı ÒÀlıú-ı kevn ü mekÀnıñ intióÀbıdır 

 Velí nièmet-i èÀlem anıñ èÀlí cenÀbıdır 

 Bu şeh beyt-i metíniñ cümle maømÿnu kitÀbıdır 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

6 Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt ehl-i saèÀdetdir 

 SaèÀdet isteyince ehl-i èaşú olmaúsa èÀdetdir 

 Bu rÿóa ãÀóib olmaú cÀnib-i Óaú’dan èinÀyetdir 

 İmÀmı ehl-i èaşúıñ óaøret-i şÀh-ı velÀyetdir 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

7 Gürÿh-ı nÀ-òalefle olmayız pÀzÀrımız yoúdur  

 Siyeh-rÿyÀn-ı cehl ü mefsedetle kÀrımız yoúdur 

 Ùaríú-i ihtidÀdan çıúmayız zünnÀrımız yoúdur  

 Muóibb-i Ehl-i Beyt’iz söyleriz inkÀrımız yoúdur 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

8 Edip ãarf-ı naôar tÀríòe èÀ´id mÀcerÀlardan  

 Yezíd’in fitnesinden dürlü dürlü belÀlardan 

 Beríyiz Óaú yolunda àayr-ı lÀyıú iddièÀlardan 

 Bi-óamdi’llÀh olup Ál-i èAbÀ’ya ÀşinÀlardan  

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

 

9 İlÀhí maàfiret úıl cürmümüz ehl-i velÀ óaúúı 

 Dil-i mecrÿó-ı reh-vÀr-ı ùaríú-i ibtilÀ óaúúı 
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 ŞehídÀn-ı beyÀbÀn-ı diyÀr-ı KerbelÀ óaúúı 

 Budur iúrÀrımız Tevfíú hep “úÀlÿ belÀ” óaúúı959 

  Ezelden ehl-i èaşúız zümre-i ehl-i vefÀyız biz 

  Muóibb-i òÀnedÀn-ı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ’yız biz 

     7 Şubat 1936 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün960 

  Medóiyye-i Sıbù-ı Resÿl (s.a.v) 

1 äıbù-ı maóbÿb-ı ÒudÀ’sın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 Luùf-ı maóø-ı KibriyÀ’sın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

2 MÀderiñ olmuş CenÀb-ı FÀùıma òayrü’n-nisÀ 

 Zübde-i “Ál-i èAbÀ”sın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

3 ÕÀtına olmuş şehÀdet refref-i evc-i kemÀl 

 Maôhar-ı nÿr-ı hüdÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

4 Sırr-ı òurşíd-i velÀyet sende oldu müncelí 

 Óiããe-dÀr-ı ısùıfÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

5 Eylemiş èilm-i ezel õÀtıñ imÀm-ı evliyÀ 

 Dem-niåÀr-ı ibtilÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

6 Na´t-i pÀkiñ òaşredek olmaz cihÀnda nÀ-bedíd 

 Áyet-i medó ü åenÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

 

                                                 
959  A'rȃf 7/172. 
960  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter ),  s. 41; Abdulkadiroğlu, “Sofuzâde’nin Biri Münâcât Diğeri 
Medhiyye Hz. Ali ve Hz. Hüseyin İçin Yazdığı Bilinmeyen İki Manzûmesi”, Kültürümüzden Esintiler, ss. 
82-83; Çağlayan, Kerbelâ Mersiyeleri, s. 416-417. 
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7 ÒÀk-i pÀyiñden umÀr Tevfíú luùf u èÀùafet 

 Ehl-i derde mültecÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

    17 Kânûn-ı Evvel 1936 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün961 

 İlticÀ be-dergÀhı èAlíyyü’l-MurùeøÀ (RaêıyÀ’llÀhu anh) 

1 èÖmrüm içinde pür-kederim yÀ èAlí meded 

 áamla kesildi tÀb u ferim yÀ èAlí meded 

 

2 Her rÿzigÀr bÀèiå olur inkisÀrıma  

 BÀà-ı belÀda bir şecerim yÀ èAlí meded 

 

3 CeryÀnı óÀdiåÀt bütün iñledir beni 

 Birdir benimle nÀlelerim yÀ èAlí meded 

 

4 Sende teôÀhür eyledi mihri velÀyetiñ  

 Ol nÿra ilticÀ ederim yÀ èAlí meded 

 

5 Gözler cemÀl-i şefúatiñi şÀm-ı Àrzÿ  

 Oldu niyÀz her seherim yÀ èAlí meded 

 

6 İtmez cihÀnda kimseden ümmíd-i èÀùıfet 

 Úalb-i òaúír-i bí-åemerim yÀ èAlí meded 

 

7 Sen şehriyÀra bende-i efgendeyim faúaù 

 èAbd-i õelíl-i bí-hünerim yÀ èAlí meded 

 

8 Sínem velÀ-yı devletiñiñ cilve-gÀhıdır  

 Reşk-i èuyÿn-ı sím ü zerim yÀ èAlí meded 

                                                 
961  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 173; Abdulkadiroğlu, a.g.e, ss. 83-84. 
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9 Faúrım zemín-i salùanat-ı èÀşiúÀnedir 

 SÀyeñde şÀh-ı muèteberim yÀ èAlí meded 

 

10 Ey ÀsumÀn-ı èilm-i ledünníde ÀfitÀb 

 Ey mÀhitÀb-ı cilve-gerim yÀ èAlí meded 

 

11 Oldum feøÀ-yı seyr-i muóabbetde nÀ-bedíd  

 Ál-i èAbÀ’yı çoú severim yÀ èAlí meded 

 

12 BÀb-ı keremden eyleme Tevfíú’i nÀ-ümíd 

 Ol ÀsitÀna beste serim yÀ èAlí meded 

    14 Temmuz 1940 

 
 

  mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün962 

 Sene-i Hicriyye 1357 Muóarremü’l-Óaram’ında Yazılmıştır963 

1 Gelip şehr-i Muóarrem tÀzelendi mÀh u sÀl ey dil 

 Bi-óamdi’llÀh díne gelmedi óÀlÀ zevÀl ey dil 

 Söyünmez şemèa-i nÿr-ı ÒudÀ-yı lÀ-yezÀl ey dil 

 Bulur tevóíd ile ehl-i muóÀbbet iètidÀl ey dil 

 Düşer mi mevúıèinden şerè-i pÀk-i pür-kemÀl ey dil 

 Bozulmaz óaşre dek óükm-i CenÀb-ı Õü’l-CelÀl ey dil 

 Sönükdür irtidÀd-ı zümre-i ehl-i êalÀl ey dil 

 FelÀketdir ser-À-pÀ inúılÀb u iòtilÀl ey dil  

 

2 Çıúardı òalúı yoldan bir ùaúım yolsuz fürÿ-mÀye 

 ErÀõil zümresi devletden aldı gün-be-gün pÀye 

 Teveccüh etmiş oldu cÀh u manãıb-ı devlet ednÀya 

 Bütün varlıúdan aldı bed-aãıl bí-èÀr-ı sermÀye 

 TeãÀdüf eyledi iúbÀl-i bí-nÀmÿsa pírÀye 
                                                 
962  06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter ),  ss. 111-113. 
963  8 Muharrem 1357 
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 Şeref dinsizlik oldu maèrifet iãyÀn MevlÀ’ya 

 Muóaúúaú úalmadı endíşede ãabra mecÀl ey dil 

 Gelir her bir cihetden òÀùıra ye´s ü melÀl [ey dil]  

 

3 Nedendir bitmedi devr-i Yezíd-i bí-óayÀ óÀlÀ 

 DevÀm etmekde díne úarşı envÀè-ı cefÀ óÀlÀ  

 FesÀda ôulm ü istibdÀda yoúdur intihÀ óÀlÀ 

 Hücÿm etmekde óizb-i mü´minínle ibtilÀ óÀlÀ 

 Yıúılmaúda mesÀcid úabr-i pÀk-i evliyÀ óÀlÀ 

 Muèallaú óükme elbet seyf-i úahr-ı ÚibriyÀ óÀlÀ 

 Gelir elbet ôuhÿra úuvvet-i èizz ü celÀl ey dil 

 Olur bunlar da bir gün maôhar-ı úahr u nekÀl ey dil 

 

4 Ne günler gördü ümmet sahÀ-i efkÀra gelmezdi 

 Ne şekle girdi millet bir óesÀba kÀra gelmezdi 

 Bu saúlı úÀbiliyyet şívesi güftÀra gelmezdi 

 Bu óÀlet defter-i endíşe-i küffÀra gelmezdi 

 Bu üslÿb-ı rezÀlet òÀùır-ı aàyÀra gelmezdi 

 Bu püskülli sefÀhat iótimÀle vara gelmezdi 

 Yıúıldı tÀc u taòt-ı devlet milk-i kemÀl ey dil 

 Bu milk ü millet-i İslÀm’a gelmişdir zevÀl ey dil 

 

5 ÓesÀb ile nübÿt-ı òÀnedÀnın bir zamÀn geçdi 

 FelÀket kişverinden hep o úudsí kÀr-vÀn geçdi 

 Ne cÀníler şeref buldu nihÀyet verdi cÀn geçdi 

 Bu iúlím-i fenÀ dervÀzesinden nÀgehÀn geçdi 

 Degil èÀlemde ancaú anlara taúdís ü şÀn geçdi 

 Bu ãÿretle beúÀ iúlímine rÿó-ı revÀn geçdi 

 Olunca devlet-i dünyÀ òayÀl-ender-óayÀl ey dil 

 DevÀmında olur mu işbu óÀliñ iótimÀl ey dil 
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6 CihÀñda ôÀlime Tevfíú èiùÀèat èÀdet olmuşdur 

 Bu òalúıñ ekåeri ôulm ü fesÀda Àlet olmuşdur 

 Bu óÀlet böyle tÀríò-i beşerde èibret olmuşdur 

 Ùaríú-i Óaú güzer-gÀh-ı belÀ vü miónet olmuşdur 

 Faøílet ehl-i èilme èÀdetÀ bir nikbet olmuşdur 

 CehÀlet maèãiyet sermÀye-i cemèiyyet olmuşdur 

 Oùur bÀb-ı rıøÀda eyle maòfí óasb-i óÀl ey dil 

 İdilmez óikmetinden ÕÀt-ı BÀrí’den su´Àl ey dil 

     10 Mart 1938 

 
 
 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün964 

1 Muóarrem geldi mÀtem-zÀr-ı èÀlem eyleyip devrÀn 

 Teceddüd eyledi mü´minler için kisve-i hicrÀn 

 

2 Tasalluù eyledi Ál-i Resÿl’e díne ímÀna  

 Temerrüd eyleyip insÀn ãıfatlı zümre-i şeyùÀn 

 

3 Yezíd’iñ geldi on dördüncü èaãrı óükm-i eyyÀmı 

 Óükÿmet óÀkimiyyet óırãı etdi nev-be-nev ùuàyÀn 

 

4 Bu óÀlet ol êalÀliñ ãÿret-i tekrÀrıdır ammÀ  

 TebÀrüz eyledi İslÀm’a úarşı ãavlet-i küfrÀn  

 

5 Desem Ál-i Yezíd’iñ cÀnına raómet degil yañlış 

 O òÀ´inler esÀsı díne bÀrí itmedi èiãyÀn 

 

6 Bu melèÿn kitle yıúdı hep óudÿd-ı şerè-i İslÀm’ı 

 Meded yÀ Rab nedir bu cür´et-i ilóÀd bu èudvÀn 

 

                                                 
964  06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 195. 
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7 HemÀn úan dökse lÀyıú çeşm-i èibret bu temÀşÀya 

 Bütün Àh u enín etse bu óÀle ehl-i dil şÀyÀn  

 

8 CemÀèat oldu hep kÀfir úılıúlı ãaón-ı cÀmiède  

 Olur Tevfíú erbÀb-ı baãíret bunda ser-gerdÀn 

    10 Temmuz 1927/10 Muharremü’l-Haram 1346 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün965 

 “Ve’l-fecr veleyÀlin èaşr” Áyet-i Celílesi Tefsíri  

 Zemíni Üzerine İnşÀd Edilmiş Muóarremiyedir 

1 İntişÀr-ı èÀlemi úaãd eyleyip PerverdigÀr 

 Bir ãabÀóu’l-òayrdan etdi vücÿdu intişÀr 

 

2 Maùlaè-ı eyyÀmdır nÿr-ı vücÿd-ı muùlaúı 

 Maùla-ı eyyÀmdan gÿyÀ eder nÿr inficÀr 

 

3 Nÿr-ı õÀtıyla olup bi’-l-cümle eşyÀ müstenír 

 Hem “leyÀlin èaşr”ı evãÀfında eyler istitÀr966 

4 Mihr-i õÀtından verir eşyÀya tÀb-ı iştiyÀú 

 Şevú-ı óÿbuyla olur miãbÀó-ı èÀlem şuèle-dÀr 

 

5 Bir ùarafdan incilÀ eyler tecellí hem şuhÿd 

 Bir ùarafdan dÀ´imÀ eyler tevÀlí inkisÀr 

 

6 Úaãd edip ièlÀm-ı õÀtın èÀlemi iôhÀr eder 

 Gösterir hem èÀlem-i ãunèında èÀlem ãad hezÀr 

 

 

                                                 
965  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 44-49. 
966  “…on geceye…”, Fecr 89/1. 
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7 İótiyÀr etmiş velÀ aãóÀbını rÿz-ı ezel 

 İşte erbÀb-ı belÀ etmekde selb-i iòtiyÀr 

 

8 Berzaò-ı òavf u recÀ sükkÀnına yoúdur òalÀã 

 İtmeden cÀm-ı óayÀtı zehr-i àamla mest-dÀr 

 

9 Eylemiş bezm-ÀşinÀyÀn-ı nübüvvet ãıdú ile 

 En-necÀb-ı òÀk-i pÀ-yi MuãùafÀ’ya píşe-kÀr 

 

10 Eyleyip “Ádem” tevessül rÿó-ı Faòr-i èÁleme 

 Buldu neyl-i èafv u luùf-ı Óaøret-i PerverdigÀr 

 

11 Mevc-i ùÿfÀn-ı belÀ geçdi CenÀb-ı “Nÿó”dan 

 Cÿd-ı peyàamberde keştí-i necÀt etdi úarÀr 

 

12 Rü´yet-i dil-dÀrda “YÀúÿb”a erişmişken èamÀ 

 Geldi nÿr-ı MuãtafÀ gitdi óicÀb-ı intizÀr 

 

13 Cism-i “Yÿnus” baór-i istiànÀya düşdü vecd ile 

 Erdi Àòir-kÀr-ı imdÀd-ı Óabíb-i KirdgÀr 

 

14 NÀr-ı Nemrÿd oldu “İbrÀhím”e gülzÀr-ı viãÀl 

 Cilve-i nÿr-ı nübüvvet eyledi iùfÀ-yı nÀr 

 

15 Óaøret-i “Eyyÿb”u úılmışdı tecellí nÀle-sÀz 

 Áb-yÀr-ı feyø-i Faòr-i èÀlem oldu çeşme-sÀr 

 

16 Oldu “MÿsÀ” yem-nişín-i baór-i óayret èÀúıbet 

 Ceõbe-i maóbÿb-ı MevlÀ ile buldu reh-güõÀr 
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17 Óaøret-i èÍsÀ çıúıp eflÀke sevú-i èaşú ile 

 Etmede óÀlÀ der-i peyàamberíye intiôÀr 

 

18 Görmedi nÿr-ı ÒudÀ-yı èayn-ı bu cehl-i èaníd 

 Olmaàiçün muècizÀt-ı MuãùafÀ õí-iştihÀr 

 

19 Şems-i tÀbÀn-ı èulÿm-ı aúdes-i ŞÀó-ı rusul 

 Olmasa bu cehl olur mu ol úadar pertev-niåÀr 

 

20 ÁsumÀn-ı mihr-i èirfÀn-ı ResÿllulÀh’da 

 Olmuş iken cümle aãóÀb-ı nücÿm-ı şuèle-bÀr 

 

21 Olmamışken munùafí germiyet-i bezm-i resÿl 

 Var iken her dilde tÀb-ı óasret-i Düldül-süvÀr 

 

22 Çıúmadan seyf-i àazÀ fi’llÀhdan nírengi òÿn* 

 Her úulaúda var iken ãít-ı bülend-i ÕülfiúÀr 

 

23 Síù-ı maóbÿb-ı ÒudÀ şehd-i şehÀdet nÿş edip  

 Ümmet-i meróÿmeyi úıldı şefÀèat neş´e-dÀr 

 

24 Didiler ibn-i Óalílu’llÀh’a olmuşdur fedÀ 

 Böyle itmişdir ezel bezminde “ÙÀhÀ” iòtiyÀr967 

 

25 Sínelerde yÀre açdı vaúèa-i Ál-i Resÿl 

 ÔÀhir olmuş gerçi dürlü óikmet-i PerverdigÀr 

 

26 İşbu yüzden parladı mir´Àt-ı vaódet pertevi 

 Cebhe-i iòlÀã olur elbette Àlÿd-ı èabbÀr 

                                                 
967  Tâhâ 20/1. 
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27 Bir rıøÀ gösterdigim bezm-i belÀda ÀsumÀn 

 Oldu gülgÿn-ı sirişk-i òÿn-ı çeşm-i intiôÀr 

 

28 Ceddi rü´yÀsında emretmişdi “èaccil yÀ Óasen” 

 Úoymamışdı şevú-i vuãlat cism ü cÀnında úarar 

 

29 Çün erişdi yevm-i èÀşurÀ imÀm-ı aãfiyÀ 

 Oldu mièrÀc-ı şehÀdetden revÀn-ı KirdgÀr 

 

30 Sÿziş-i óubb u velÀ verdikde mecrÀ eşkime 

 Yazdı bu meråiye-i dil-sÿzı kilk-i àam medÀr 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün968 

   Meråiye 

1 Ey ãadr-ı äuffe-i ehl-i ãafÀ Óüseyn* 

 Ey şemè-i bezm-èarÿs-ı hüdÀ Óüseyn* 

 Ey nÿr-ı maóø-ı meşèale-i KibriyÀ Óüseyn 

 

2 ÚÀn eylediñ şehÀdet ile òÀk-i Ádem’i 

 Sensin óarem-serÀ-yı risÀlet mükremi 

 Ey bÿse-gÀh-ı óabíb-i ÒudÀ Óüseyn* 

 

3 Oldu muùÀf demiñle o cÀy-ı pÀk* 

 ÒÀkiñle faòr idinse sezÀ ÀsumÀna òÀk 

 Ey cÀnişín-i Sidre vü ÙÿbÀ Óüseyin 

 

4 äÿret bulup vücÿduñ eyle aósen-i ãıfÀt 

 Olduñ kemÀle aèôam-ı ÀyÀt u beyyinÀt 

 Ey mefòar-i muùahhar-ı Àl-i èabÀ Óüseyn 

                                                 
968  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 47-48. 
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5 Ùolsa revÀ fiàÀn ile nüh ùÀú ü şeş cihÀt 

 Görmüş mü böyle vÀúıèa-yı çeşm-i kÀ´inÀt 

 Ey zíver-i sürÀdıú-ı èarş-ı èalÀ Óüseyn 

 

6 LÀyıú degildi òÀk-i zemín cilve-gÀhıña 

 èAzm eylediñ mücerred olup da ilÀhıña 

 Ey reh-neverd-i èÀlem-i bÀlÀ Óüseyn 

 

7 Etdikde píş-gÀhıña hevl-i belÀ ôuhÿr 

 Keşf oldu her nigÀhıña seyr-i behişt ü óÿr 

 Ey óüsnü zíb-i çehre-i óavÀr Óüseyin 

 

8 Ùurduúca devr-i cevr ile òÀk-i belÀ-medÀr 

 Etmekdesin meóÀsin-i õÀt ile iştihÀr 

 Ey biêaèa-i münír dil-i murtaøÀ Óüseyn 

 

9 Olduñ revÀn cadde-i pehnÀ-yı vaódete 

 Rÿóuñ erişdi bezm-geh-i úurb-ı óaørete 

 Ey ãÀóib-i şefÀèat-i yevm-i cezÀ Óüseyn 

 

 

31 Eyleriz her dem revÀn-ı pÀkine èarø-ı selÀm969 

 Ravøa-i èulyÀsına olsun nevÀzişler niåÀr 

 

32 Eylesin elùÀf u iósÀn CenÀb-ı KibriyÀ 

 Raómet ü àufrÀnını iki cenÀó-ı üstüvÀr 

 

33 DÀ´im èilliyyine pervÀz eyledikce MüctebÀ 

 Ola yÀ Rabbí bisÀt-ı vuãlatıñ cÀy-ı úÀrÀr 

                                                 
969 Şair buradan itibaren mersiyeyi bitirip baştaki vezne dönerek şiiri tamamlıyor. 
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34 DÀmen-i Ál-i èAbÀ’yı eyleyip der-dest-i kÀm 

 İsterim yÀ Rab ola Tevfíú’e èafvıñ gibi yÀr 

 

35 Bir muóabbetdir bütün şírÀze-i naôm-ı kelÀm  

 Yoòsa ôan etmem ki olsun bende naôma iútidÀr 

 

36 Ey gül-i zíbÀ-yı gülzÀr-ı risÀlet úıl èaùÀ 

 Dil períşÀn àaríbim tÀr u mÀrım tÀr u mÀr* 

   fi 11 Muóarrem sene 313/4 Temmuz 1895 

 
 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün970 

   Diger bir Meråiye 

1 Rÿh-ı cism-i evliyÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 Nÿr-ı çeşm-i enbiyÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 Sıbù-ı maóbÿb-ı ÒudÀ’sın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 MüctebÀ-yı MuãùafÀ’sın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 Mióver -i arø u semÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

  Úuùb-ı gerdÿn-ı belÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

2 Der muóibb-i Ehl-i Beyt’iñ dem-be-dem “rÿhí fedÀk” 

 Cebhe-i ehl-i velÀda perteviñ ey nÿr-ı pÀk 

 Keff-i iósÀnıñda èÀlem ser-te-ser bir úabøa òÀk 

 MÀtemiñle nüh felek olsa revÀdır çÀk çÀú 

 Mióver -i arø u semÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

  Úuùb-ı gerdÿn-ı belÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

 

 

                                                 
970  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 49-50. Bu şiir 06 Mil Yz A 9962-7 şeklinde kayıtlı defterde 
s.41’de, 17 Kânûn-ı Evvel 1936 tarihinde kaleme alınan “Medóiyye-i Sıbù-ı Resÿl (s.a.v.)” başlıklı şiirle 
büyük benzerlikler göstermektedir. Her ne kadar ikisinin de vezni aynı olsa da buradaki şiirin yazım tarihi 
ve nazım şekli diğer şiirden farklıdır.  
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3 Mevkeb-i iclÀliñ oldu KerbelÀ’da rÿ-nümÿn 

 Eyledi bed-ùínetÀnı ôulm ü èudvÀnı zebÿn 

 DÀà-dÀr etdi zemíni ríziş-i bÀrÀn-ı òÿn 

 Cebhesi ebr-i bahÀrıñ olmasın mı laèl-gÿn 

 Mióver -i arø u semÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

  Úuùb-ı gerdÿn-ı belÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

4 Rÿz-ı maóşer FÀùıma bint-i Resÿl-i KibriyÀ 

 Gösterip pírÀhen-i òÿníni etdikde nidÀ 

 Ehl-i maóşerden úopar dehşetle feryÀd u ãadÀ 

 VÀ şehídÀ vÀ Óüseyn ibn-i èAliyyü’l-MurtaøÀ 

 Mióver -i arø u semÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

  Úuùb-ı gerdÿn-ı belÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

5 Öyle bir millet ki astÀr-ı óayÀyı çÀk eder 

 ÒanedÀn-ı Óaøret-i Peyàamberi ihlÀk eder 

 Kendisin fermÀn-revÀ-yı ôÀlim ü seffÀk eder 

 Mióver -i arø u semÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

  Úuùb-ı gerdÿn-ı belÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

 

6 Ey gül-i gülşen-serÀ-yı Ehl-i Beyt-i MuãùafÀ 

 “Òilúaten òulúan” şebíó-i õÀt-ı maóbÿb-ı ÒudÀ 

 Zíver-i èarş-ı İlÀhí maùlaè-ı nÿru’l-verÀ 

 Ruòlarıñdır Àyeteyn-i sırr-ı Tevfíú ü hüdÀ 

 Mióver -i arø u semÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

  Úuùb-ı gerdÿn-ı belÀsın yÀ Óüseyn ibn-i èAlí 

   fi 9 Muharremü’l-Harâm sene 327/31 Ocak 1909 
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6. Sâkînâmesi 

Klasik Türk edebiyatında görülen türlerden biri de sâkînâmedir. Sâkînâme, 

Arapça “sâkî” sözcüğü ile Farsça “nâme” sözcüğünün bir araya gelmesi ile 

oluşturulmuş birleşik bir kelimedir. Sâkî’nin kelime anlamı su, şarap ve benzeri 

içecekleri sunan kişi demek olmakla beraber yaygın olarak “şarap, içki sunan kişi” 

anlamında kullanılır.971 Nâme’nin kelime anlamı ise “mektup, yazı; kitap”tır.972 Edebî 

bir tür olarak sâkînâmeler, işret meclisini ve onunla ilgili konuları anlatan manzum 

eserlerdir. “Hamriyyât” adı ile anılan sarhoşluk, içki ve şarap konulu Arapça şiirlerin 

sâkînâme türüne kaynaklık ettiği kabul edilmektedir.973 

Sâkînâmelerin, mesnevî nazım şekli ile müstakil eserler olarak kaleme alınan 

örnekleri mevcuttur. Ayrıca divanlar ya da mesnevîler içinde kaside, terkîb-i bent ve 

tercî-i bent formunda sâkînâmeler bulunmaktadır. Sâkînâmeler, daha ziyâde aruzun 

mütekârib bahrinde yazılırlar.974 

Sâkînâmeler, “sâkî”ye seslenilen şiirlerdir. Bu tür şiirlerde şairler, hemen her 

fırsatta söylemek istediklerini söyleyebilmek adına sâkîye nidâ ederler. Bu eserlerin 

belki de bu nedenle yani sık sık sâkîye hitap edilmesi ve eserde yoğunluğun sâkî 

üzerinde toplanmış olması sebebiyle bu adı aldıkları düşünülmüştür.975 

Mey, şarap ve diğer içkiler ile içki dağıtan sâkî, bu meclisin asıl unsurlarıdır. 

Meclisteki eğlenceler, yemekler, mezeler ve diğer keyif verici şeyler, enfiye ve tütün; 

ayrıca hânende ve sâzendeler ile mutrib işret meclisinin diğer unsurlarıdır.976 

Başlangıçta dinin içki ile ilgili yasaklayıcı hükmü nedeniyle sâkînâme türünde 

hem Arap hem de Fars edebiyatında az sayıda eser verilmesine karşılık zamanla bu sayı 

artmış ve bu alanda verilen örnekler çoğalmıştır. Sâkînâmelerin bir edebî tür olarak 

ortaya çıkması ve kimlik kazanması İran Edebiyatı´nda gerçekleşmiştir. Nizâmî’nin (ö. 

1209) İskendernâmesi’nde yer alan bazı bölümler Fars Edebiyatı’nın bu türde kaleme 

alınan ilk örneklerinden kabul edilmektedir.977 Hatta sâkîye seslenmeler yoluyla içkiyi 

ve içki meslisinin âdetlerini, içkiyle uzaktan yakından ilgili pek çok düşünce, duygu ve 

                                                 
971  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 915; İskender Pala, Ansiklopedik Divan 
Şiiri Sözlüğü, s. 387;  
972  Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Büyük Sözlük, Birim Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 645. 
973  Abdülkadir Karahan, “Sâkînâmeler”, Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri, ss. 117-118.  
974  Rıdvan Canım, Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşretnâmeler, Akçağ Yayınları, Ankara 1998, 
ss.12-13. 
975  Karahan, “Sâkînâmeler”, Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri, s. 118. 
976  Canım, a.g.e, s. 11; Mehmet Arslan, Aynî Sâkînâmeler, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, s. 9; 
977 Rıdvan Canım, Türk Edebiyatında Türler, s. 254; Fars şiirinde sâkînâme türünün ayrıntıları için bkz.: 
Adnan Karaismailoğlu, “İran Edebiyatında Sâkînâmeler”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, sayı: 1, 
Konya 1992, ss. 1-9. 
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kavramı bazan tasavvufî, bazan dünyevî olarak bir bütün hâlinde ele alıp işleyen şiirlere 

Nizâmî’den bu yana sâkînâme denilmeye başlandığı da belirtilmektedir.978 

Türk Edebiyatı’nda sâkînâme türünün tam anlamıyla ilk örneği, Edirneli 

Revânî’nin (ö. 1524) İşretnâme adlı eseridir. Divan şiirinde mecazların yoğunluk 

kazanması, tasavvufî söylemin artması, içki, şarap, mey ve sâkî’nin tasavvufî manalar 

kazanması ile sâkînâmeler de farklı bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle pek çok 

sâkînâmenin, kullanılan bu ortak kavramlar nedeniyle, ilk bakışta tasavvufî manada bir 

meclisi mi yoksa dünyevî bir işret meclisini mi tasvir ettiği anlaşılamamıştır. Toplumsal 

yapı içinde var olan işret geleneği, şiir ve şairlik ile irtibatlı görülmüş olmakla beraber 

divan şiirinde zaten var olan tasavvufî anlatımın ve çok katmanlı okunabilirliğin 

sâkînâmelerde daha da fazlalaştığı açıktır. Bu nedenle sâkînâmeler, bir yandan 

yazıldıkları devrin işret meclisleri doğrultusunda bilgiler aktarırken diğer yandan devrin 

dinî-tasavvufî anlayışına ve kadîm tasavvufî geleneğe dair izleri muhtevasında 

bulunduran eserler olmuşlardır. 

Böyle tasavvufî sâkînâmelerde sâkî,979 bütün feyz ve sevginin kaynağı, Feyyâz-ı 

Mutlak, Cenâb-ı Hak, Hz. Allah manasına gelir. Nitekim mutasavvıflar bu konuda 

Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan “Ve sakâhum Rabbuhum şaraben tahûra / Rableri onlara 

tertemiz bir şarap içirir”, 980  ayetini delil getirirler. Bazen de insan-ı kâmil,981 Allah’ın 

yeryüzündeki halifesi, onun bütün isim ve sıfatlarının mazharı, varlığın esas 

mertebelerini kendinde toplayan, âlemin nûru, Allah’ın zat, sıfat ve isimlerinin aynası 

“mürşit” manasına gelir; şarap ise aşktır. Dünyevî manada işret meclislerinde sâkî, 

sunduğu şarapla nasıl aşığın aşkını ziyâdeleştiriyorsa tasavvufî manada da sâkî, mürşid-i 

kâmil olarak insanı tasavvuf yoluyla, aşkla hakîkate ulaştırır.982 Çünkü zaten varlığın 

sebebi aşktır. “Küntü kenzen” rivayetinde geçen “ahbebtü” sırrı ile irtibatlı olarak 

mutasavvıf şairler, hayattan gayenin muhabbetullah ve marifetullah olduğunu 

düşünmüşlerdir. İşte bu nedenle sâkînâmeler, türün doğuşuna öncülük eden 

hamriyyelerden çok farklıdırlar. Çünkü hamriyyeler, daha ziyâde dünyevî aşkı konu 

edinirler; sâkînâmeler ise felsefî, ahlâkî, irfanî öğütler içerirler983 ve İlâhî aşkı konu 

edinirler.  

                                                 
978  Tunca Kontantamer, “Sâkînâmelerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimine Genel Bir Bakış”, Ege Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, c. II ( Prof. Dr. Harun Tolasa Özel Sayısı), İzmir 1983, s. 
81. 
979  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, ss. 305-306. 
980  İnsân (Dehr) 76/21. 
981  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 188. 
982  Mehmet Arslan, Sâkînâme, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, s. 14. 
983  Adnan Karaismailoğlu, “Sâkînâme”, DİA, c. 36, İstanbul 2009, s. 14. 
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Bu bağlamda, Mehmet Tevfik Efendi’nin kaleme aldığı sâkînâme, dinî-tasavvufî 

muhtevâdadır. Sâkînâmesinin baş kısmına Ayıntablı Seyyid Hasan Aynî’nin (1766-

1837) Sâkînâme’sinin ilk beytini Farsça olarak alıntılamıştır. Mehmet Tevfik Efendi, 

Aynî’nin eserini “adîmü’n-nazîr” olarak tanımlamaktadır. XVIII. yüzyılda kaleme 

alınan bu sâkînâme, Sofuzâde’ye göre bir benzeri yazılamayacak kadar güzel ve 

eşsizdir. Aynî’nin bu eseri, Türk edebiyatında en hacimli sâkînâme olarak kabul 

edilmektedir. İki kısımdan meydana gelen bu sâkînâmenin ilk kısmı, tasavvufî ikinci 

kısmı ise dünyevî muhtevaya sahiptir. Sofuzâde’nin kendi sâkînâmesine Aynî’ye atıfta 

bulunarak başlamasının, Aynî’nin edebiyatımız içinde bahsi geçen bu hususiyetlerine 

ilave olarak tasavvufla olan ilişkisinin de etkili olduğu düşünülebilir. Aynî’nin kabrinin 

Galata Mevlevîhânesi’nde bulunuyor olması sebebiyle kendisinin Mevlevî olduğu 

söylenmiştir.984 Aynî, Dürrü’n-Nizâm adlı eserinde Celvetî olduğunu belirtmiştir. Bu 

eseri kaleme aldığı dönemde Bursa’da İsmâil Hakkı Bursevî’nin halifelerinden 

Hikmetîzâde’ye intisap ederek Celvetî olduğu düşünülmektedir. Çünkü daha sonra 

Nazmü’l-Cevâhir’inde belirttiği üzere nakşî tasavvufî yola girmiştir.985 Mehmet Tevfik 

Efendi de çalışmamızda değinildiği üzere, Kastamonu’da varolan Nakşî-Halidî 

tasavvufî anlayışa sahip Ahmet Mahir Efendi’den icâzet almış; Mesnevî okutmuş; 

Kastamonu’nun son derece derin dinî-tasavvufî havasında farklı tasavvufî öğretiye 

sahip kimselerle yaşamı boyunca irtibatlı bulunmuştur. Bu nedenle Mehmet Tevfik 

Efendi, Aynî’nin Sâkînâme’sinin ilk beytini kendi sâkînâmesinin baş kısmına güzel bir 

başlangıç olacağını düşündüğünden alıntılamıştır.986 

Mehmet Tevfik Efendi’nin, her bendinde vasıta beytiyle beraber yedişer beyit 

bulunan ve toplamda yedi bentten meydana gelen terkîb-i bent biçiminde yazılan bu 

sâkînâmesi, Hulviyyât’ında yer almaktadır. Her bend kendi arasında gazel kafiyelidir.  

Yedi sayısı, mitolojik bağlamda sonsuzluğu sembolize etmektedir. Tasavvufta 

da yedi sayısına pek çok mânâ atfedilmektedir. Yedinin, hem âfakî hem de enfüsî 

yedilere işaret ettiği bildirilmiştir. Bu bağlamda, Allah’ın kadîm yedi isim ve sıfatının, 

bu âlem üzerine tecelli etmesiyle insan ve âlem, nizâm bulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de, 

başta besmelenin yedi harfi ve Fatihâ’nın yedi ayeti ile beraber yedi sayısı üzerine 

                                                 
984  Abdulkerim Abdulkadiroğlu-Ayla Güçlü, Gaziantep Meşhurları, Anıl Matbaa ve Cilt Evi, Ankara 
2005, s. 38; Aynî oğluna yazdığı nasihatnâmede, Kur’ân-ı Kerîmi ve “Kitâb-ı Mesnevî’yi” kendisine 
“hırz-ı cân” etmesini öğütlemektedir. Bu onun doğrudan Mevlevî olduğuna işaret olarak kabul edilemese 
de muhibb-i Hz. Mevlânâ olduğu ve Mesnevî ile irtibatlı bulunduğu söylenebilir. Bkz.: a.g.e, s. 39. 
985  İsmail Ünver, “Ayıntablı Aynî”, DİA, İstanbul 1991, c. 4, ss. 271. 
986  Sâkînâmesinin başında Mehmet Tevfik Efendi, “SultÀn-ı şuèarÀ-yı Rÿm èAyní meróÿmuñ SÀúí-nÀme-
i èÀdímü’n-naôíriniñ evveli olan beyt-i latífi SÀúí-nÀme-i èacizÀneme èunvÀn-ı fÀtióÀ-i sevúi tÀm olmaú 
üzere intióÀb ve iútibÀs eyledim”  diyerek Aynî’nin Dîvân-ı Belâgat Unvân-ı Aynî adını taşıyan divanına 
da atıfta bulunmaktadır. 
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kurulu pek çok sırrın bulunduğu; Allah’ın kelamının neticesi olan bu yedilerden sonra 

“Kudret” sıfatının neticesi olan yedilerin varolduğu ve bütün bu dış âlemdeki yedilerin 

misallerinin insanın iç âleminde mevcut olduğu tasavvufî kaynaklarda 

anlatılmaktadır.987 

Yedi kat gök, yedi kat yer ve yedi gezegen, yine bu bağlamda sayılabilecek 

unsurlardandır. Kadîm inanca göre her biri yedi gezegenden birine ait ve biner seneden 

ibaret olmak üzere yedi devir bulunmaktadır. Bu devirin başlangıcı Zühâl’dir ve buna 

devir-i Âdem denilmektedir. Mirrîh, Müşteri, Şems, Zühre, Utarid devirleri geçmiştir. 

Hâlen içinde bulunduğumuz devir ise devr-i Kamer ya da devr-i Muhammedî’dir.988 

Mehmet Tevfik Efendi’nin sâkînâmesinin de bahsi geçen bu yediler ve yedi 

sembolizmine dair pek çok hususla irtibatlı olarak yedi beyitten oluşan yedi bend 

şeklinde kurduğu görülmektedir. 

Şiirin sonundaki tarihten 9 Mayıs 312 Sofuzâde’nin bu sâkînâmeyi daha çok 

genç bir yaşta, yirmi iki yaşında yazdığı anlaşılmaktadır.989 Son derece etkileyici ve 

akıcı bir dille kaleme alınmış olan bu eserde, klasik bezm unsurları, büyük bir titizlikle, 

tasavvufî ve hikemî bağlamından uzaklaşmadan kullanılmış; pek çok edebî sanat ve ses 

tekrarları ile eserde aheng güçlendirilmiştir. Bahsi geçen hususları ihtiva etmesi 

bakımından şu beyit son derece güzel bir örnektir: 

 

èİbretle baúıp ãÿret-i terkíb ü óayÀta 

Áteş gibi geç Àb u hevÀdan da àubÀr ol  

 

Sofuzâde, sâkînâmesinde meyi/aşkı inâyet kaynağı olarak tanımlamaktadır. 

Âlem-i vuslata onunla varılır ve ancak onunla her şey anlaşılır. Bu mey ayıltıcıdır, agâh 

hale getirir. Aslında bu dünya fânîdir, geçicidir; her gelen gider. Kevn ü mekânın bir pul 

kadar değeri yoktur. Bu cihânın evveli ve âhiri, feryâd u figândır. Bu nedenle mest 

olmak gerekir. Gönülde bir ferahlama ancak mey ile olur. Mey, hayata neşve verir; o 

neşve, sahte olanı sıfata eriştirir. Meyin bir zevki bütün varolan nimete bedeldir; bir 

damlası, bin hasenata tercih olunur; her lahzada diğer bir marifete ulaşılır; her katresi 

rindânı bin cezbeye ulaştırır. Meyin esrarını bilen ehl-i hakikat, bu ilim ile her dereceyi 

                                                 
987  Şeyhzâde Mehmet, “Şerhü’l-Ebyâtü’l-Seb’a min Divân-ı Yunus Emre”, Çıktım Erik Dalına Yunus 
Emre’nin Bir Şiirinin Üç Şerhi, haz. Suat Ak, Büyüyen Ay, İstanbul 2015, ss. 93-103. 
988  Ömer Ferit Kam, Divan Şiirinin Dünyasına Giriş (Âsâr-ı Edebiye Tetkîkatı), haz.: Halil Çeltik, MEB 
Yayınları, Ankara 2003, s. 276. Ayrıca “yedi” sayısı ile ilgili olarak bkz.: Annamerie Schimmel, Sayıların 
Gizemi, çev.: Mustafa Köpüşoğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000, ss. 140-168. 
989 21 Mayıs 1896. 
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bilir. Mey, cesede ruh gibidir; feyz ve tecelli vasıtasıdır; fermanına ölü ve diri herkes 

bağlıdır; Varlıktan geçmenin, benlikten vazgeçmenin, Feyyâz-ı hakîkîyi bilmenin 

yoludur mey. Meyin yani aşkın bütün bu vasıflarına ulaşmak ancak sâkî vasıtasıyla 

olabilir. Kemâle giden yolu açacak, hak ve hakîkate ulaştıracak, sâkînin elinden içilen 

meydir. Bu nedenle sık sık sâkîye hitap eder. Sâkîye olan hitap ilk bentte, her beytin ilk 

mısrasında tekrarlanmak suretiyle yedi kez, diğer bentlerde de birer kez olmak üzere 

yinelenmektedir. Sâkî’nin doğru yola iletecek meyi sunması ile kötülükle meşgul olan 

kalp temizlenip arınacaktır. Çünkü o, İlâhî sırlar meyhanesinin sâkîsidir; Hikmet bâdesi 

ile mest eylemektedir. Mehmet Tevfik Efendi de bunu arzulamaktadır. 

Sâkînâme, Sofuzâde’nin Cenâb-ı Hakk’tan rahmetini istediği, bağışlanma 

dilediği duâ bölümü ile nihayete ermektedir. Sâkînâmesi şu şekildedir: 

 
 

mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün990 

“SulùÀn-ı şuèarÀ-yı Rÿm èAyní meróÿmuñ SÀúí-nÀme-i èÀdímü’n-naôíriniñ 

 evveli olan beyt-i latífi “SÀúí-nÀme”-i èacizÀneme èunvÀn-ı fÀtióÀ-i sevúi tÀm 

 olmaú üzere intióÀb ve iútibÀs eyledim.”  (RevvÀóa’llÀhu rÿóahu) 

         SÀúí-nÀme 

مبسكرعشق بسم هللا كفت  

 شدم سر مست ليك آكاه كفتم

1 SÀúí bize mey ver ki odur èayn-ı èinÀyet 

 Ol èayn ile idrÀk edilir èÀlem-i vuãlat 

 SÀúí bizi bir cÀm ile sen eyle ki ÀgÀh 

 İdrÀk daòı eyleye idrÀkde óayret 

 SÀúí nedir ol nükte ki ber-bÀda eder óal 

 Pír-i òırede èuúde-küşen sırr-ı hüviyyet 

 SÀúí biz ol ãahbÀ ile ser-mest olalım hep 

 Bir curèasının óÀãılıdır mÀye-i ümmet 

 SÀúí bize mey ver de períşÀn olalım biz 

 Bu cemèiyet bÿd u nebÿd andan èibÀret 

 SÀúí meded ol meyle bize ver o ãafÀyı 

 NÀ-gÀh erişe zemzeme-i ãubó-ı úıyÀmet 

                                                 
990  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 31-36. 



 332 

 SÀúí bize ol meyle meded eyle muèín ol 

 YÀ hÀdí-i meyòÀne-i esrÀr u yaúín ol 

 

2 Bezm-i ezeliñ devri bitip èÀleme geldik 

 CÀmı bıraúıp bezm-i òarÀb-ı Cemèe geldik 

 Keşf olmuş iken çeşme-i FeyyÀø-ı óaúíúat 

 Bir úatre için ãaón-ı serÀ-yı àama geldik 

 Geçdik o úadar hem-demi gülzÀr-ı èademde 

 äaóbÀ-yı muóabbetle ùutulduú deme geldik 

 Ùutduú o demi ney gibi meydÀn-ı ezelde 

 TÀ cÀõibe-i laèl-i leb-i Ádem’e geldik 

 GÿyÀ reh-i rÿşen-i eåer esleme geldik 

 Şemm eylemeden neş´e-i enfÀsı Mesíó’í 

 Rÿóu’l-Úudüs’e ùÀlib olup Meryem’e geldik 

 SÀúí bize luùf eyle bu meyòÀnede bir dem 

 TÀ ôÀhir ola keyfiyyet-i ÍsÀ vü Meryem 

 

3 SÀúí bu òarÀbÀta úoyup eski şarÀbı 

 İèmÀra çalış himmet edip tÀze òarÀbı 

 MínÀ ile ol bezmimize zemzeme-peymÀ 

 Biz diñlemeyiz àulàule-i çeng ü rebÀbı 

 Bir vaúte gelir devri şebÀb ile şerÀbıñ 

 Fehm et ne imiş sırr-ı óayÀtı mey-i nÀbı 

 PeymÀne-keş-i bezm-i viãÀl olmaú içindir 

 Taãvíre çalış var ise ãaóbÀ-yı emelde 

 Bir úatre-i mey keyfiyet-i óaêr ile Àbı 

 Ver òÀtime bu keşmekeş-i devr-i óayÀta 

 Terk etme ãaúın şÀh-reh-i óüsn-i meèÀbı 

 Çek ãubó u mesÀ silsile-i devr-i ãabÿóı 

 İsterseñ eger bÀr-geh-i dilde fütÿóı 
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4 SÀúí kerem et rind-i mey-ÀşÀm ile yÀr ol 

 Ol maófil-i èÀlíye varıp şuèle-niåÀr ol 

 İôhÀr-ı cemÀl ile kemÀlÀtıñı bildir 

 Göster yüzüñü maèden-i hestíye èayÀr ol 

 Sensiñ yine hicriñde viãÀliñde tesellí 

 Sínede òayÀliñ gibi esbÀb-ı mesÀr ol 

 Şerm eyleme ãahbÀ gibi vir reng-i tebessüm 

 İç bÀdeyi ey àonca açıl lÀle-èiõÀr ol  

 YÀd eyle mey-i Bezm-i Elest evvel ü Àòir 

 Mest eyleyecek şimdiden Àlÿd-ı òumÀr ol 

 èİbretle baúıp ãÿret-i terkíb ü óayÀta 

 Áteş gibi geç Àb u hevÀdan da àubÀr ol  

 PeymÀneyi ãun bezmi o ãÿretle temÀm et 

 Hep sínemizi mÀ-ãadaú-ı “berd ü selÀm” et991 

 

5 SÀúí bize mey ver ki selÀmet bula cÀnıñ 

 Rengín ola edvÀr-ı seríèü’l-cereyÀnıñ 

 Bir mest-i müdÀmıñ yeridir zír-i semÀvÀt 

 Bir õevúe bedel óayåiyeti var mı zamÀnıñ 

 äahbÀ iledir dilde küşÀyiş Ezelí’den  

 Hangi gülü ãolmaz bu gülistÀnı fenÀnıñ 

 AókÀm-ı şu´ÿn-ı Ezelí neşvesidir hep 

 Ser-mesti melÀl olması sükkÀnı cihÀnıñ 

 Sen mey-kedede mest-i mey-i laèl-i nigÀr ol 

 Bir pul mu eder mÀ-óaãılı kevn ü mekÀnıñ 

 PeymÀne gibi varını ver eyle tecerrüd 

 İsterseñ eger himmetini pír-i muàÀnıñ 

 Mest ol ki cihÀn èÀúile zindÀn-ı sitemdir 

 FeryÀd u figÀn evvelidir Àòiri àamdır 

                                                 
991  “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol”, Enbiyȃ 29/69. 
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6 SÀúí ãun o meyden ki verir neşve óayÀta  

 İãÀl eder ol neşve mürÀyÀ-yı ãıfÀta 

 Bir õevúi bütün nièmet-i ekvÀna muúÀbil 

 Bir cürèası tercíó olunur biñ óasenÀta 

 Her laóôada bir maèrifet-i digere bÀdí 

 Her úatrede rindÀn erişir biñ ceõebÀta 

 EcsÀda olur rÿó gibi feyø ile sÀrí 

 Óayret getirir òÀãiyeti fikr-i dühÀta 

 EsrÀr-ı mey-i nÀbı bilen ehl-i óaúíúat 

 ÁgÀh olur ol èilm ile her bir derecÀta 

 Ey bÀde sen ey vÀãıùa-i feyø ü tecellí 

 FermÀnıña vÀbestedir ióyÀ vü imÀte 

 İúlím-i vücÿdumda edip óükmüñü cÀrí 

 AàyÀrdan et úalb-i tebeh-kÀrımı èÀrí 

 

7 Ey sÀúí-i meyòÀne-i esrÀr-ı İlÀhí  

 Mest eyle beni bÀde-i óikmetle ke-mÀhí 

 Şol dem ki olur ehl-i diliñ vaút-i seóerde  

 Bir bedreúa-i rÀh-ı hüdÀ şuèle-i Àhı 

 Şeb tÀr-ı ãafÀ ãıdúla erbÀb-ı şühÿdıñ 

 èArşa erişir pertev-i memdÿd-ı nigÀhı 

 èUşşÀú-ı ciger-sÿzuñ olup maúãadı óÀãıl 

 Ol õevú ile anlar da olur öyle mübÀhí 

 Tevfíú eåer-i raómet ü àufrÀnıñı ister 

 Ey äÀniè-i yektÀ bu şuèÿnÀtıñ İlÀhı 

 Ol mertebe ôÀhirsiñ İlÀhí ki mezÀhir 

 VaódÀniyet-i muùlaúañıñ oldu güvÀhı 

 Bilmekde seni maèãiyetim olmadı óÀciz 

 Bildim seni bildikçe faúat eylediñ èÀciz 

   fi 9 Mayıs sene 312/21 Mayıs 1896 
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7. İslam’ın ve İmanın Şartları ile ilgili Şiirleri 

Mehmet Tevfik Efendi, özellikle dinî-tasavvufî halk şiirinde görülen türlerden 

olan İslam’ın beş şartına dair kaleme alınan “salatnâme” ve “hacnâme”lere muhteva 

yönünden benzeyen örnekler de vermiştir.  

Çalışmamızın bu bölümünde kendisinin namaz ve hac ibadetinin özelliklerini, 

ehemmiyetini ve faziletlerini anlattığı şiirleri mevcuttur. Müstakil birer eser olamayacak 

bir hacimde, fazla uzun olmayan gazel formunda kaleme alınan bu şiirler, muhteva 

bakımından dinî-tasavvufî halk şiirinde görülen “salatnâme” ve “hacnâme” türüne 

benzemekle beraber şekil ve uzunluk açısından onlardan ayrılmaktadır. 

Bununla beraber Sofuzâde’nin, çalışmamızın “Ramazaniyyeler” başlığı altına 

alınan şiirlerinde oruç ile ilgili pek çok maddî ve manevî kazançtan bahsedildiği de 

hatırlanmalıdır. Bu şiirleri de “oruçnâme” türü muhtevasında şiirler olarak düşünmek 

mümkün olacaktır.  

Ayrıca Mehmet Tevfik Efendi’nin, tamamı îd-ı edhâ ile ilgili îdiyyelerinde ise 

hac ve kurban ibadetlerinin zâhirî ve bâtınî yönleri üzerinde durulduğu düşünüldüğünde, 

İslam’ın beş şartını ayrı ayrı şiirlerde ele alıp konu edindiği açıkça görülmektedir. 

Bu bölümde yer alan bir başka şiir ise Mehmet Tevfik Efendi’nin pek çok 

şiirinde üzerinde durduğu, imanın altı şartından biri olan kaza ve kadere iman 

konusundadır. Bu şiir, “Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz / EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i 

AllÀh’a ãorulmaz” tekrarlı mütekerrir müseddestir; Cenâb-ı Hak’tan gelene râzı 

olunmasına dair öğütler içerdiğinden, tefviznâme özelliğindedir.  

Mehmet Tevfik ile ilgili şiiri ile Kur’ân-ı Kerîm’in faziletlerinin anlatıldığı ve  

Kur’ân-ı Kerîm’den ayetler üzerine inşa edilmiş şiirleri de bu bağlamda bu bölüme 

alıntılanan şiirler arasındadır. Bu şiirlerden biri Ahzâb sûresinin “Şübhesiz biz emaneti 

göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler” mealindeki 72. 

ayetinin manzum tefsiri niteliğinde ve mesnevî formundadır. 

 Bahsi geçen konulara dair şiirleri şu şekildedir: 

 
 

7.1. Namaz  

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün992 

1 Dil-òÀnesine yüz çevirip èarø-ı niyÀz et 

 Beş vaútiñi ey ùÀlib-i dídÀr namÀz et 

                                                 
992  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 22. 
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2 Elbet yaúışır bünye-i insÀn namÀza 

 Òilúatde olan óikmeti derpíş-i óayÀt et 

 

3 ÁdÀb ile var Óaøret-i MevlÀ’da óuøÿra  

 Gir dÀ´ire-i maèrifete sÿz ü güdÀz et 

 

4 Bu bünye bütün èarø-ı èubÿdiyyet içindir 

 EndÀmıñı ùÀèÀte verip úalbiñi bÀz et 

 

5 Başıñ yere úoy secde-güzÀr eyle vücÿdu 

 Óaú varlıàına ãÀóib olup àÀyrıya nÀz et 

 

6 Olsun lebiñ Àlÿde-i taómíd ü taóíyyÀt  

 Tevóíd-i İlÀhí’de diliñ zemzeme-sÀz et 

 

7 Rÿóuñla edip Kaèbe-i èulyÀyı temÀşÀ 

 Tevfíú yüzüñ vaúfe pezírÀ-yı ÓicÀz et 

    20 Kânûn-ı Evvel 1935 

 

 

7.2. Hac 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)993 

1 Ùutalım rÀh-ı ÓicÀz-ı idelim èarø-ı niyÀz 

 Kaèbetu’llÀha varır sÀlik-i şehrÀh-ı ÓicÀz 

 

2 èAşú-ı Óaú rehber olur ey dil-i müştÀú saña 

 Eylemiş èÀşıú isen rÀh-ı hüdÀda tek ü tÀz 

 

3 O siyeh perdeli maóbÿba ãarıldıúça seniñ 

 Açılır Kaèbe-i úalbiñde olan perde-i rÀz 

                                                 
993  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 30.  
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4 Áb-ı zemzem óarem-i síneyi eyler taùhír  

 Rÿó eder èÀlem-i lÀhÿta ãanırsıñ pervÀz 

 

5 Òalúa-i bÀb-ı muèallÀ-yı refièu’d-derecÀt 

 Eylemiş gerden-i èuşşÀúa muóabbet-endÀz 

 

6 Yapışan ãıdú ile elbette erer maèbÿda  

 Feyø-i Óaú kendini ol sÀóada eyler ibrÀz 

 

7 Yüz süren àam mı görür ol “Óacerü’l-Esved”ine 

 Varıp olduúça müdÀm èahd-i ezelden dem-sÀz 

 

8 YÀ Rab ol bÀr-geh-i Kaèbe-i èulyÀ óaúúı 

 Eyle tekrÀr ziyÀretle beni secde-ùırÀz 

 

9 Olayım àulàul-i tekbír ile lebbeyk ile şÀd  

 Úılayım “cÀy-ı Òalíl”iñde óalÀvetle namÀz 

 

 

10 Olsun ey ÒÀlıú-ı yektÀ baña Tevfíú refíú  

 èArafat’da olayım anlar ile hem-ÀvÀz 

    7 Kânûn-ı Sânî 1936 

 

  

  7.3. Kur’ân-ı Kerîm 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün994 

1 ÁyÀtına baú ãafóa-i Úur´Àn-ı Kerím’iñ 

 Söyler saña fermÀnını SulùÀn-ı Kerím’iñ 

 

 

                                                 
994  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 17. 
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2 EsmÀ-i şerífiyle olup besmele memzÿc  

 Şekliñ getirir òÀùıra èunvÀn-ı Kerím’iñ 

 

3 Raómetle èinÀyetle verir úalbe ãafÀlar 

 Her mertebede cilvesi burhÀn-ı Kerím’iñ 

 

4 Hep ñÿr-ı óaúíúat görünür sÿrelerinde  

 MÀlí o ùulÿèÀt ile bünyÀn-ı Kerím’iñ 

 

5 Evvelde vü Àòirde ne olmuş olacaúsa  

 Áyínesidir sínesi dívÀn-ı Kerím’iñ  

 

6 Óaúdan ayırıp bÀùılı irşÀda açar yol 

 İósÀnı budur èÀleme furkÀn-ı Kerím’iñ 

 

7 YÀ Rab bañÀ Tevfíú edip ímÀn u yaúíni  

 Göñlüm ola minhÀcı o fermÀn-ı Kerím’iñ 

    12 Kânûn-ı Evvel 1935 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün995 

1 Dilerse ÀsumÀn olsun diler saùó-ı zemín olsun 

 Dilerse rÿóumuñ me´vÀsı Firdevs’i berín olsun 

 

2 Baña kÀfí degil seyrimde vüsèat-òÀne-i idrÀk 

 Meger bí-intihÀ endíşe-i vaóy-i mübín olsun 

 

3 O üslÿb-ı edÀ kim õevúine óüsn-i edÀ meftÿn 

 O naôm-ı dil-rubÀya dil-rubÀ naôm-ı metín olsun 

 
                                                 
995  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 144. 
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4 Ne óikmetdir ki ícÀzında bir óarf èÀlem-i imkÀn  

 Ne úudretdir ki tafãílinde deryÀlar kemín olsun 

 

5 MeèÀní-i laùífi èaúl için mièrÀc-ı vaódetdir 

 İşÀretinde fikr-i maèrifet Rÿóu’l-Emín olsun 

 

6 Tecellí etmede her Àyetinde şÀn-ı RabbÀní 

 Tesellí-sÀz-ı aózÀn-ı gürÿh-ı èÀrifín olsun 

 

7 Tekellümdür òuøÿr-ı Óaú’da ÀyÀtı bütün Tevfíú 

 Dü èÀlemde İlÀhí sırrına sırrım úarín olsun 

    22 Mayıs 1940 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)996 

 Úur´Àn-ı Kerím’iñ Vaãfı Óaúúında Yazılmışdır 

1 Allah AllÀh ne göz faøl-ı ÒudÀvend-i Óakím 

 Eylemiş úullarına nehc-i hüdÀyı tefhím 

 

2 Eyleyip naôm-ı úadími kereminden inzÀl 

 Ádemiz bizlere taèlím ile etmiş tekrím 

 

3 OúuyÀn farú eder ÀyÀt-ı kelÀmu’llÀhı 

 Bütün insÀnları irşÀd ü hüdÀ vü taèlím 

 

4 Cebhe-i “aósen-i taúvím”997 e yazıp “kerremnÀ”998 

 Kendi maòlÿúuna taósín ile eylemiş taèzím 

 

                                                 
996 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 152. 
997  “Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”, Tîn 95/4. 
998  “Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık”, İsrâ 17/70. 
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5 Erişir nüh ùabaú-ı maèrifet ü ilhÀma  

 äıdú ile ãafóa-i ÀyÀtı edenler telåím 

 

6 èAúl-ı kül bulmaú için èilm-i ezelden vÀye 

 O muèaôôam eåeriñ oldu óaríminde muúím 

 

7 Bildirip yollarını ãoñra bulurmış teklíf  

 Eyleyen hey´et-i bünyÀn u vücÿdu taúvím 

 

8 Óaøret-i èilme olup nÀ-mütenÀhí maãdar 

 Beşer-i óÀdiåe Tevfíú èaùÀ úıldı úadím 

    10 Haziran 1940 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilün(fÀèlün)999 

 “İnnÀ èaraêne’l-emÀnete” (ilÀ Àyeh) Âyet-i Celílesiniñ Tefsíri ve Tebyíni 

Maèrûøında Yazılmış EbyÀt-ı Meånevíyedir1000 

1 Kenz-i maòfídi o ÒallÀú-ı èAlím 

 İstedi õÀtını etmek tefhím 

 

2 Etdi esmÀda müsemmÀsı şuhÿd 

 MuúteøÀsınca cihÀn buldu vücÿd 

 

3  Edilip bir nice óikmet te´líf 

 Cümle ekvÀna úılındı teklíf 

 

4 Hep bu ecrÀm-ı muèallÀ mióver 

 èAczi der-píş-i recÀ eylediler 

 

                                                 
999  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 223-224. 
1000  “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler”, Ahzâb 
33/72. 
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5 Neşve-i cÀõibe-i Óaú’la hemÀn 

 Eyledi èarø-ı taóammül insÀn 

 

6 Kimisi buldu reh-i Óaú’da vuãÿl 

 Kimi nefsinde ôalÿm oldu cehÿl 

 

7 Görünür Àyine-i èÀlemde  

 Ne ôuhÿr eyler ise Àdemde 

 

8 Ôahr-ı Ádem’de zerÀrí-yi óayÀt 

 Eyleyip devr-i ezelde óarekÀt 

 

9 Oúunup òuùbe-i Bezm-i Ezelí 

 Dediler cümle işitdikde belí 

 

10 Vermedi Ádem’e MevlÀ-yı Vedÿd 

 Naãıl eylerdi o me´vÀda òulÿd 

 

11 Bir teúÀrrüble óaúíúat şecere 

 Şecer-i gül-bün-i bÀà-ı beşere 

 

12 Erdi bu èÀlem-i pür-endÿha  

 Düşdü ùÿfÀn-ı belÀ-yı Nÿó’a 

 

13 Verdi aókÀm-ı tecellí cereyÀn 

 Felek taúdíre hemÀn oldu revÀn 

 

14 Erişip naème-i hicrÀna úarÀr 

 Buldu nÿru “şeceru aòêaru nÀr”1001 

                                                 
1001 “O, sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkarandı”,Yâsin 36/80. 
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15 Ùoldu vÀdí-i muúaddesde sebÿ 

 Nÿr-ı esrÀr-ı tecellídir bu 

 

16 O tecellí ki şecerden görünür 

 Óaú dilerse nice yerden görünür 

 

17 Olamaz anda taèalluú bÀkí 

 Vech-i kevneyne naôar-ı ıùlÀúi 

 

18 “Men re´Àni” 1002 buyururken reh-ber 

 “Len terÀní” 1003 de úalır peyàÀmber 

 

19 Eylemez cilveyi bir vefú-i mennÀ 

 ÕÀt-ı yektÀ-yı óabíb-i esnÀ 

 

20 Olsa bir cism eger Àlÿd-ı turÀb 

 Olur elbette o ãaórada òarÀb  

 

21 Bu vücÿd ile ùaleb-kÀr-ı şuhÿd 

 EvvelÀ kendini eyler nÀ-bÿd 

 

22 Sırr-ı Óaú kevne tecellí eyler 

 Görünür çÀki-i heybet yer yer 

 

23 áaşy olur merd-i óaúíúat ÀàÀh 

 Çünkü “lÀ úuvvete illÀ billÀh”1004 

 

 

                                                 
1002 “Kim beni rüyada görürse, hakikaten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez”, Müslim, 
Sahîh-i Müslim, c. 10, s. 5970-5974 (Hadis nr.: 2266,2267,2268). . 
1003 “… beni göremezsin …”A´raf 7/143. 
1004 “…kuvvet yalnız Allah’ındır…”, Kehf 18/39. 
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24 Yıúılıp varlıàı úaldıúda bu peyk 

 Oúudu zemzeme-i “tübtü ileyk”1005 

 

25 áÀye efkÀr-ı mükellefde hemín 

 Olmalı mevúièin etmek taèyín 

 

26 Bu güõer-gÀhda ÀrÀm olmaz 

 Vaãl-ı dil-dÀr gibi kÀm olmaz 

 

27 Maóv-ı muùlaúda olur vaódet-i Óaú 

 Cilve-pírÀ-yı óaúíúat-i muùlaú 

 

28 Eyleyip õÀt u ãıfÀtı ifnÀ 

Bulmalı lÀzım ise feyø-i beúÀ 

   3 Teşrîn-i Evvel sene 320/16 Ekim 1904 

 

 

7.4. Kaza ve Kader 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1006 

1 Endíşe ile bünye-yi iúbÀl kurulmaz 

 áayrıñ virilen óiããesine pençe vurulmaz 

 SeylÀbe-i ÀmÀl bu èÀlemde ùurulmaz 

 Óükm-i ezeliñ mevcesine úarşı ùurulmaz 

  Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

  EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz 

 

2 äıàmaz biriniñ debdebesi saón-ı serÀya 

 Biñlerce kişi úor yüzünü òak-i recÀya 

 İster birisi yüksele tÀ saúf-ı semÀya 

                                                 
1005 “…sana tevbe ettim…”, Araf 7/143.  
1006 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), ss. 76-77. 



 344 

 Bulmaz digeri çıúmaàa vírÀneye pÀye 

  Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

  EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz 

 

3 Bir loúmaya muótÀc geçer èömr-i àaríbiñ 

 äayyÀdı olur müddet-i èömrünce naãibiñ 

 Düşmüş gibidir pençesine ãabr u şekíbiñ 

 Kimdir bilecek sırrını bu emr-i èacíbiñ 

  Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

  EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz 

 

4 Bir merd-i cihÀn-díde olur müflis-i gerdÿn 

 Bir cÀhil-i fersÿde olur mÀl ile ÚÀrÿn 

 Bir ehl-i diliñ yoúluk ile óÀli diger-gÿn 

 Bir ôÀlim-i seffÀkıñ olur devleti efzÿn 

  Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

  EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz 

 

5 ErbÀb-ı óayÀ yol yütürür òavf u recÀda 

 DíndÀrlarıñ yükleri olmaúda ziyÀde 

 AãóÀb-ı fesÀdıñ reh-i ÀmÀli küşÀde 

 FÀsıúlara baú gül gibi hep neşv ü nümÀda 

  Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

  EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz 

 

6 DünyÀnıñ işi maúãad-ı ícÀd degildir 

 Bu cisr-i fenÀ kimseye bünyÀd degildir 

 Her istenilen olması muètÀd degildir 

 Her kimse bu vírÀnede dil-şÀd degildir 

  Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

  EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz 
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7 Tevfíú nedir maèrifete çehre-i èudvÀn 

 EvrÀú-ı kemÀlÀt neden böyle períşÀn 

 Yanmış mı yıúılmış mı kütüb-óÀne-i ímÀn 

 Yoú yoú yine òurşíd-i hüdÀ nÿru nümÀyÀn 

  Taúdíre rıøÀ-kÀri olan kimse yorulmaz 

  EsbÀb-ı úaøÀ Óaøret-i AllÀh’a ãorulmaz 

     16 Mart 1936 

 

 

8. Dinî-Tasavvufî Muhtevadaki Şiirleri  

Mehmet Tevfik Efendi’nin hem basılmış divanı niteliğindeki eseri 

Hulviyyât’ında ve hem de günümüze ulaşan şiir defterlerinde yaklaşık bin beş yüz şiiri 

kayıtlı bulunmaktadır. Klasik divan şiirinin farklı muhtevâ ve biçimlerinde aruzla, halk 

edebiyatının söyleyiş özelliklerinin görülebileceği pek çok koşmasında heceyle şiirler 

kaleme alan Sofuzâde’nin, şiirlerinin hemen hepsinde dinî-tasavvufî öğeler bulmak 

mümkündür. 

Çalışmamızın bu başlığı altında, Mehmet Tevfik Efendi’nin, ilk bölümde ele 

aldığımız, Türk İslam Edebiyatı’nın tevhid, münâcât, na’t, mirâciyye, îdiyye, 

muharremiyye ve sâkînâme gibi pek çok tür dışında kalan, daha ziyâde tasavvufa dair 

imgelerle dolu şiirleri konu edinilmiştir. Çalışmamızın amacına ve kapsamına uygun 

bulduğumuz şiirler tarafımızdan seçilmiş ve bu bölüme alınmıştır. Hatırlanması gereken 

bir husus, Sofuzâde’nin, dinî-tasavvufî şiirlerinin bu bölümde yer alan şiirlerle sınırlı 

olmayışıdır.  

 

 

8.1. Dinî-Tasavvufî Şiirleri 

Çalışmamızın muhtelif bölümlerinde bahsedildiği üzere Mehmet Tevfik Efendi 

Nakşî-Halidî geleneğin o dönemdeki önemli isimlerinden biri olan Ahmed Mâhir 

Efendi’den ders almış; on yıl boyunca dinî, tasavufî ve edebî pek çok konuda 

medresede ilim tahsil etmiş, bunun sonucunda da icâzet alarak mezun olmuş 

Kastamonulu büyük bir âlimdir.  

Ahmed Mâhir Efendi’nin, talebesi Mehmet Tevfik Efendi üzerinde etkisi 

büyüktür. Ahmed Mâhir Efendi, onun dinî ve tasavvufî ilimlerdeki meziyetlerini takdir 

etmiştir. Sofuzâde’nin de, hocası Ahmed Mâhir Efendi’ye derin hürmet ve muhabbet 
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beslediği, özellikle gençlik yıllarında, hocasının şiirlerine yaptığı nazirelerde ve onun 

için kaleme aldığı şiirlerde açıkça görülmektedir. Mehmet Tevfik Efendi, hocasının 

kendi üzerinde ve özellikle de şairliğinde ciddî bir tesiri olduğunu da dile getirip 

vurgulamıştır. 

Öte yandan, Sofuzâde’nin Ahmed Mâhir Efendi’nin temsil ettiği nakşî-hâlidî 

geleneğe veya başka bir tarikata intisâbı olup olmadığına dair kesin bir bilgi mevcut 

değildir. Gençlik dönemine ait bazı şiirlerinde “peyrevlik vadisinde” Ahmed Mâhir 

Efendi için kaleme alınmış olduğu yazılıdır.1007 Dolayısıyla Sofuzâde’nin bu şiiri 

kaleme aldığı yıllarda Ahmed Mâhir Efendi’yi “önder” olarak gördüğü, ona uyup ardı 

sıra gittiği,  iktidâ ettiği açıktır. Ayrıca Sofuzâde’nin, Ahmed Mâhir Efendi’nin hocası 

ve şeyhi Kastamonu’da Nakşî-Halidî silsilenin büyüklerinden Ahmed Hicâbî Efendi’ye 

yazdığı mersiyede de bu yola ve bu yolun büyüklerine karşı beslediği saygı ve 

muhabbet göze çarpmaktadır. Mehmet Tevfik Efendi, bir başka şiirinde Kastamonu’da 

Devrakânî’de yaşamış olan müderris Hacı Osman Efendi’nin üstün faziletlerini 

anlatmaktadır. Hacı Osman Efendi’nin Nakşî-Halidî Şeyhi Ahmed Ziyâeddin 

Gümüşhanevî’nin halifesi Ahmed Hilmi Efendi’ye intisab etmiş olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca aynı şiirde “şeyhim burada rıhlet eyledi” diyen Sofuzâde, Kastamonu’nun 

Devrekânî ilçesinde vefat eden ve Hacı Osman Efendi’nin yaptırdığı caminin 

haziresinde medfun bulunan Nakşî-Halidî Şeyhi Seydişehirli Abdullah Efendi’nin (ö. 

1903) halifelerinden Hacı Merdan Efendi’yi (ö. 1931) kastediyor olmalıdır. Ayrıca 

Mehmet Tevfik Efendi’nin Seydişehirli Abdullah Efendi’nin vefatından duyduğu elemi 

yansıtan bir de mersiyesi vardır.1008  

Görüldüğü üzere Mehmet Tevfik Efendi’nin Nakşî-Halidî tasavvufî anlayışla 

ciddi bir irtibatı vardır. Kaleme aldığı 18 Temmuz 1926 tarihli şiiri “nakş-bend” 

rediflidir. Bu şiirde, “nakş-bend” kelimesini tevriyeli kullanan şair, bu kelime ile 

kâinattaki müzeyyenâtı, nakışları, nakışlarda nakkaş-ı Ezelî ve Ebedî olan Cenâb-ı 

Hakk’ı ve de tarikat-ı Nakşibendiyeyi kastetmektedir. Ayrıca Nakşibendîlik yolunda, 

sonda görülebilecek bazı hallerin başlangıçta ikram edilmesi ve kerâmâta gereğinden 

fazla ehemmiyet verilmemesi gibi hususların üzerinde de duran Mehmet Tevfik Efendi, 

tarikatın öncelikle şerè-i şerîfe kayıtsız şartsız boyun eğmek olduğunun altını 

çizmektedir. İrşad, mürid, sâlik, tecelli, vuslat gibi seyr ü sülûk yolunda pek çok tarikat 

tarafından ortak kullanılan kavramları da zikretmektedir.1009 28 Mart 1927 tarihli bir 

                                                 
1007 Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 29-30; 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 2-4. 
1008 Müderris Hacı Osman Efendi ve Seydişehirli Abdullah Efendi ile ilgili olarak çalışmamızın “Dinî-
Tasavvufî Şahsiyetler ile İlgili Şiirleri” başlığı altına bakınız. 
1009 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 46. 
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diğer gazeli ise “gönlüm bağlıdır” rediflidir. Burada “bağlı olmak” kavramı ile “bend” 

kavramı arasında ilgi kurulabileceği açıktır. Diğer yandan tasavvufi mânâda bir mürşide 

bağlanmak, bir tarikata girmek demek olan “intisâb” kavramı ile de ilintili olduğu 

söylenebilir. Bu şiirde, Hoca Tevfik Efendi, “Kutb-ı Rabbânî cenâb-ı şâha” gönlünün 

bağlı olduğundan ve râbıtadan gelen feyzin sinesinde tecelli ettiğinden 

bahsetmektedir.1010 Görüldüğü üzere Mehmet Tevfik Efendi “peyrevlik vadisinde” 

Ahmed Mâhir Efendi için yazdığını belirttiği şiirler dışında bu mahalde kimsenin ismini 

zikretmemiştir. Bu şiirden yola çıkılarak gençlik yıllarında böyle bir intisabın 

varlığından söz edilebilirse de daha sonraki yıllarda aralarındaki ilişkinin bu mihval 

üzere olmadığı gözlenmektedir. Zamanla aralarında ciddi bir siyâsî mücadelenin tezâhür 

ettiği de açıktır. Özellikle Ahmed Mâhir Efendi’nin İttihad ve Terakkî’den, Mehmet 

Tevfik Efendi’nin ise Hürriyet ve İtilaf cephesinden adaylıklarını koydukları 1912 

milletvekili seçimleri, aralarında belki de önceden oluşmuş bir ayrılığın iyice tezâhür 

etmesine sebeb olmuştur. Bu süreçte pek çok sıkıntı yaşanmış, Mehmet Tevfik Efendi 

asılsız bir iddia ile tutuklanarak yargılanmak üzere İstanbul’a gönderilmiştir. İttihad ve 

Terakkî’nin seçimleri kazanmak maksadıyla böyle bir duruma sebebiyet verdiği 

bilinmekle beraber sonuçta Ahmed Mâhir Efendi milletvekili seçilmiştir. Bu nedenle 

bahsi geçen bu yıllarda aralarında “peyrevlik” ile ilişkilendirilebilecek bir durumun 

olmadığı kanaatine varmak zor değildir.  

O dönemde Kastamonu’da, tasavvufî faaliyetlerin yoğunluğu Kastamonu’da 

Halvetiyye, Kadiriyye, Hâlidiyye, Sa'diyye, Rıfâiyye, Celvetiyye, Mevleviyye ve 

Bayramiyye’den 12 dergâh, 14 zâviyenin bulunuyor olmasından da açıkça 

anlaşılmaktadır.1011  Nail Tan’ın “Kastamonu’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde 

Çok Sayıda Şair Yetişmesinin Ana Sebepleri”, adlı makalesinde yüzyıllara göre 

Kastamonu’da yetişmiş şairlerin tasavvufî yönleri ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. 

Burada Nail Tan, Mehmet Tevfik Efendi’yi yukarıda ismi zikredilen hiçbir tasavvufî 

ekole dâhil etmemiştir. Halidiyye şairleri arasında sadece Seyyid Ahmed Hicâbi ve 

Ahmed Mâhir Efendi’yi zikretmiş; Bayramî şair olarak da Ahmed Ziyâeddin (Uluoğlu) 

Efendi’yi anmıştır.  

Mehmet Tevfik Efendi’nin, Bayramî Şeyhi Ahmed Ziyâeddin Efendi ile de 

yakın ilişkileri olduğu bir başka gerçektir. Ahmed Ziyâeddin Efendi, Kastamonu’da 

Benli Sultan Dergâhı son şeyhi Nureddin Karasu’nun tac giyme merasimi için 

düzenlenen büyük cemiyette hazır bulunmuştur. Nureddin Karasu, babasının vefâtı ile 

                                                 
1010 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 186. 
1011 Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Kastamonu’da Bayrȃmîlik ve Şemsizȃde Ailesi, s. 24. 
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kendisine tevdî edilen vazifeye başlamadan seyr ü sülûkunu tamamlamak için Ziyâeddin 

Efendi’ye intisab etmiştir.  Mehmet Tevfik Efendi de bu cem-i gâfirde yaşananları tarih 

düşürerek şiirinde anlatmıştır.1012  

Mehmet Tevfik Efendi’nin daha önce de bahsi geçen Kastamonu Mevlevî 

Dergâhı’nda Mesnevî okuttuğu bu bağlamda hatırlanması gereken noktalardan biridir. 

Bahsedildiği üzere, Hz. Mevlânâ’nın yüz bir rubâîsini de şerh etmiştir.  Abdullah 

Aydın’ın Kastamonulu Divan Şairleri adlı eserinde Sofuzâde’nin Mevlevî olduğu 

belirtilmiştir.1013 Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Nakşî kökenli Mesnevîhânların 

sayısında ciddi bir artış olduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda Sofuzâde’nin hocası 

Nakşî-Halidî silsileden gelen Ahmed Mâhir Efendi’nin Kastamonu Valisi Abdurrahman 

Paşa’ya, şeyhi Ahmed Hicâbî Efendi’nin isteği üzerine Farsça Mesnevî okutmuş olduğu 

kaynaklarda aktarılan bilgiler arasındadır.1014 Öte yandan Mehmet Tevfik Efendi’nin 

husûsen Kastamonu’da başka bir mekânda değil de Mevlevîhane’de Mesnevî okutmuş 

olması Mevlevî olduğu düşüncesini kuvvetlendirmiş olmalıdır. 

 Mehmet Tevfik Efendi’nin bazı şiirlerinde Mesnevî’den ve de Hz. Mevlânâ’dan 

bahsettiği görülmektedir. 6 Nisan 1312 (1896) tarihli bir gazelinde Mesnevî, devrân-ı 

Mevlânâ, tennûr, mutrip, dâr ve karâr bu meyanda zikrettiği kavramlar arasındadır. 1015 

18 Teşrîn-i Evvel 1320 (1904) tarihli bir gazelinde ise “Sÿziş-i edvÀrımız devrÀna şevú-i 

tÀm olur / Mevlevíyiz èaşúla tennÿra girmiş çıúmışız” 1016 demektedir. 3 Ağustos 1935 

tarihli bir başka şiiri “Mevlânâ” rediflidir. Konya’ya gidişi ve Hz. Mevlânâ’nın kabrini 

ziyaret ile hissettiği duyguları dile getirmektedir.1017 Bu şiirde “der-geh-i dârü’l emân 

olan Hz. Mevlânâ”nın kapandığını, bu hal üzere milletin nasıl kurtuluşa ereceğini 

sorgular. Ayrıca Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin gazeline nazire olarak kaleme aldığı 

3 Mayıs 1940 tarihli “bir nây bir ben bir gönül” redifli şiirinde Hz. Mevlânâ’dan feyz 

aldığını söyle ifade eder: 

 

Feyø  alır Tevfíú MevlÀnÀ CelÀleddín’den 

 Mest-i serşÀr-ı ãafÀ bir nÀy bir ben bir göñül1018 

 

                                                 
1012 Abdulkadiroğlu, a.g.e, ss. 131-132; Ayrıca bu şiir için çalışmamızın “Dinî Tasavvufî Şahsiyetlerle 
İlgili Şiirleri” başlığı altına bakılabilir. 
1013 Aydın, Kastamonulu Divan Şairleri, s. 447. 
1014 Demircioğlu, Kastamonu Valileri 1881-1908, s. 15. 
1015 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 123. 
1016 a.g.e, s. 125. 
1017 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), ss. 58-59. 
1018 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 133. 



 349 

Sofuzâde, 1942’de kaleme aldığı bir na’t-ı şerifte ise Hz. Peygamber’in ilminin 

enginliğini ifade ederken Mesnevî’yi bu ilimden bir katre olarak tarif eder. Yine Hz. 

Peygamber’in kapısında binlerce Mevlânâ olduğunu vurgular. Mehmet Tevfik 

Efendi’nin bahsi geçen na’ttaki bu ifadeleri dikkatle okunduğunda, ne derece Hz. 

Mevlânâ’ya muhabbet beslediği ve Mesnevî-yi Şerîf’e ne derece önem atfettiği açıkça 

görülecektir. O, bütün bu muhabbet ve ilmin asıl kaynağının Hz. Peygamber oluşunu bu 

yolla ifade etmeyi seçmiştir. Elbette Hz. Mevlânâ, İslam coğrafyasında dinî-tasavvufî 

şiirler kaleme alan pek çok şaire feyz vermiş, Mesnevî de bu bağlamda ilham kaynağı 

olmuştur. Sofuzâde’nin mezkûr şiirlerini de bu şekilde kabul etmek mümkün 

görünmektedir.  

Bütün bu bilgiler ışığında, Mehmet Tevfik Efendi’nin Kastamonu’daki yoğun 

tasavvufî hayatın tam anlamıyla içinde olduğu açıkça görülecektir. Bilindiği üzere 

şiirlerinde tasavvufî imgelere ve öğretiye yer veren şairler, genel olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, Osmanlı toplum yapısına yön veren çok önemli bir unsur 

olarak şiirlerinde tasavvufî anlayışı yansıtan şairlerdir. Diğer grup ise bir tasavvufî yola 

girmiş ve bu manada bahsettikleri her şeyi yaşayarak tecrübe eden şairlerden 

müteşekkildir. Mehmet Tevfik Efendi’nin bu ilk gruptaki şairleri eleştirdiğini 

bildiğimizden hareketle, kendisini zaten ikinci gruba dâhil ettiği açıkça görülmektedir. 

Kaleme aldığı yüzlerce tasavvufî şiir de bunun birer ispatıdır. Şairlerin doğup 

büyüdükleri çevre ve yetişip estetik zevk kazandıkları edebî muhit, onlara ortak dil, 

tecrübe ve üslûb kazandıran okullardır. “Nitekim o dönemde tekke ve dergâhların 

hemen her biri birer edebî muhit olarak faaliyet sürdürmüşlerdir”.1019 İşte Mehmet 

Tevfik Efendi de tasavvufu tecrübe etmeyi, çıkılan manevî yolculukla sağlamayı 

hedefleyen bu farklı edebî muhitler içinde yer almış bir şahsiyettir. O, Nakşî-Halidî, 

Mevlevî, Bayramî ve Şabanî tarikatlarla irtibatlı olmuş bütün bu irfan kaynaklarından 

beslenmiş sûfî şairlerden biridir.  

Bu bölümde, ağırlıklı olarak, Mehmet Tevfik Efendi’nin vahdet-i vücûda dair 

şiirleri yer almaktadır. Sofuzâde’nin, şiirlerinde kullandığı tasavvufî mazmunlar, 

imgeler ve hayallerden, çalışmamızın diğer bölümlerinde bahsedildiğinden burada 

tekrara düşmemek adına yeniden bahsedilmeyecektir. Onun, kaynaklarda varlığından 

bahsedilen, tasavvufa özellikle de vahdet-i vücud anlayışına dair eseri, Sırru’l-

Velâye’nin bulunup incelenmesi neticesinde, onun vahdet-i vücuda dair düşüncelerinin, 

şiirleri üzerinden, daha doğru bir biçimde ortaya konulabileceği bir gerçektir.   

                                                 
1019   Kemikli, Türk-İslam Edebiyatı-Giriş, s. 28-29. 
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Sofuzâde’nin dinî-tasavvufî muhtevaya dair, tarafımızdan seçilen, şiirleri şu 

şekildedir: 

  

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1020 

1 Derd-i èaşú-ı etme sen iôhÀr kendiñ gösterir 

 Çehre-i èÀşıúdaki ıãrÀr1021 kendin gösterir 

 

2 Veche-i ÀmÀli hep Àyíne-i dídÀrdır 

 Yek-naøarda ehl-i dil nÀ-çÀr kendin gösterir 

 

3 Ehl-i èaşúıñ cennetü’l-me´vÀsı olmuşdur òayÀl 

 Añdadır maóbÿb-ı óÿrí-vÀr kendin gösterir 

 

4 Farúa gelmez bir nefes müstaàraú-ı baór-i şuhÿd 

 Revzen-i dilden bütün dil-dÀr kendin gösterir 

 

5 Síne-çÀú olduúça sekr-i èaşú ile üftÀdeler 

 İnkişÀf ile cemÀl-i yÀr kendin gösterir 

 

6 Óüsn alır revnaú dem-À-dem nÀle-i èuşşÀúdan 

 Bülbül aàlar àonca-i gülzÀr kendin gösterir 

 

7 MÀtem-i leyle bürünmüş olsa da vech-i murÀd 

 Maùlaè-i ümmíd-i pür envÀr kendin gösterir 

 

8 Ye´se düşmez bir zamÀn gevher-şinÀs-ı dehr olan 

 KÀnı òilúatden nice dínÀr kendin gösterir 

 

 

                                                 
1020  06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 40-41. 
1021  Şiirin bu kısmının, “èuşşÀúdan esrÀr” şeklinde de olabileceğini şair parantez içinde belirtmiştir.  
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9 äÿret-i dil-dÀra bí-maènÀ nigÀh etme ãaúın 

 Çevrelenmiş Àyet-i ruòsÀr kendin gösterir 

 

10 Síne-sÀf-ı èaşú olan erbÀb-ı istiànÀ-yı gör 

 Sevdigi kendindedir her-bÀr kendin gösterir 

 

11 Dildeki cemèiyyete vÀ-bestedir Tevfíú kÀr 

 Bil óesÀbı vüsèat-i miúdÀr kendin gösterir 

     3 Temmuz 1935 

 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1022 

1 Dönmekde güneş üstüne göklerdeki kevkeb 

 Bir óikmete baàlı o úadar şekl-i müretteb 

 

2 Yek-digerine úarşı bu ecrÀm-ı semÀda  

 Bir kÿşe mi var olmaya yıldızla leb-À-leb 

 

3 Bu ùanùana-i salùanatı nÿr-ı zuhÿrıñ 

 Óaúú’ıñ ezelí úudretiniñ cilvesidir hep 

 

4 Gündüz görünür heykel-i ecsÀm u óayÀtıñ 

 ÍhÀm eder aãlında olan yoúluàu her şeb 

 

5 Her õerreye baú òÀããiyet-i õÀt ile maàrÿr 

 Her ferd ise eødÀd-ı ùabièatle mürekkeb 

 

6 Meşreb yine tefríúa olur èillet-i kÀfí 

 Cemè etse bütün herkesi bir noútaya meõheb 

 

                                                 
1022 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 52. 
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7 Hep bir çıúarır ehl-i óaúíúat ikilikden 

 Tevfíú bu cihÀn óavãala-i èibrete mekteb 

     15 Kanûn-ı Evvel 1933 

 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1023 

1 Dönmekde güneş üstüne göklerdeki kevkeb 

 Bir óikmete baàlı o úadar şekl-i müretteb 

 

2 Yek-digerine úarşı bu ecrÀm-ı semÀda  

 Bir kÿşe mi var olmaya yıldızla leb-À-leb 

 

3 Bu ùanùana-i salùanatı nÿr-ı zuhÿrıñ 

 Óaúú’ıñ ezelí úudretiniñ cilvesidir hep 

 

4 Gündüz görünür heykel-i ecsÀm u óayÀtıñ 

 ÍhÀm eder aãlında olan yoúluàu her şeb 

 

5 Her õerreye baú òÀsiyet-i õÀt ile maàrÿr 

 Her ferd ise eødÀd-ı ùabièatle mürekkeb 

 

6 Meşreb yine tefríúa olur èillet-i kÀfí 

 Cemè etse bütün herkesi bir noútaya meõheb 

 

7 Hep bir çıúarır ehl-i óaúíúat ikilikden 

 Tevfíú bu cihÀn óavãala-i èibrete mekteb 

     15 Kânûn-i Evvel 1933 

 
 
 
 

                                                 
1023 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 53. 
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 6+5 11’li Hece1024 

1 Áşıàıñ ismine bülbül demişler  

Árifler bezminiñ taèbíridir bu 

Güzellik nÀmına hep gül demişler 

Óüsn ü èaşú ehliniñ tefsíridir bu 

 

2 èÁşıàıñ işi Àh u zÀr olur 

Muóabbet hevÀsı bí-úarÀr olur 

SevdÀ göñülde pÀyidÀr olur* 

äahbÀ-yı úaøÀnıñ tÀèmíridir bu 

 

3 Naúş olup derÿna óüsnüñ Àyeti  

Andan oúur dil ders-i óayreti* 

äaórÀ-yı cünÿnuñ yoú nihÀyeti 

CemÀl-i Muùlaú’ıñ taúdíridir bu 

 

4 Yanıúdır gül gibi özleriñ seniñ 

Óüsne ÀşinÀdır gözleriñ seniñ  

Tevfíú sióir midir sözleriñ seniñ 

èAceb hangi derdiñ te´åíridir bu 

   21 Mart 1935 

 

 

 fÀèílÀtün fÀèílÀtün fÀèílÀtün fÀèilün1025 

1 EnbiyÀ vü evliyÀyı gel dilÀ úıl sen penÀh 

 Olmaya Óaøret yolunda cümle işlerin tebÀh 

 Raómetiyle maóv ede cümle úuãÿruñu ilÀh  

 Olma àÀfil vÀúıf ol gel men èaref sırrına Àh 

   

                                                 
1024 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 74; Vezin, bazı beyitlerde 5+6 şeklinde uygulanmıştır. 
1025 06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 1b-2a. 
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  VÀúıf olsa “küntü kenze” “men èaref” 1026sırrına şÀh  

   èÁdil olsa cümle efèÀlinde olmazdı tebÀh 

 

2 Baór-i èaşúa gir eyÀ şÀhım varuben dil ile 

 Dil-i bülbül zÀr eder olduúça dÀ´im gül ile 

 Úo sivÀyı ol berÀber dÀ´im ehl-i óÀl ile 

 CÀnım ey gel sen de ol şol bir güzel aóvÀl ile 

  VÀúıf olsa “küntü kenze” “men èaref” sırrına şÀh  

   èÁdil olsa cümle efèÀlinde olmazdı tebÀh 

 

3 Aç gözüñ ey cÀn yürü var dil-ÀgÀhı gör 

 Sÿ-be-sÿ èaùf-ı naôar et şÀh-ı èirfÀn-gÀhı gör 

 TÿtiyÀ-yı çeşm edip de maùleb olan mÀhı gör 

 Ol sebebden terk-i àayr et dü cihÀn penÀhı gör 

  VÀúıf olsa “küntü kenze” “men èaref” sırrına şÀh  

   èÁdil olsa cümle efèÀlinde olmazdı tebÀh 

 

4 Õerre-veş óüsnün görüp aldanma zÀhid dilbere 

 ØÀyiè-i evúÀt edersiñ bilmiyorsuñ boş yere 

 Terk-i matlÿb et dilerseñ cÀn maùlÿba ere 

 VÀãıl ol gel bÀà-ı õÀtıñda olan vird-i tere 

  VÀúıf olsa “küntü kenze” “men èaref” sırrına şÀh  

   èÁdil olsa cümle efèÀlinde olmazdı tebÀh 

 

5 áÀfil olma sen geçersiñ bÀà-ı zebÀní evine 

 èÁúil iseñ gel eriş şÀhım ãafÀ-yı vaódete 

 èÁlem-i vaódetdir ol eylem ilkin senden buna 

 Nefsiñi bildiñse Tevfíú erdiñ èÀlí óaørete 

   

                                                 
1026 “…gizli hazine …”,  Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. II, s. 121, (Hadis nr.: 2014). 
“Nefsini bilen Rabbini bilir”, Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. II, s. 234,  (Hadis nr.: 2530). 
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  VÀúıf olsa “küntü kenze” “men èaref” sırrına şÀh  

  èÁdil olsa cümle efèÀlinde olmazdı tebÀh 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1027 

1 Vaãf-ı õÀt-ı pÀkiñe úıldım àazelden iftitÀó 

 NÀm-ı nÀmí-i şerífiñle ezelden iftitÀó 

 

2 ÇÀre-cÿy-ı himmet-i sırrı vaãl-ı sevdÀ-bíneyim 

 Naàme-i ãad çÀk-i hicrÀna maóalden iftitÀó 

 

3 Tíşe-i àam kÿşe-i úalbim òarÀbistÀn eder 

 ŞÀdí-yi vaãla nigÀr Àbı õülÀlden iftitÀó 

 

4 Noúta-i óikmet der-i maènÀ ise sínem ãadef 

 ÇÀr-sÿ-yı evc-i istiànÀ olaldan iftitÀó 

 

5 áamla tenvír eyleriz Tevfíú dil kÀşÀnesin 

 Óamdu li’llÀh eyledi kÀrım emelden iftitÀó 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1028   

1 Çeşm-i efsÿnuñ sirişki gevher-i nemden leõíõ 

 Zülf-i òun-hºarıñ penÀhı rişte-i àamdan leõíõ 

 

2 èÁlem-i bí-zÀd bí-ÀzÀd semÀ-yı himmetiñ 

 Ravøasıdır sÀ´ilÀna şÀh-ı ekremden leõíõ 

 

3 İútibÀs-ı nuùú eder ùuùar dem-i lebrízden  

 Úÿşe-i semè-i dile manùÿúıñ ulu femden leõíõ 

                                                 
1027 06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 15a. 
1028 06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 17a. 
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4 Vuãlatıñ èÀlem-behÀsı şübhe yoú beynü’l-enÀm 

 Firúat ü vuãlat-me´Àb èindimde ol demden leõíõ 

 

5 Neş´e-i şÀdí ùutupdır síne-i bí-kínemi 

 èÁlem-i tenvír ü tÀbıñ Tevfíú ebkemden leõíõ 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1029 

1 Noúta-i idrÀki iåbÀt-ı úanÀèat bilmişiz 

 CÀh için saèy etmeài biz denÀ´et bilmişiz 

 

2 CÀh u manãıb fikriyle evúÀtıñ etdirme güvÀr 

 Müdbire iúbÀl eder dünyÀ ki èÀdet bilmişiz 

 

3 Úÿşe-i iòlÀãa çek kendiñ úanÀèat ehl-i ol 

 Bu ùaríúı cümleden evvel saèÀdet bilmişiz 

 

4 Nefsiñi ãarf et şehim farø etme eger er isen 

 Ehl-i ãarfı tÀ ezel ehl-i velÀyet bilmişiz 

 

5 Terk-i leõõÀt eyle Tevfíú erligiñ vechi budur 

 èÖmr-i dünyÀ fÀnídir bunu nihÀyet bilmişiz  

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1030 

1 Kÿşe-i idrÀki tenvír õÀt-ı maènídÀr-ı üns 

 Lücce-i óikmet birisi lÀne-i efkÀr-ı üns 

 

 

                                                 
1029 06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 18b. 
1030 06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 19b. 
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2 Bende-i ÀlÀyiş-i ôıll u òayÀlÀt ola mı 

 Şemme-i vaãlı temennÀ eyleyen ıãrÀr-ı üns 

 

3 Rÿy eli zerd olur maènÀ yüzünden şübhesiz 

 èİffet-ÀrÀ menbaè-ı esrÀrdır zer-kÀr-ı üns 

 

4 Bÿy-ı muèùeber meşÀm èaşú ol bir bÀà kim 

 Anda ser-maóãÿl-i óÀl-i cÀn ola ezhÀr-ı üns 

 

5 Úala mı envÀr-ı óikmetden münóalí síneler 

 ÒÀne-i úalb-i òarÀbı şÀd eder mièmÀr-ı üns 

 

6 äafvetiñ ÀåÀrı ezkÀrı tecellí-dÀr-ı Óaú  

 Muùrib-i óikmet-pereste nÀy-ı zerdir zÀr-ı üns 

 

7 èÁşıúı mey-gÿn-ı leb dil-teşne èirfÀn olan 

 Óalleder Tevfík mízÀb-ı óaúíúat nÀr-ı üns 

  

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Mevkib-i şÀn u şerefle gelmeden dívÀna gül 

Bülbülü iskÀn için yapmış zümürrüd lÀne gül 

 

2 SÀye-bÀn úurmuş kenÀr-ı sÀóa-i gülzÀrda 

Nev-bahÀra ãanki ióêÀr eylemiş kÀşÀne gül 

 

3 Seyre óÀcet var mıdır her kÿşesin bu gülşeniñ 

Bir gülistÀndan nişÀne için yeter bir dÀne gül 

 

4 Õevúini idrÀk eden hep bülbül-i gÿyÀ olur 

Başúa bir óÀlet verir vaút-i seóer insÀna gül 
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5 Penbe ruòsÀr üstüne dökmüş mücevher jÀleler  

Yükselir ezhÀra úarşı dÀ´imÀ şÀhÀne gül 

 

6 Óüsn ü èaşúıñ àÀlibÀ esrÀrını eyler beyÀn 

Cilve-i bÀd-ı ãabÀdan ãalınır her yana gül 

 

7 Gül gibi Tevfíú olup ùabèıñ küşÀde dÀ´imÀ  

Bezm-i èaşúa bülbül ol ãunsun saña peymÀne gül 

    29 Mart 1935 

 
 
 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1031 

1 Ne raàbet sende ey dil bu dení dünyÀya illÀ Hÿ 

 Ne óÀcet ey èazízim rifèat-i ednÀya illÀ Hÿ 

 

2 Olan èÀrif óakíúatde meôÀhir terkin etmişdir 

 ÒavÀùır sevúin etmez nièmet-i èuúbÀya illÀ Hÿ 

 

3 Ùaríú-i óaúúa gir terk et meõÀú-ı nefs ü şeyùÀnı 

 Erenler meyli neyler duòter u ãaóbÀya illÀ Hÿ 

 

4 MelÀmíden olup dil mülkine èaşúı úılan sulùÀn 

 Deyip Mecnÿn-ı èaşú-efgen gibi LeylÀ’ya illÀ Hÿ 

 

5 Göñül neyler der-i şÀhidde Tevfíú terk edip èaşúın 

 Çevir beyt-i óaúíúíde yüzüñ MevlÀ’ya illÀ Hÿ 

 

 

 

 

                                                 
1031 06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 30b. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1032 

1 Baór-i vicdÀnız temevvüc eyleriz eşèÀr ile 

 Güft-gÿy-ı dürrüz ammÀ ãadef-i efkÀr ile 

 

2 Bizi cÀhil ôanneder zuèmunda beóóÀå u cedel 

 Eyleriz biz ders-i èaşúdan biñ cedel dil-dÀr ile 

 

3 NÀn u nièmet kenz-i maófí küntü ãaórÀ olsa da  

 Híç eglenmez dil-i dívÀne ancaú yÀr ile 

 

4 Maãdar-ı ÕÀt-ı ÒudÀ-vend eylemiş èaşúıyla mizÀc 

 Híç gördün mü beni sen zÀhidÀ aàyÀr ile 

 

5 Meyliñi bend etme ey göñül fenÀ dil-dÀrına  

 Geçirirsin èömrüñü beyhÿde Àh u zÀr ile 

 

6  èÁlíyüz èanúÀ ãıfat èulvíye pervÀz eyleriz 

 VÀúıfız sırr-ı nihÀna hem-demiz esrÀr ile 

 

7 Sanma ãÿfí sen gibi bizleri bizler èÀrifiz  

 Dem-i ünsiyyetde dem-beste olup iúrÀr ile 

 

8 èAşú óÀli eylemez pinhÀn úabÿl Tevfíú bil  

 Anıñ için oldu rüsvÀy èÀşıúÀn iôhÀr ile 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1033 

1 Rÿóuñ cemÀl tÀ ezelí ÀşinÀsıdır* 

 èAşúıñ bu cilve aãlı esÀs-ı binÀsıdır 

                                                 
1032 06 Mil Yz-A 9962-3, V.31b. 
1033 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 5. 
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2 LÀ úayd olur mu òÀùırÀ ol inciõÀbdan  

 Müddet veren óayÀta o bezmiñ hevÀsıdır 

 

3 Fikre zemín-i tÀze verir her nefes òayÀl 

 Endíşeniñ o yerde işi cÀn ãafÀsıdır 

 

4 ÒÀk-i óazíni saúf-ı bülendi bu èÀlemiñ 

 èAşúıñ zemíni óüsn ü cemÀliñ semÀsıdır 

 

5 Píş-i naôarda cilve eden cümle mümkinÀt  

 Ruóuñ hevÀ-yı ülfetiniñ mÀèadÀsıdır 

 

6 Ermez şuóÿda èaúl-ı beşer sırr-ı òilúati 

 Óüsn-i muóít úuvvetiniñ müntehÀsıdır 

 

7 Tevfíú olur mu keşf-i óaúÀyıú saña naãíb 

 Her ãÿrete meôÀhir olan KibriyÀ’sıdır 

    20 Teşrîn-i Evvel 1932 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1034 

1 NÀ-ümíd olmaz ÒudÀ’dan luùf u iósÀnın bilen 

 Şekl-i ôÀhirden yañılmaz ÒÀlıú’ın şÀnın bilen 

 

2 Hep èaùÀyÀ-yı İlÀhí’dir vücÿd-ı mümkinÀt 

 Kendisin görmez bu cevlÀn-gehde ímÀnın bilen 

 

3 Yalñız bir úudretiñ ÀåÀr-ı gÿn-À-gÿnudur  

 Seyr eder naúş-ı cihÀnı óükm-i devrÀnın bilen 

                                                 
1034 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 14. 
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4 Vech-i bÀúísindedir rÿóuñ cemÀl-i cilvesi 

 İşbu raènÀ ãÿreti idrÀk eder cÀnın bilen 

 

5 Başúa bir ãÿret görür mü cilve-gÀhı sínede 

 Şíve-i zíbÀ-yı òayÀl-i óüsn-i cÀnÀnın bilen 

 

6 NÀzdır ÀrÀyiş-i aèlÀ viãÀl-i bezm-i yÀr 

 Aàlamaz Àh eylemez èaşúıñ bu dívÀnın bilen 

 

7 Ser-fürÿ eyler gezer Tevfíú dehre ãubó u şÀm  

 KÀ´inÀt üstünde Òaúú’ıñ emr ü fermÀnın bilen 

    28 Şubat 1933 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1035 

1 İòtiyÀr-ı izz-i rifèat iòtiyÀrımdır benim 

 Úudret-i ãabr u selÀmet iútidÀrımdır benim 

 

2 KÀ´inÀta göñlümüñ bir vaøè-ı istiànÀsı var  

 Yoúluàu iúmÀl eden hep kendi vÀrımdır benim 

 

3 Bí-úarÀr etmez beni vaøè-ı èacíb óÀdiåÀt 

 İşbu óÀlet aldıàım rÿó-ı úarÀrımdır benim 

 

4 DÀ´imídir gerçi èÀlemde hevÀ-yı inúılÀb 

 Bir muèayyen merkezim devrim èayÀrımdır benim 

 

5 Defter-i fikrimdedir åÀbit úanÀèatler bütün 

 Gördügüm dÀ´im degişmez iètibÀrımdır benim 

                                                 
1035 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 15. 
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6 Hangi bir tarz-ı óayÀt olmaz bañÀ mübhem òayÀl  

 Gizli maènÀlar sevÀd-ı reh-güzÀrımdır benim 

 

7 Varlıàım her müşkile olmuş gibi rÀz-ı derÿn 

 Pek açıúdan añlamak ÕÀtı şièÀrımdır benim 

 

8 Sırrımı kendim daòı taúlíde olmam dest-yÀr 

 Böyle bir kenz-i muùalsam der-kenÀrımdır benim 

 

9 Benligim benden ãorar Tevfíú sen kimsin deyu 

 Toàrudur derse o ãÿret perde-dÀrımdır benim 

     5 Mart 1933 

 

 

feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)1036 

 Óasedi ÍøÀó Eder Bir Neşídedir 

1 Òastalıúdır imdi òilúat-i insÀna óased* 

 Düşürür Àdemi òüsrÀn ile nírÀna óased 

 

2 Yaúışır mı èacebÀ ãÀóib-i ímÀn olana  

 ÒÀlıú’ıñ eyledigi nièmet-i iósÀna óased 

 

3 Laènet etmedi mi gerden-i İblís’i esír 

 Ádem´e baòş edilen ãÿret-i RaómÀn’a óased 

 

4 Olup ünsiyete bir Àrıøa-fermÀ-yı fesÀd 

 Zehr içirdi lübb-i cemèiyyete óased 

 

5 Bozulur muydu bu bünyÀn-ı muèallÀ erkÀn 

 Gelmemiş olsa idi Àlem-i imkÀna óased 

                                                 
1036 06 Mil Yz-A 9962-5 ( Altıncı Defter ),  ss. 9-12. 
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6 Geldi insÀn ile dünyÀya bir emr-i muùlaú 

 Araya girdi neler eyledi öz cÀna óased 

 

7 Oldu her zümreye sermÀye-i teşvíş-i øamír 

 Yalñız etmedi te´åírini rindÀna óased 

 

8 Çekmedi birbiriniñ varlıàını ehl-i èulÿm 

 Meclis-i èilmi çevirdi úuru meydÀna óased 

 

9 Oldu hep medreseler kín ü èadÀvetle òarÀb 

 Eyledi dín evini úahr ile vírÀne óased 

 

10 Úalmadı sofra-i iùèÀm-ı ùaèÀmıñ õevúi 

 Oldu dergÀhlara loúma-i efsÀne óased 

 

11 Şeyòler birbirine oldu raúíb-i iúbÀl 

 Aldı hep óÀllerini şöhret ü èudvÀna óased 

 

12 İnfirÀda heves etdi bütün eşrÀf-ı kibÀr 

 Bozdu hep araların åervet ü sÀmÀna óased 

 

13 MÀla emlÀke edip úuvvet ile rabù-ı emel 

 Düşmüş etdi nice insÀnları yÀrÀna óased 

 

14 UmerÀdan vükelÀdan vüzerÀdan nicesi 

 Yediler birbirini girdi o fermÀna óased 

 

15 äarãılıp salùanat u devletiñ erkÀnı bütün 

 Pençe ãaldı keyd-dÀver-i devrÀna óased 
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16 Yıúılıp ùÀú u revÀúı nice kÀşÀneleriñ 

 Úoydu sulùÀnları zincír ile zindÀna óased 

 

17 Oldu taúlíb-i hükÿmetle vilÀyet ber-bÀd 

 äaldı èÀlemde nice Òüsrev’i òüsrÀna óased 

 

18 AàniyÀdan fuúarÀdan èuúalÀdan óattÀ 

 èUlemÀdan nicesin eyledi dívÀne óased 

 

19 Nice yıl eyledigim kendine óürmetle vefÀ 

 Unudup òidmetimi eyledi hep baña óased 

 

20 Sÿ´-i niyet anı etdiyse períşÀn baña ne 

 Oña bir şey midir nièmet-i ceyrÀna óased 

 

21 Bu óased ãÀóibini óüsn-i naôardan düşürür 

 Eksilir óürmeti olduúça göñül òÀne óased 

 

22 Olur erbÀb-ı óased óüsn-i èamelden maórÿm 

 Beñzer ol dÀ´irede Àteş-i sÿzÀna óased 

 

23 Úısmet-i Óaúú’ı bozar mı óased ey òÀne òarÀb 

 Bir meziyyet getirir mi saña èirfÀna óased 

 

24 Eşegiñ úıymeti artar mı eger uçsa daòı 

 Eylese işbu güzer-gehde KüheylÀ’na óased 

 

25 Obasında geçirip èömrünü etsin rÀóat 

 Ne revÀdır ede şehrílere çingÀne óased 
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26 Óüsn-i aòlÀú iledir èÀleme dünyÀda şeref 

 Eder insÀnları insÀnlıàa bígÀne óased 

 

27 Begenir kendini cÀhil oturur àıybet eder 

 Herkesin èaybını söyler ne óased yÀ ne óased 

 

28 Ùutuşur Àteş-i àayretle olur herze-feşÀn 

 Ùaldırır kendisini Àteş-i èiãyÀna óased 

 

29 Bir içim ãu bulamazken o mücerred müflis 

 Çatlatır kendisini vüsèat-i èummÀna óased 

 

30 Fitneye rÿó verir sevú-i êÀlÀletde àurÿr 

 Sevú eder fısú u fesÀd ehlini ùuàyÀna óased 

 

31 Olmadıú maôhar-ı taúdír-i edÀní Tevfíú  

 Bizi rÀóat úomadı úader-i suòandÀna óased 

    2 Kânûn-ı Evvel 1935 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1037 

1 Açıp göster cemÀliñ mübtelÀlar dÀdı görsünler 

 Muóabbet Àleminde ãÿret-i dil-şÀdı görsünler 

 

2 BelÀ-yı èaşúdan feryÀd edenler derd-i hicriñde  

 Benim efàÀnımı gÿş eyleyip feryÀdı görsünler 

 

3 Sükÿta istiùÀèat èarô-ı óÀle dilde ùÀúat yoú 

 Güzeller güft ü gÿy-ı Àh-ı Àteş-zÀrı görsünler 

 

                                                 
1037 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 14. 
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4 LisÀn-ı èÀşıkÀnıñ tercümÀnı Àhdır her dem 

 Bu dilden añlayanlar dildeki evrÀdı görsünler 

 

5 MüsÀví mest olurlar sekr-i èaşúıñ şíve-kÀrÀnı 

 äafÀ-peymÀ olan cÀnlar òarÀb-ÀbÀdı görsünler 

 

6 Yazarsıñ böyle her vÀdíde bir raènÀ àazel Tevfíú 

 ZemÀnıñ şÀèirÀnı úudret-i inşÀdı görsünler 

    7 Kânûn-ı Evvel 1935 

 

 

 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1038 

1 Gerçi òavf ile kişi luùf-ı Óaúú’a ùÀlib olur 

 Dil-i erbÀb-ı óaúíúatde recÀ àÀlib olur 

 

2 èAyn-ı tevóídden olur feyø-i İlÀhí cÀrí 

 Ehl-i ímÀn günÀh etse daòı tÀ´ib olur 

 

3 Baàlamaz varlıàını nefsiniñ ícÀbına hep 

 Maèrifet ehl-i olanlar özüne ãÀóib olur 

 

4 Aldanır ôÀhire eylersen eger naãb-ı nigÀh 

 Naôarí reng-i şu´ÿnÀt-ı cihÀn cÀõib olur 

 

5 Òilúatiñ nüktesini ehl-i baãíret anlar 

 èİlm-i tevóíd bu ãÿretde saña vÀcib olur 

 

6 Kisvedir şekl-i ãuver vaódet-i õÀtiyÀta 

 Bilmeyen sırr-ı vücÿdu şaşırıp òÀ´ib olur 

                                                 
1038 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 20. 
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7 Gel oúu èilm-i ledün dersini benden Tevfíú 

 Nev-èarÿs-ı óarem-i èaşú saña rÀàıb olur 

    17 Kânûn-ı Evvel 1935 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1039 

1 Ey muèallÀ himem olmaz saña dünyÀ hedef 

 èAşúdır maùlÿb olan sırr-ı cihÀn-pírÀ hedef 

 

2 Bir düşün lÀyıú mıdır bu varlıàıñ olsun nişÀn 

 èAzmiñe iúbÀliñe òulyÀ-yı bí-mÀènÀ hedef 

 

3 Rÿóunuñ cevlÀn-gehi tÀ èarş-ı istiànÀ iken 

 Nefsiniñ olsun bütün evøÀèına sevdÀ hedef 

 

4 äubó u şÀmı úıble-i óÀcÀta èarø etmek hüner 

 Olmasın her gün saña bir meyl-i nev-peydÀ hedef 

 

5 áayra etmez cÀnib-i Óaúú’a gidenler iltifÀt 

 İş bu yolda yalñız èÀriflere MevlÀ hedef 

 

6 Yoldan ayrılmaúla erbÀb-ı sefÀhat şÀd-kÀm 

 Mesleginde anlamaz Mecnÿn-ı bí-pervÀ hedef 

 

7 Boş mudur devr-i zemín ü ÀsumÀnı èÀlemiñ 

 Saèye úarşı vardır elbette MevlÀnÀ hedef 

 

8 İki èilletdir bu varlıúda sükÿn u ıødırÀb 

 Böylelikle hep bu mevcÿdÀt için ifnÀ hedef 

                                                 
1039 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 31. 
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9 áalibÀ Tevfíú atılmaúdan àaraø bu sÀóaya  

 Nükteler èarø eylemekdir óikmet-i ióyÀ hedef 

    11 Kânûn-ı Sânî 1936 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1040 

1 Õevú-i hicrÀnı bilenler vaãl-ı cÀnÀndan leõíõ 

 èAşúıñ ÀlÀmın bulurlar Kevåer-i cÀndan leõíõ 

 

2 Ehl-i tecrídiñ murÀdı nÀ-murÀd olmaúdadır 

 ÙÀlib-i dídÀra olmaz rÿy-ı RaómÀn’dan leõíõ 

 

3 Óissi artar vech-i yÀr olduúça der-zír-i óicÀb 

 Şübhesiz seyri hilÀliñ mÀh-ı tÀbÀndan leõíõ 

 

4 İltifÀt ister mi ister ehl-i dil dil-dÀrdan 

 Bir fÀúír-i bí-nevÀya olmaz iósÀndan leõíõ 

 

5 Óaôô-ı rÿóÀní olur maóbÿbdan èÀşıúlarıñ 

 Cennet-i dídÀr olupdur óüsn-i àılmÀndan leõíõ 

 

6 Leõõeti èömr ü óayÀtıñ evc-i istiànÀdadır  

 Olmaya èÀlemde terk-i ism ü èunvÀndan leõíõ 

 

7 FÀrià ol Tevfíú eger insÀn isen endíşeden  

 Olmadı dünyÀda ehl-i èaşúa èirfÀndan leõíõ 

    26 Kânûn-ı Sânî 1936 

  

 

                                                 
1040 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 43. 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)1041 

1 Merd-i deryÀ-dil olur úayd-ı emelden fÀrià 

 Gevher-i dÀnişe baú miål ü meåelden fÀrià 

 

2 Olmaú isterse kişi èÀlem-i lÀhÿta revÀn 

 EvvelÀ olmalıdır mevt ü ecelden fÀrià 

 

3 Bu cihÀn cilve-geh-i ism ü müsemmÀdır hep 

 Bunda õí-rÿó olamaz saèy u èamelden fÀrià 

 

4 Ne òaùíb ü ne òiùÀb ü ne muòÀùab óattÀ 

 Olamaz òuùbe daòı sehv ü õelelden fÀrià 

 

5 Ne olur şÀn-ı beşer óükm-i ezelden òÀric  

 Ne olur óÀdiåe te´sír-i èilelden fÀrià 

 

6 Bir èaceb èÀlem-i úudret ki şaşırmış idrÀk 

 èAciz ü óayret bile taúdír-i maóalden fÀrià 

 

7 VÀúıf-ı sırr-ı Rubÿbiyyet olanlar Tevfíú 

 Olur endíşe-i taãníf-i milelden fÀrià 

    30 Kânûn-ı Sânî 1936 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1042 

1 Vermesin èisyÀna cür´et meyl-i nefsÀní saña  

 èİtiyÀd etdirmesin küfrÀn-ı èiãyÀní sañÀ 

 

 

                                                 
1041 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 44. 
1042 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 71. 
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2 èÁrif-i nefs ol ki olsun naúã-ı aèmÀliñ tamÀm 

 Mÿcib-i èÀr olmasın èirfÀn-ı noúãÀní saña 

 

3 ŞÀnıdır ehl-i kemÀliñ her işinde iètidÀl 

 Vehm ü istiècÀl eder celb-i períşÀní sañÀ  

 

4 Hangi bir fısú u fesÀda nefsiñ etse inhimÀk 

 èAksini telúín eder bir óiss-i vicdÀní saña 

 

5 Her fenÀlıú hep fenÀlıú olduàu maèlÿmdur 

 Gösterir úÀlbiñ bu yolda èayn-ı burhÀní saña  

 

6 Maèãiyet miúdÀrı artar dilde óiss-i ıøùırÀb 

 Verse de iãyÀna zínet èaúl-ı şeyùÀní saña  

 

7 Mest-i bí-pervÀda óÀlinden mükedderdir faúaù 

 Cebr-i nefs eyler eger gösterse şÀdÀní saña 

 

8 Rehber olmazsa eger kÀrıñda ùabè-ı müstaúím  

 Bil ki fikriñdir felÀketler úumandanı saña 

 

9 DÀ´imÀ Tevfíú eder óikmetle naômıñ imtizÀc 

 Reşk ederse ùoàrudur èaãrıñ süòan-dÀnı saña 

     4 Mart 1936 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün faèÿlün1043 

1 Eger olmuşsa Óaú èavnü’r-reşÀdıñ 

 Olur luùf-ı ÒudÀ’ya istinÀdıñ 

                                                 
1043 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 79. 
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2 Eder taúdíri istihdÀf idÀre  

 Nedir óükmü èaceb lafô-ı murÀdıñ 

 

3 Yekÿnu varlıàıñ sıfr-ı èademdir 

 Degil mi noúùa aãlı imtidÀdıñ 

 

4 Vücÿdu ãarmış ise ibtilÀlar 

 Bütün te´sír-i úahrı iètiyÀdıñ 

 

5 áarÀbet varsa mest-i bí-óayÀda 

 Mümessil şekli olmuşdur fesÀdıñ1044 

 

6 HevÀyídir óayÀt olmuş teneffüs 

 Olur mu rÿzigÀra iètimÀdıñ  

  

7 Gözün aç olmasın àÀflet úaríniñ 

 Naôar úıl ãunèına “Rabbü’l-èibÀd”ıñ 

 

8 Yüzüñ ùut bÀr-gÀh-ı ÚibriyÀ’ya 

 SeòÀ döndürmesin Óaú’dan èinÀdıñ 

 

9 Göñül õevúiyle Tevfíú ÀşinÀ ol 

 äafÀ versin saña ancaú nihÀdıñ 

    20 Mart 1936 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1045 

1 MÀye-i èaşú-ı ezel sırr-ı óayÀtımdır benim 

 Vech-i dil-dÀr-ı tasavvur kÀ´inÀtımdır benim 

                                                 
1044 Şair bu mısranın yanına şu notu düşmüştür: “Mümessil şeklidir ümmü’l-fesÀdıñ” yani her iki mısrayı 
da buraya uygun bulmuş, her ikisini de yazmıştır. 
1045 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 82.  
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2 Baór-i istiànÀda mevcim eyledi ifnÀ-yı õÀt 

 Óalli mümkün olmayan müşkil ãıfÀtımdır benim 

 

3 Keşf içindir gevher-i tekvíni cebrí óÀdiåÀt 

 Doàrudur derse óaúíúat vÀridÀtımdır benim 

 

4 ÔÀhir u bÀùın olup yek digere vaódet-nümÀ 

 Gerdiş-i leyl ü nehÀrımdan necÀtımdır benim 

 

5 Öyle bir vírÀn-serÀ-yı úahr-ı gerdÿnum ki ben 

 Varlıàım ancaú peyÀm-ı seyyi´Àtımdır benim 

 

6 Nefsimiñ óaúú-ı taãadduúdan kesilmişdir eli 

 Keff-i yed etmek bu varlıúdan berÀtımdır benim 

 

7 Sözlerim nuùú-ı lisÀn-ı óÀldir Tevfíú yÀ 

 Naôma gelmiş irticÀl-i sÀnióÀtımdır benim 

     23 Mart 1936 

  

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1046 

1 Taòayyül eyleyen õevú-i viãÀli yÀr olur kendi 

 CemÀl-i maùlaba Àyíne-i dídÀr olur kendi 

 

2 CihÀnıñ varlıàından var olunca èayn-ı istiànÀ 

 Øamírinden oúur mecmÿèa-i ÀåÀr olur kendi 

 

3 Vücÿd-ı mÀ-sivÀ maèdÿm olursa píş-i èÀrifden  

 Tecellí eyleyip Óaú her nefesde var olur kendi 

                                                 
1046  06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 89. 
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4 Sükÿnet-yÀb olur mest-i muóabbet dÀr-ı vÀódetde 

 N’ider dÀr u diyÀrı dÀr olur diyÀr olur kendi 

 

5 Óaúíúí ehl-i èaşúıñ kÀ´inÀtı maóv-ı muùlaúdır 

 Eger vÀúıf olursa kendine aàyÀr olur kendi 

 

6 Bulur mu Óaúú’a yol úayd-ı vücÿda mübtelÀ heyhÀt 

 Ùaríú-i maèrifetde vaút olur ki èÀr olur kendi 

 

7 Mücerred nefsine èÀrif olan ehl-i ãafÀ Tevfíú 

 Bulur èilm-i ledünní maózen-i esrÀr olur kendi 

     5 Nisan1936 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1047 

1 Şol kimse ki her óikmete ÀgÀh olayım der 

 Ol sÀ´ile beñzer ki cihÀn-şÀh olayım der 

 

2 Bir õerreniñ esrÀrı bile münkeşif olmaz 

 Evc-i felege nÿr bulup mÀh olayım der   

 

3 èİllet gibidir ùínet-i eşyÀda tereffuè 

 Úandíl heves mihr ile hem-rÀh olayım der 

 

4 Uçmaú bile hem-pÀ olamaz seyr-i òayÀle 

 Birden göge hem-laóza-i nÀgÀh olayım der 

 

5 äıàmaz bu cihÀn óavãala-i fikr-i daúíúe  

 Ben bu eåeriñ mÀ-óaãalı Àh olayım der 

                                                 
1047 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 90. 
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6 Geçmez yine daèvÀ-yı “ene’l-Óaú”da olur mÀt 

 Efgende-i her güfte-i efvÀh olayım der 

 

7 Her cÀnibe pÿyende olur òÀme-i Tevfíú 

 İôhÀr-ı muèayyende meded-òºÀh olayım der 

     6 Mart 1936 
 
 
 mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün1048 

1 ÚaøÀ-yı Óaúú’a óudÿd-ı òaõer degil kÀfí 

 Cünÿd-ı emr-i ÒudÀ’yÀ siper degil kÀfí 

 

2 KitÀb-ı rÀh-ı ãavÀbı eder iken taèríf  

 HevÀ-yı nefs ile èazm-i sefer degil kÀfí 

 

3 CihÀnda aãl-ı siyÀset KitÀb u Sünnet’dir 

 TaòayyülÀt-ı èuúÿl-i beşer degil kÀfí 

 

4 CihÀnda baàlı degildir refÀh úÀnÿna 

 Vücÿdu nièmete naúd-i hüner degil kÀfí 

 

5 Ne olsa Àlet-i ôulm ü fesÀd olur elbet 

 èAdÀlet olmalı peydÀ òaber degil kÀfí 

 

6 O meclisiñ ki zimÀmı elindedir ôulmüñ 

 Denilse nÀmına “cemèu’l-eşer” degil kÀfí 

 

7 Olunca Óakú’a èadÀvet belÀ gelir Tevfíú 

 ÚaøÀ-yı Óaúú’a óudÿd-ı òaõer degil kÀfí 

    20 Nisan 1936 

                                                 
1048 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 97. 
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 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1049 

1 Rÿóuñ yolunda dín-i metín istinÀdıdır 

 İnsÀnlarıñ medÀrı bütün iètikÀdıdır 

 

2 AòlÀúdır nişÀnı êalÀl ü hidÀyetiñ 

 Úalb-i selím bÀb-ı sebilü’r-reşÀdıdır 

 

3 èAúl-ı ãafÀ-yı ùabèı sekínet-peõírdir 

 Nefsiñ hemÀre meyl-i hevÀ iètiyÀdıdır 

 

4 Óaúú’ıñ vücÿdu leyl ü nehÀr ÀşikÀr iken  

 Küfrüñ vücÿdu cehl ü êalÀliñ èinÀdıdır 

 

5 ÒallÀú-ı mümkinÀt egerçi ÒudÀ faúaù 

 Fısú u fesÀd ehl-i hevÀnıñ murÀdıdır 

 

6 Naôm-ı umÿra èÀrıø olan èillet-i şürÿr 

 Ôulmüñ hücÿmu óırã-ı le´ímiñ fesÀdıdır 

 

7 Her varlıàı zebÿn u õelíl ü óaúír eden  

 Òalúıñ zemíme óürmetidir iètimÀdıdır 

 

8 èİbret verir baãírete Tevfíú óÀdiåÀt 

 èİlmiñ şu´ÿnı óüsn-i telaúúí nihÀdıdır 

2 Temmuz 1936 

 
 

 

 

 

                                                 
1049 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 120. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1050 

1 LÀubÀli şíve milk-i bí-zevÀlimdir benim 

 Fikr-i lÀ-úaydí-i èÀlem óasb-i óÀlimdir benim 

 

2 Öyle Mecnÿn’ım ki LeylÀ bend-i zencírimdedir 

 ŞehsuvÀr-ı vaóşetim ãaórÀ òayÀlimdir benim 

 

3 Píş-i idrÀkimde olmaz reng-i hestí cilve-sÀz 

 LÀ-mekÀní meşrebim óayret me´Àlimdir benim  

 

4 Bir geçit tersím eder çeşmimde eşkÀl-i óayÀt 

 Seyr-i ãunè-ı lÀ-yezÀlí milk ü mÀlımdır benim 

 

5 Ben o ser-mest-i şarÀb-ı vaódetim ki rÿzigÀr 

 Yek-nümÀ Àyíne-i rÿz u leyÀlimdir benim 

 

6 Naúş-ı imkÀnı øamírim nüsòa-i tevóíd oúur 

 KÀ´inÀt Àyíne-i keåret miåÀlimdir benim 

 

7 Mevce-i baór-i óaúíúatde ãuver Tevfíú hep 

 IøùırÀbım çÀre-cÿ-yı imtiåÀlimdir benim 

    15 Ağustos 1936 

 

 

 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1051 

1 Severiz yÀremizi istemeyiz çÀre daòı  

 Açmayıñ yÀremiziñ üstüne bir pÀre daòı 

 

 

                                                 
1050 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 137. 
1051 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 145. 
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2 äaúlanır derd-i àamı maófaôa-i sínemize 

 Keşf-i óÀl eylemeyiz söylemeyiz yÀre daòı 

 

3 Öyle bir dÀ´ire-i devlete mensÿbuz kim 

 Yetişir ríze-i inèÀmı güneh-kÀra daòı 

 

4 PÀye-i èizzetidir ehl-i diliñ istiànÀ 

 Minnet etmez şeref-i soóbet-i dil-dÀra daòı 

 

5 Biz o ser-beste-i dükkÀn-ı rıøÀyız ki bizim 

 MÀl olur himmetimiz şehr ile bÀzÀra daòı 

 

6 Gözümüzden düşeli emtièa-i kevn ü mekÀn 

 Bu cihÀn varlıàı hep itmedi bir yÀre daòı 

 

7 DÀr-ı dünyÀ bize mi oldu belÀ zindÀnı 

 Uzanır dest-i úaøÀ gerden-i küffÀra daòı 

 

8 BÀùılıñ óükmü degil ôÀhire eyler te´åír  

 äÿreta ãÿrete meknÿz olan esrÀra daòı 

 

9 Heves-i èilm ü hüner kimsede yoúdur Tevfíú  

 Begenir kendini bir müflis-i ÀvÀre daòı 

    5 Eylül 1936 

 
 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1052 

 Tahmís-i áazel-i Fuzÿlí (èAleyhi’r-raóme) 

1- MübtelÀ-yı derd-i èaşúım dildeki sevdÀ nedir 

Óayretimden bilmezem rü´yÀ nedir òülyÀ nedir 
                                                 
1052 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 151. 
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SÀóa-i idrÀkden dÿrum bu varlıú yÀ nedir 

 Öyle ser-mestem ki idrÀk etmezem dünyÀ nedir  

 Ben kimem sÀúí olan kimdir mey ü ãahbÀ nedir 

 

2- VÀlih-i dídÀr-ı yÀrım cÀm-ı ilhÀm isterem 

NÀ-murÀd-ı óasretem bir özge eyyÀm isterem 

Sÿziş-i hicrÀna bí-tÀb oldum encÀm isterem 

 Gerçi cÀnÀndan dil-i şeydÀ için kÀm isterem 

 äorsa cÀnÀn bilmezem kÀm-ı dil-i şeydÀ nedir 

 

3- Neşve-i kÀfí verir èuşşÀúa ey mihr ü òayÀl 

Naúş-ı eyvÀn-ı dil-i maóbÿn-ı óayretdir cemÀl 

YÀrini èÀşıú olan kendinde bulmaúdır kemÀl 

 èÁşıúı maèşÿúdan müstaàni eyler bir visÀl1053 

 èÁşıúa maèşÿúdan her dem bu istiànÀ nedir 

 

4- Kim ki vaódet-òÀne-i endíşe-yi ÙÀ´if degil 

Sırr-ı ícÀda kitÀb-ı úudrete vÀúıf degil 

Nükte-i èaşúı lisÀn-ı maèrifet vÀãıf degil 

 Óikmet-i dünyÀ vü mÀ-fí-hÀ bilen èÀrif degil 

 èÁrif oldur bilmeye dünyÀ vü mÀ-fíhÀ nedir 

 

5- èAşúdır ser-geşte-gÀn-ı derd-i hicriñ hem-demi 

Cilve-i dídÀrdır bezm-i muóabbet hem-demi 

Derd-nÀk etmiş ezel Tevfík úalb-i Àdemi 

 Áh u feryÀdıñ Fuzÿlí incidüpdür èÀlemi 

 Ger belÀ-yı èaşk ile òoşnÿd iseñ àavàa nedir 

     17 Eylül 1936 

                                                 
1053 Bu mısra Fuzûlî’de “Vasldan çün âşıkı müstağnî eyler bir visâl” şeklindedir. Bkz.: Fuzûlî, Leylâ ve 
Mecnûn (Metin, Düzyazı Çeviri, Notlar ve Açıklamalar), haz.: Muhammet Nur Doğan, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul 2000, ss. 474-476. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1054   

1 Nÿş eden bezm-i ezelde maèrifet peymÀnesin 

 TÀr-u-mÀr etmiş olur meyl-i sivÀ kÀşÀnesin 

 

2 Keşf-i óÀl etmek yaúışmaz sÀlikÀn-ı vuãlata  

 Sínesinde ãaúlasun èÀşıú olan cÀnÀnesin 

 

3 èAúlını almışsa õevú-i cilve-i vech-i nigÀr 

 Baàlamaúdır zülfine lÀyıú olan dívÀnesin 

 

4 Bí-muóÀbÀ raúã eder elbette mest ü şÀd-kÀm 

 Kim ki óüsnüñ gördü vuãlat-òÀne-i şÀhÀnesin 

 

5 CÀna başa baúmayıp eyler hücÿm u iútióÀm 

 Seyr ideñ erbÀb-ı èaşúıñ cünbüş-i merdÀnesin 

 

6 Biñ meşaúúat çekse olmaz maùlabından nÀ-ümíd 

 Ye´se úÀpdırmaz zimÀm-ı fikr-i aórÀrÀnesin 

 

7 èÁşıúÀne eylediñ Tevfíú ihdÀ bir àazel 

 áÀlibÀ açdıñ óaúíúat şehriniñ mey-òÀnesin 

     17 Eylül 1936 
 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1055 

1 Kendini görmek bütün èaúlıñ vücÿdun yÀreler 

 Beñliginden bí-òaberdir ben diyen ÀvÀreler  

 

2 Kim bilirse kendiniñ mÀhiyyetin insÀn olur 

 Çokdur insÀnım deyü daèvÀ eden bí-çÀreler 
                                                 
1054 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 156. 
1055 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 46. 
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3 Nerde bunlar nerde insÀnlık diyÀr-ı devleti 

 Bu gidişle anda ôannetmem ki bunlar varalar 

 

4 Zír-i pÀ-yi milket-i idrÀk olursan yer gibi 

 Devr eder her cÀnibiñde şevú ile meh-pÀreler 

 

5 MüntehÀ-yı èilm olur Àriflere maóv-ı vücÿd 

 Cevze beñzer kim olunca úışrını hep pÀrelar  

 

6 Baãúıdan çıúmaúladır rengín úumÀşıñ úıymeti 

 äafóa-i díbÀyı tezyín eylemişdir hÀreler 

 

7 Ser-fürÿ eyler úalem maènÀya Tevfíú ÀşikÀr 

 Secde-gÀh etmiş yeri görmez misin seyyÀreler 

     25 Kânûn-ı Evvel 1936 

  

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1056 

1 Ey dil ezelí eyledigin èahde vefÀ et 

 AllÀh’a ãıàın maùlabıñı èafv u èaùÀ et 

 

2 äÀfí ederek Àynañı jeng-i cefÀdan  

 Ásÿde óayÀt iste óuøÿruñla ãafÀ et  

 

3 Úahr etdi cihÀn òalúını küfrÀnı êalÀliñ 

 Sen kendini tevóíd-i İlÀhí’de dü-tÀ et 

 

4 Ùutsun eliñi yolda seniñ òavf-ı İlÀhí 

 äıdú ile yürü rehber-i iòlÀãı recÀ et 

 

                                                 
1056 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 62. 
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5 èÁdet edinip zemzeme-i èarş-ı niyÀzı 

 MeydÀn-ı tevekkülde tek-À-pÿ-yı duèÀ et 

 

6 Tevfíú ãaúın niyetiñi sehv ü òaùÀdan 

 AllÀh’a ãıàın maùlabıñı èafv u èaùÀ et 

    27 Nisan 1937 

 
 
 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1057 

1 Seyr eder cilve-i esrÀr göñülden göñüle  

 Ôannedersin dolaşır yÀr göñülden göñüle 

 

2 Ne èaceb Àyíne-i vech-i muóÀbbetdir ol 

 Gösterir kendini dídÀr göñülden göñüle 

 

3 Vaódet-i muùlaúıñ ÀåÀrını eyler taèyín 

 èAks eder pertev-i envÀr göñülden göñüle 

 

4 Úalb olur bÀùına ôÀhirde olan mevcÿdÀt  

 Görünür óÀlet-i reftÀr göñülden göñüle 

 

5 Ehl-i óaú olmadadır feyø-i èinÀyetle revÀn  

 Gider ol úÀfile her bÀr göñülden göñüle 

 

6 Yoludur maèrifetiñ èÀlem-i lÀhÿta úadar  

 Ola gör èaşú ile seyyÀr göñülden göñüle 

 

7 Sen bu vÀdí-yi muóÀbbetde ne gördüñ Tevfíú 

 Yoú edip kendiñi bir var göñülden göñüle 

     16 Ağustos 1941 

                                                 
1057 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 18. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1058 

1 Ehl-i èaşúa àÀye-i hicrÀnı bulmaúdır hüner  

 CÀn da gitse vuãlat-ı cÀnÀnı bulmÀúdır hüner 

 

2 LÀ-mekÀnídir egerçi cilve-i dídÀr-ı yÀr 

 Seyr için èÀlemdeki imkÀnı bulmaúdır hüner 

 

3 KÀ´inÀtıñ devrini leyl ü nehÀr eyler èayÀn  

 Ol èayÀnı bildiren devrÀnı bulmaúdır hüner 

 

4 Vecó-i BÀúí öyle bir Àyíne úılmış dehri kim 

 Anda ãÿret gösteren insÀnı bulmaúdır hüner 

 

5 Óikmet-i ícÀd hep ãÿretde olmuşdur nihÀn 

 MÀèrifet ol óikmet-i pinhÀnı bulmaúdır hüner  

 

6 Yalñız èilmiñ èamÀdan farúı yoúdur muùlaúÀ 

 Saèy edip òilúÀtdeki burhÀnı bulmaúdır hüner  

 

7 Şehr-i dil şehrÀhıdır Tevfíú iúlím-i vücÿd  

 Dildeki gencíne-i èirfÀnı bulmaúdır hüner 

      8 Eylül 1941 

  

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1059 

1 Bir úuş gibiyim gerçi vücÿdum úafesimdir 

 ŞÀhín-i feøÀ ãubó u mesÀ hem-nefesimdir 

 

 

                                                 
1058 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 22. 
1059 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 27. 
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2 Ben öyle àaríbim ki bu miónet-gehi àamda 

 İmdÀdıma her dem yetişen kendi sesimdir 

 

3 Arzÿ dolaşır ãaón-ı òayÀlimde fütÿra 

 Ye´sim o úadar ãañki bırakır hevesimdir 

 

4 èAúlım ùutulur òavf ile şeh-rÀh-ı emelde 

 Endíşe taãavvurda müsellaó èasesimdir 

 

5 Yoúdur yeri Àyíne-i sínemde ümídiñ  

 FerdÀ-yı temennÀ o da bir köhne resimdir 

 

6 Birdir görünen gözlerime çÀr cihetden 

 Óayret o benim derd-resim çÀre-resimdir 

 

7 Hep varlıàımıñ óÀãılı bir nÀm ise Tevfíú 

 Hiç yoúdur anıñ úıymet-i maènÀsı isimdir 

    17 Eylül 1941 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1060 

1 Yeri iúlím-i èademdir yoà iken var olanıñ  

 Ùurmayup dÀ´ire-i èunãuru devvÀr olanıñ 

 

2 Úurtulur mu başı envÀè-ı belÀdan bir dem  

 Bu cedel-gÀh-ı maèíşetde giriftÀr olanıñ 

 

3 Dildedir úıble-i miórÀb-ı cemÀl-i yÀriñ 

 èAmeli bÀùıl olur mÀ´il-i aàyÀr olanıñ 

 

                                                 
1060 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 67. 
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4 Maóv olur pertev-i envÀr-ı óaúíúÀtle mecÀz 

 Bir olur meşàalesi vÀúıf-ı esrÀr olanıñ  

 

5 Bir naôar nièmetidir èÀşıú-ı dídÀra vücÿd 

 Yücelir varlıàınıñ úıymeti bí-dÀr olanıñ 

 

6 Ehl-i dil sÀkit olur óÀlini eyler inùÀú 

 Sesi çıúmaz ebedí bunda òaber-dÀr olanıñ 

 

7 Levó-i dilden oúu esrÀr-ı vücÿdu Tevfíú  

 Bundadır çünkü şifÀ nusòası bímÀr olanıñ 

    13 Kânûn-ı Sânî 1942 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1061 

1 Metrÿkdur muèÀmelelerde óesÀb-ı dín  

 Eski óızıyla dönmededir ÀsiyÀb-ı dín 

 

2 Òalúıñ elinde dürlü mülevveå paçavra var 

 Düşdü dilinden ehl-i lisÀnıñ kitÀb-ı dín 

 

3 Taèlímine taèallümüne úalmadı mekÀn 

 GÿyÀ úapandı göz göre evlÀda bÀb-ı dín 

 

4 Hep Àòir-i óayÀta gelen iótiyÀrdır  

 CÀmièdeki cemÀèat-ı àayret-meèÀb-ı dín 

 

5 PesmÀnde-i ketíbe-i iclÀlidir úalan 

 Aldı getirdi milletini hep cenÀb-ı dín 

                                                 
1061 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 70. 
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6 Anlarda gün-be-gün çekilip gitmek üzredir 

 Sed olmadan bu millete rÀh-ı ãavÀb-ı dín 

 

7 Küfrüñ şièÀrı geldi de küffÀr gelmeden 

 Oldu esír kÀfire Tevfíú şebÀb-ı dín 

     1 Şubat 1942 

 
 
 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1062 

1 Ey dil ey dil neye bu rütbe períşÀnsıñ sen 

 Merkez-i dÀ´ire-i vaódet-i ímÀnsıñ sen 

 

2 Sendedir bÀóire-i óikmet-i ícÀd u şühÿd 

 ÒÀkden meşhed-i lÀhÿta nigeh-bÀnsıñ sen 

 

3 Sendedir Àyet-i “lÀ rayb”ı 1063gören èayn-ı yaúín 

 VÀúıf-ı cÀmièa-i cümle-i FurúÀn’sıñ sen 

 

4 ÁşinÀdır saña her vÀãıùa-i vaóy-i beyÀn  

 Levóa-i óÀfıôa-i Óaøret-i Úur´Àn’sıñ sen 

 

5 Sañadır FÀtióa-i óükm-i İlÀhí’de òiùÀb 

 Maúãad-ı ãıdú-ı èubudiyyete şÀyÀnsıñ sen 

 

6 äÿreti nÿr-ı vücÿduñdır eden úıymet-dÀr 

 Veche-i ãÿnè-ı ÒudÀ díde-i ekvÀnsıñ sen 

 

7 Keåret-i ôÀhireden vaódet edersin idrÀk 

 èÁrif-i mes´ele-i dÀniş ü èirfÀnsıñ sen 

                                                 
1062 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 77. 
1063 “Şüphesiz…”, Bakara 2/3; Âli İmrân 3/9; Secde 32/2.  
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8 Senden ister ebedí feyø-i óayÀtı Tevfíú 

 Maôhar-ı cilve-i rÿó-Àver-i SübóÀn’sıñ sen 

     15 Mart 1942 

  

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1064 

1 İnsÀn odur ki meşrebi ãıdú u ãavÀb ola 

 Endíşesi serÀ´ir-i Ümmü’l-KitÀb ola1065 

 

2 Áyíne-i øamíri olup kíneden tehí 

 Mefkÿresi sebíl-i èuluvv-i cenÀb ola 

 

3 Yevm-i óesÀba òÀôır olup defter-i èamel 

 Her müşkilÀta úarşı dili bí-óesÀb ola 

 

4 Terk eyleyip hevÀ vü heves ÀşiyÀnını 

 Her arzÿ-yı nefse sükÿtu cevÀb ola 

 

5 Varlıú elinde Àlet-i ãabr u åebÀt olup 

 Úalbi feøÀ-yı kişver-i óüsnü’l-me´Àb ola 

 

6 äadrı ãafÀ-yı maèrifete gizli cilve-gÀh 

 Levó-i òayÀli maèkes-i nÀz u èitÀb ola 

 

7 Tevfíú evÀn-ı dehr-i geçip bí-vücÿd olan 

 Fevúa’l-èalÀda hÀle degil mÀh-tÀb ola 

    5 Eylül 1937 

 

                                                 
1064 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 89. 
1065 “Ana Kitap”, Levh-i Mahfuz olarak da tefsir edilmiştir. Bkz.: Ra'd 13/39; Zuhrûf 43/4. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1066 

1 Şol fesÀd erbÀb-ı kim gülzÀr-ı èirfÀndan çıúar 

 Cehl ile rüsvÀy olur kÀle-i ímÀndan çıúar 

 

2 Çoú mudur fısú u fücÿra olsa dÀ´im mübtelÀ 

 Çünkü onlar ãÀóa-i küfrÀna ùuàyÀndan çıúar 

 

3 İrtikÀb-ı maèãiyetle nefsi istiànÀ bulur 

 Evc-i iúbÀle ãanurlar Àdem èiãyÀndan çıúar 

 

4 Díni istióúÀr edip melèÿn-ı istikbÀr eder  

 Ôanneder kim èillet-i idbÀrı dermÀndan çıúar 

 

5 Óikmet-i ícÀdı idrÀk etmemiş İblís’i gör  

 Her nefes bir fitne ícÀd eyleyip andan çıúar 

 

6 Óaúúı göstermez aña aòõ etdigi şekl-i êalÀl 

 äÿret-i bed-çehre kÀbÿs-ı nisvÀndan çıúar 

 

7 èAkla óayret baòş eder Tevfíú eşkÀl-i cünÿn 

 İddièÀ-yı èaúl eden biñlerle insÀndan çıúar 

    1 Kânûn-ı Evvel 1937 

  

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1067 

1 äanma kim óüsn-i melÀóatde tecellídir èaşú 

 Berzaò-ı cisme düşen rÿóa tesellídir èaşú 

 

 

                                                 
1066 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 96. 
1067 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 135. 
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2 èAşúdır bÀèiå-i ícÀd denilmişse evet 

 Cümle-i cÀmièa-i kevne tevellídir èaşú 

 

3 èAşúdır óüsne olan kÀşif-i esrÀr-ı cemÀl 

 èUnãuriyyÀta giren reng-i tedellídir èaşú 

 

4 èAşúıñ Àyínesidir ãÿret-i imkÀn u vücÿd 

 Yine maènÀda anıñ cilve maóallidir èaşú 

 

5 Baúsa da díde-i èÀşıú ne görür èÀlemde 

 Peyker-i çehre-i esrÀr-ı ecelídir èaşú 

 

6 èAşú her úÀlbe tecellí mi edermiş Tevfíú  

 Evc-i lÀhÿta muóÀbbetle teèÀlídir èaşú 

     17 Haziran 1938 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1068 

1 Seher vaútindedir feyø-i vücÿdu devr-i imkÀnıñ  

 Tevellüd eylemişdir cismi ol sÀèatde insÀnıñ 

 

2 Edenler èayn-ı èibretle naôar eşcÀr u ezhÀra 

 Oúurlar sÀúí üzre óasb-i-óÀlin vird-i òandÀnıñ 

 

3  Açıp aàzın niyÀz-ı luùf eder ãubó-ı èinÀyetden 

 Eder gÿyÀ tecessüm anda rÿóu ahd ü ímÀnıñ  

 

4 Neden àÀfil yatar ol vaút-i úısmetde kilÀb-ÀsÀ 

 Vücÿdun ôannedenler nÀôım-ı yektÀsı dünyÀnıñ 

                                                 
1068 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 164. 
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5 ÒayÀle aldanıp èömr-i óayÀtı ederler istihlÀl 

 Naãíbi olmayan ser-çeşmesinden èilm ü èirfÀnıñ  

 

6 CehÀletdir olursa óisse maàlÿb èakl-ı dÿr-endíş 

 Budur esbÀbı mecrÀ-yı reg-i süflÀda ùuàyÀnıñ 

 

7 ÓaúíúÀtler bütün mevtiñ cihÀn óikmetindendir 

 Olur Tevfíú küşÀde bÀbı ol demde bu bünyÀnıñ 

     21 Eylül 1938 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1069 

1 Şièr rÿóumdan gelir ammÀ şièÀrım bir degil 

 Óüsne meftÿnum faúaù èÀlemde yÀrim bir degil 

 

2 Her eåer mey neş´esin vermekle mest eyler beni 

 Neyleyim göñlüm ayılmazmış òumÀrım bir degil 

 

3 Çevremi görmekle óayrÀnım ki gÿyÀ kÀ´inÀt 

 Mevce-i baór-i muóíùimdir kenÀrım bir degil 

 

4 Kürre-i arøımda yüz biñ devre-i eyyÀm var 

 ÓÀdiåÀtım başúÀdır zírÀ medÀrım bir degil 

 

5 Añlaşılmaz bir muèammÀ dense de olmaz òaùÀ 

 äanki bir uècÿbeyim şekl-i úarÀrım bir degil 

 

6 Bende benden başúa bir varlıú tecelliyÀtı var 

 Farú edilmez şíve-i leyl ü nehÀrım bir degil 

 

                                                 
1069 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 166. 
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7 äÿret-i matlab gehí iúbÀl ü geh idbÀr eder  

 Meskenim Tevfíú her vÀdí diyÀrım bir degil 

     23 Eylül 1938 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1070 

1 èAşú-ı Óaú’la her kimiñ mir´Àt-ı úalbi pÀk olur 

 Maèkes-i envÀr-ı ÕÀt-ı ÒÀlıúu’l-eflÀk olur 

 

2 İncilÀ eylerse dilde ceõbe-i óüsn ü cemÀl 

 Cebr-i èaşú ile giríbÀn-ı irÀdet çÀk olur 

 

3 ÍòtiyÀrı maóv olur şÿríde-gÀn-ı vuãlatıñ  

 SÀóası endíşeniñ úayd-ı emelden pÀk olur 

 

4 Varlıàından el çeken mest-i şarÀb-ı vaódete 

 èArş-ı istiànÀ muèayyen menzil-i idrÀk olur 

 

5 Derd-i hestíden geçen bÀb-ı fenÀ fi’llÀhda 

 KÀ´inÀtı bir nefesde devr eder çÀlÀk olur 

 

6 Ník ü bed olmaz rıøÀ-cÿyÀn rÀh-ı èaşúda 

 èÁlem-i tecríde naúl-i cÀn eden pÀk olur 

 

7 Şehper-i ímÀn ile Tevfíú olanlar rÿ-be-rÀh 

 Çehre-sÀ-yı şehsuvÀr-ı èarãa-i “levlÀk” 1071 olur 

     7 Temmÿz 1941 

                                                 
1070 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 3. 
1071 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed) felekleri yaratmazdım”, Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 
2, s. 164 (Hadis nr.: 2123). 
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 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1072 

1 Rehber olursa òalúa eger èanèanÀt-ı dín 

 Átílerinden ehl-i iùÀèat olur emín  

 

2 Her dürlü iótiyÀca muvÀfıú olur zamÀn  

 Her dürlü óÀãılÀta müsÀèid olur zemín 

 

3 Òalúı refÀha sÀ´ik olur saèy ü iótilÀt 

 Óüsn-i meèÀşa èazm ü taóammül muèín 

 

4 Aòõ ü èaùÀyı úuvvet-i aòlÀú u iètikÀd  

 Eyler hemíşe ríó-i firÀvÀn ile metín 

 

5 Vüsèat bulur èimÀret-i tevóíd ile mekÀn  

 Úudret bulur èibÀdet-i maèbÿd ile meúín  

 

6 Pür-nÿr olur faøílet ile her taraf diyÀr  

 Maèmÿr olur ticÀret ile şehirler hemín  

 

7 Millet dönerse Óaú yoluna insilÀkdan 

 ëíú-ı maèíşet ehl-i diyÀrı eder àamín 

 

8 Fısú u fücÿra mÀ´il olur nev-resídegÀn 

 İsrÀf ile sefÀhat olur èÀdet ü úarín 

 

9 Tevfíú olur bu zümrede cehl ü àurÿr-ı óÀl 

 Zínet verir úıyÀfet ü üslÿba kibr ü kín 

    25 Eylül 1941 

 

                                                 
1072 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 32. 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) mefÀèilün feèilün(faèlün)1073 

1 Biz bu cisme ne óÀlden geçtik 

 ÁftÀb-ı ôılÀlden geçtik 

 

2 En güzel şekl-i èÀlem-ÀrÀya 

 èUnãur-ı iètidÀlden geçdik 

 

3 Bir óaúíúat-i vücÿda erdikse 

 Biñ miåÀl ü òayÀlden geçdik 

 

4 ÁşikÀr oldu ãÿret-i vaódet  

 Bender-i iótimÀlden geçdik 

 

5 Metn-i taóúíúi eyleyip ikmÀl 

 İmtióÀn-ı me´Àlden geçdik 

 

6 Uymuş oldu buùÿna ôÀhirimiz 

 Úayd-ı èizz ü celÀlden geçdik 

 

7 Dil-firíb-i cemÀl-i maèrifetiz 

 ŞÀh-rÀh-ı kemÀlden geçdik 

 

8 Kendimizde bulunca dil-dÀrı  

 Milk ü mÀl ü melÀlden geçdik 

 

9 Ermiş isek cihÀn-ı maènÀya  

 Şübhesiz úíl u úÀlden geçdik 

    27 Eylül 1941 

 
 

                                                 
1073 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 33. 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1074 

1 Tehí úalmaz øamírim rÿó alır óüsnüñ òayÀlinden 

 ÓayÀtım èaşú ile Àlÿdedir rÿóuñ cemÀlinden 

 

2 Açar şeh-bÀl-i úudsiyyet nigÀristÀn-ı lÀhÿta 

 Alanlar neş´e dídÀrıñ cemÀlinden celÀlinden 

 

3 Eder her şeyde bir óikmet tecellí ehl-i idrÀke 

 Bilirler úıymet-i elfÀô-ı imkÀnı me´Àlinden 

 

4 áurÿba dÀ´imÀ medyÿndur ùuluèundaki revnaú 

 Alır úuvvet cemÀl-i òÀver-i èÀlem zevÀlinden 

 

5 èAmeldir eyleyen temåíl telvínÀt-ı aòlÀúı 

 NümÀyÀndır óaúÀ´iú-bín dehriñ óüsn-i óÀlinden 

 

6 Gelir bÀd-ı ãabÀdan inbisÀù Àheng-i hicrÀna  

 HevÀ-yı derd-i èaşúıñ õevú alır dil iètidÀlinden 

 

7 Unutmaúdır hüner hep varlıàın insÀn için Tevfíú 

 Eger maúãÿd ise bir óiããe taúvímiñ kemÀlinden 

     3 Teşrîn-i Evve1 1941 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1075 

1 Cilve eyler yÀr senden nerdesin bí-òaber 

 Sen anıñ Àyínesi olduñ o senden cilve-ger 

 

 

                                                 
1074 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 35. 
1075 06 Mil Yz-A 9962-8 ( Dokuzuncu Defter ), s. 47. 
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2 Bí-vücÿd olmazsa da Àyíne ammÀ dÀ´imÀ  

 Boş úalır itmezse ger iúbÀl bir ehl-i naôar 

 

3 Her baúan kendin görür Àyínede óikmet bu kim 

 Kendini görmek gibi bir õevúe düşmüşdür beşer 

 

4 Varlıàı kendinde olmuş muòtefí Àyíneniñ 

 İşbu ãÿret yoúluàundandır o raènÀ zíb ü fer 

 

5 Sen eger Àyíne olsaydıñ cemÀl-i úudrete 

 Maóva beñzer sende bir varlıú olurdu ser-te-ser 

 

6 Sen görünmezdin faúaù senden olur rÿ-nümÀ 

 Vech-i nÀ-peydÀ-yı dil-ÀrÀ-yı ecnÀs-ı ãuver 

 

7 Óüsn-i taèbír-i lisÀn-ı óÀl eder Tevfíú nidÀ 

 Cilve eyler yÀr senden nerdesin ey bí-òaber 

    10 Teşrîn-i Sâni 1941 

 

 

 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1076 

1 ÔÀhire düşkün olan úalbine ãÀóib olamaz 

 Aldanır gördügü ÀlÀyişe cÀnib olamaz 

 

2 Düşürür kendini taúlíd ile isrÀfÀta 

 İştièÀl-i heves-i nefsine àÀlib olamaz 

 

3 Árzÿ bir èulu nÀ-mütenÀhídir ki 

 Ùutuşan kendine dünyÀda murÀúıb olamaz 

                                                 
1076 06 Mil Yz-A 9962-8 ( Dokuzuncu Defter ), s. 53. 
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4 Neye mÀ´il olsa insÀn o hevÀ ile yaşar 

 Naôarından o şey´iñ ãÿreti gÀ´ib olamaz 

 

5 Bir görür àÀye-i tekvíni nigÀh-ı èibret 

 èİlm ü tevóíd-i óaúÀyıúda merÀtib olamaz 

 

6 Kendinin varlıàıdır herkesi rencíde eden  

 Bender-i maóva giden yolda metÀèib olamaz 

 

7 İnfirÀd ile geçer èömrü kemÀliñ Tevfíú 

 Maèrifet ehli olan òalúa muãÀóib olamaz 

    20 Teşrîn-i Sânî 1941 

 
 
 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1077 

1 Bilmeyen Óaú yolu buùlÀna ãapar bilmeyerek 

 Óaú diye ôÀhir-i aóvÀle tapar bilmeyerek 

 

2 Olamaz kendine rehber mütecellí úudret 

 Gözünü pertev-i envÀra úapar bilmeyerek 

 

3 èAúlını kendi òayÀlÀtına eyler meftÿn 

 Büt-i ÀmÀlini maèbÿd yapar bilmeyerek 

 

4 Ôanneder kendisiniñ gitdigi yoldur doàru 

 DÀ´imÀ tehlike üstünde çapar bilmeyerek 

 

5 Mest olup bÀde-i iúbÀl-i fesÀd-Àver ile 

 Loúma-i cífe-i murdÀrı úapar bilmeyerek 

    21 Teşrîn-i Sânî 1941 

                                                 
1077 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 54. 
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 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1078 

1 Bir meclisiñ ki bÀdí-i şevúi şarÀb olur 

 Áòir deminde cümlesi birden òarÀb olur 

 

2 PeymÀneden ãafÀ-yı derÿn isteyenleriñ 

 Ancaú naãíbi naôra-i deşt-i serÀb olur 

 

3 Taùmín eder mi nefs-i le´ími hevÀ èaceb 

 Görmez misin ki Àòiri cismiñ turÀb olur 

 

4 Õevú-i óayÀtı fısú ile te´mín idenleriñ 

 èÖmrü boyunca mÀ-óaãılı ıøùırÀb olur 

 

5 Eyler eníni kendini hem-nÀle-i èaõÀb 

 áamdan serír-i ãadrı şikeste rebÀb olur 

 

6 Álÿdedir felÀket ile devr-i inúılÀb 

 Herkes esír-i silsile-i inúılÀb olur 

 

7 èÁlemde hep óesÀb iledir cebrí óÀdiåÀt 

 Tevfíú òitÀm-ı müddet-i èÀlem òesÀb olur 

    23 Teşrîn-i Sânî 1941 

  
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1079 

1 LÀl olur dil òaste-i hicrÀn iken  

 Söylemez ehl-i vefÀ giryÀn iken 

 

2 ÒÀùır-ı èuşşÀú olur elbet tehí 

 Kimse gelmez òÀneye vírÀn iken 

                                                 
1078 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 55. 
1079 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 93. 
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3 Farú olur aùf u naôarla ník ü bed 

 Çeşm-i èibret keffe-i mizÀn iken 

 

4 èAşú imiş sırr-ı ôuhÿrı kÀ´inÀt 

 Emr-i “kün” ãaórÀ-neverd-gÀn iken 

 

5 Şübhesiz bitmez tükenmez arzÿ 

 Her temennÀ úÀbil-i imkÀn iken 

 

6 DÀ´imídir tende rÿóu ıøùırÀb 

 CÀn-ı bÀúí mÀ´il-i cÀnÀn iken  

 

7 Mücellídir sırr-ı “mÀzÀàa’l-baãar”1080 

 Óüsn ü èaşú ÀrÀyiş-i vicdÀn iken 

 

8 Bí-óurÿf u ãavt olur nuùú-ı óuøÿr 

 Dil-i Kelím Óaøret-i SübóÀn iken 

 

9 NÀgehÀn eyler tecellí vech-i yÀr 

 èÁşıú ol endíşe de óayrÀn iken 

 

10 Oldu Tevfíú eşk-i çeşmim tercemÀn 

 Söylemez ehl-i vefÀ giryÀn iken 

    27 Nisan 1942 

  

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1081 

1 Levó-i maófÿô-ı kemÀl-i ehl-i óÀl añlar beni 

 Añlamaz nÀ-dÀn olan ehl-i kemÀl añlar beni 

 

                                                 
1080 “Göz (gördüğünden) şaşmadı…”, Necm 53/17; 
1081 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 99. 
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2 Ben degil ancaú benim şeklimde olmuş ÀşikÀr 

 ÁşinÀ-yı sırr-ı èaşú-ı Õü’l-CelÀl añlar beni 

 

3 Lafô-ı bí-maènÀya beñzer ãÿretim ammÀ benim 

 “Aóseni taúvím”i1082 úudretde me´Àl añlar beni  

 

4 LÀ-mekÀnídir serír-i devlet-i ehl-i fenÀ 

 èÁlem-i maènÀdaki cÀh u celÀl añlar beni 

 

5 Hep benim èaşúımla úıymet bulduàundandır ki tÀ 

 KÀ´inÀtı basù eden óüsn ü cemÀl añlar beni 

 

6 Bende bir èÀlem tekevvün eylemişdir şöyle kim 

 Mihr ü mÀh-ı ÀsumÀn-ı lÀ-yezÀl añlar beni 

 

7 Nüsòa-i kübrÀ-yı òilúatdir vücÿdu Àdemiñ 

 Noúùayım Tevfíú ammÀ mÀh u sÀl añlar beni 

    5 Mayıs 1942 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1083 

1 Şaşırır vesvesesi Àdemî nefsiñ ey dil 

 èAúlıñÀ olmaya eşkÀli òayÀliñ óÀ´il 

 

2 Úısa bir èömre ola ùÿl-i emel bÀr-girÀn 

 Olmasın olmayacak şeylere ùabèıñ mÀ´il  

 

3 Bir uzun yol bularak olma ãaúın pÿyende 

 Uzamaz èömrüñ o nisbetde yaúındır menzil 

                                                 
1082 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”,  Tîn 95/4. 
1083 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 106. 



 399 

4 äıúar endíşeyi ol nÀ-mütenÀhí sevdÀ 

 Öldürür fikr-i àam-ı óısset-i dünyÀ müşkil 

 

5 Beñzer ol úulzüm-i mevvÀca emÀnı ki aña 

 Úaèr-ı òüsrÀn u elem ãarãar u miònet sÀóil 

 

6 Bu fenÀ èÀlemi olduysa güzer-gÀh-ı beúÀ 

 Sefer-i Àòiretiñ şekli bu ãÿretde degil 

 

7 Bıraúıp bÀùılı Óaúú’a yürümek lÀzımdır 

 Doàru yolda yürüyen ferdiñ olur kÀrı sehil 

 

8 Emr-i dünyÀda úanÀèatle tevekkül óaúdır 

 Óisse-i úısmeti olmaz bu óayÀtıñ zÀ´il 

 

9 Hep naãíb-i ezelídir verilen şey Tevfíú 

 Alamaz kimse elinden ãaúın olma àÀfil 

    22 Mayıs 1942 

 

  

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1084 

1 Dil òÀn-úÀh-ı “Óaøret”e1085 mihmÀn olayım der 

 Faúrım getirip maôhar-ı iósÀn olayım der 

 

2 Bí-çÀreligi Àlet edip óüsn-i úabÿle 

 Hem-bezm-i ùarab-òÀne-i yÀrÀn olayım der 

 

3 Vaúf-ı naôar-ı himmet olup faúr u fenÀda 

 Áyíne gibi manôar-ı òÿbÀn olayım der 

                                                 
1084 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 117.  
1085 Burada şair parantez içinde “vaódete” notunu düşmüştür. 
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4 Bir àonca gibi síne açıp bÀd-ı ãabÀdan  

 GülzÀr-ı muóabbetde òırÀmÀn olayım der 

 

5 Bir úatre iken varlıàı peymÀnesi nÀ-bÿd 

 Mey-òÀne-i fıùratda òurÿşÀn olayım der 

 

6 ÁzÀde olup zelzele-i òavf u recÀdan  

 Kimdir ki bu àam-òÀnede şÀdÀn olayım der 

 

7 Mesken olamaz kimseye bu köhne òarÀbÀt 

 İèmÀr edilen úısmı da vírÀn olayım der 

 

8 Beyhÿde olur mÀ-óaãal-ı saèy u èamel hep 

 İnsÀn yine bu sÀóada pÿyÀn olayım der 

 

9 áurbet-zede-i miónet olup Àòiri Tevfíú  

 Dil òÀn-úÀh-ı “Óaøret”e1086 mihmÀn olayım der 

   11 Haziran 1942 

 

 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1087 

1 Efendi èibret al insÀn iseñ dÀr-ı fenÀdır bu 

 Muvaúúat bir óayÀta yer veren èibret-nümÀdır bu 

 

2 Neler gelmiş neler geçmiş bu miónet-òÀneden óÀlÀ 

 Geçer elbet gelen şeh-rÀh-ı iúlím-i bekÀdır bu 

 

3 Egerçi eylemek ièmÀra himmet emr-i èÀlidir 

 Faúaù durmaz òarÀba meyl eder bir nÀ-be-cÀdır bu 

                                                 
1086 Redd-i matla olan bu mısrada da tıpkı ilk mısradaki gibi “vahdete” kelimesi parantez içinde yazılıdır. 
1087  06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 120. 
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4 Mürekkebdir bu ãÿret gizli gizli inóilÀl eyler 

 Olur terkíbe ÀmÀde yine óarf-i hecÀdır bu 

 

5 DevÀm-ı èömr için insÀn alır ùoprakdan maóãÿl 

 Óaúíúatde cenÀb-ı òak-i pÀke ilticÀdır bu 

 

6 èİbÀdet yüz sürüp saùó-ı zemíne secde etmekdir 

 ÒudÀ-yı lem-yezelden aãl-ı mièrÀc-ı recÀdır bu 

 

7 Vaóíd u Óayy u BÀúí Óaøret-i AllÀh’dır Tevfíú  

 Bu yolda sÀlik ol kim meslek-i ehl-i hüdÀdır bu 

     18 Haziran 1942 

 

 

  fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1088 

     Úıùèa 

 Uàradım dürlü muãíbetlere miónetlere ben 

  ÓÀdiåÀtıñ gelişi eyledi izèÀc beni 

  DÀ´imÀ şükr iderim Rabb’ime Rabb’im ebedí 

  Etmedi kimseniñ inèÀmına muótÀc beni 

 

 

  fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1089 

     Úıùèa 

Ser-fürÿ etdirmedi MevlÀ-yı bí-hemtÀ beni 

 ÓÀcetim èarø etmek için bir le´íme varmadım 

 Maóvıma saèy etdi ôÀlimler faúaù ãabr eyleyip 

 Etmedim pervÀ ÒudÀ’dan àayrıya yalvarmadım 

 

                                                 
1088 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 139. 
1089 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 139; Abdulkadiroğlu,  Kültürümüzden Esintiler, s. 408. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 1090 
     Úıùèa 

 Her ne buldumsa ÒudÀ-yı lem-yezel verdi bañÀ 

 Hep úanÀèat mesleginde eyledim ãabr u åebÀt 

 Ben oùurdum óırã ile cÀhiller eylerken şitÀb 

 Etmedim ben nÀ-münÀsib kÀra kesb-i iltifÀt 

 
 

  fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 1091 

     Úıùèa 

Kimseniñ varlıàına eylemedim èaùf-ı nigÀh 

 Olmadı óırã u óased ùabèıma aãlÀ àÀlib 

 Varlıàım oldu bütün kendiliginden peydÀ 

 Oldu her istedigim kendiliginden ùÀlib 

 
  
 
  mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1092 

     Úıùèa1093 

  MiúyÀs-ı èaúla ãıàmaz eùvÀrı kÀ´inÀtıñ 

  Beyóÿdedir düşünmek emrinde muècizÀtıñ 

  Bir úudretiñ elinde bÀzíçedir vuúÿèÀt  

  Bir laóôadır yekÿnu Àmed şod óayÀtıñ 

  

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1094 

1 Oldum saña efgende ne derlerse desinler 

 Ey dil-ber-i nÀzende ne derlerse desinler 

 

                                                 
1090 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 139. 
1091 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 139. 
1092 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 146; Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, s. 408. 
1093 Nazm. 
1094 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 148. 
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2 Áyíne-i sínemde cemÀliñ mütecellí 

 èAşúıñ ezelí bende ne derlerse desinler 

 

3 Vaódetdir eden sırr-ı muóabbetde tebyín 

 Al benligimi sende ne derlerse desinler 

 

4 Vir õevú-i viãÀliñle ãafÀ úalb-i óazíne 

 Açsın lebini òande ne derlerse desinler 

 

5 Yoú çünkü benim òalú ile èÀlemde óesÀbım  

 MihmÀn gibiyim tende ne derlerse desinler 

 

6 Yüz buldu bugün cehl ile erbÀb-ı mesÀví 

 Her fitne bütün fende ne derlerse desinler 

 

 

7 Tevfíú eåer-i maèrifet ü èilm ü edebdir 

 Bu naôm-ı nev-Àyende ne derlerse desinler 

     27 Eylül 1942 

 
 
 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün1095 

1 SÀz-ı derÿnu ehl-i dil diñler durur iñler durur 

 Her naàme ile münfaèil diñler durur iñler durur 

 

2 Her dem alır bir nev edÀ söyler gider “rÿhí fedÀ” 

 Bezm-i muóabbetden ãadÀ diñler durur iñler durur 

 

3 Eyler dem-À-dem ihtizÀz hep sínesinde gizli rÀz 

 YeksÀn olup nÀz u niyÀz diñler durur iñler durur 

                                                 
1095 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 151. 
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4 NÀ-bÿd olup nefs-i hevÀ neyler òayÀlí mübtelÀ 

 èUşşÀúa eylerler ãalÀ diñler durur iñler durur 

 

5 Endíşesi her gÀhdır levó-i dile ÀgÀhdır 

 Vird-i lisÀnı Àhdır diñler durur iñler durur 

 

6 Ol ãadrı kim vaódet evi etmişdir ímÀn-ı úaví 

 GülbÀng-ı feyø-i maèneví diñler durur iñler durur 

 

7 Tevfíú olup èilm ü beyÀn reh-bürde-i sırr-ı nihÀn 

 Cemèiyyetiyle èÀrifÀn diñler durur iñler durur 

     17 Teşrîn-i Evvel 1942 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1096 

1 Ádem etmiş gerçi sırr-ı keyf-i èÀlemden ôuhÿr 

 Eylemiş esrÀr-ı òilúat cümle Àdemden ôuhÿr 

 

2 äunè-ı úudretdir ki andandır temÀåíl-i vücÿd 

 äÿret eyler cilve-i úadr-i muúaddemden ôuhÿr 

  

3 Rütbe-i idrÀke gelmezden muúaddem èaúl-ı kül 

 Eylemişdi şekl-i èÀlem èilm-i maóremden ôuhÿr 

 

4 Mevce-i baór-i óakemdir cümle seyr-i óÀdiåÀt 

 Beñzer ol óÀlÀta kim etmekdedir yümden ôuóÿr 

 

5 Óikmet-i ícÀdı astÀr-ı òafÀ etmiş nihÀn 

 İncilÀ etmekdedir hep emr-i mübhemden ôuhÿr 

                                                 
1096 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 154.  
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6 Óüzn eder insÀnı gÀhí bir kederle nÀ-ümíd 

 èÁdet olmuşdur ãafÀ-yı úalb eder àamdan ôuhÿr 

 

7 Bir èacÀyib neşvedir Tevfíú olur gÀhí nihÀn 

 GÀh eder bir laóôa-i te´åír-i òurremden ôuhÿr 

     2 Teşrîn-i Sânî 1942 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1097 

1 Derd-i èaşúı ey melek símÀ baña sen vermediñ 

 Varlıàımdan geldi bu sevdÀ baña sen vermediñ 

 

2 Gerçi óüsnüñdür eden sevdÀları Àteş-niåÀr 

 İltihÀb-ı síneyi ammÀ bañÀ sen vermediñ 

 

3 Ben o rind-i lÀ-ubÀlí meşrebim ki çÀresiz 

 Oldu dilde èaşú-ı nev-peydÀ bañÀ sen vermediñ 

 

4 Şevú-i cÀn-sÿz nigÀhıñ etdi bünyÀnım òarÀb 

 Bu ùutuşmuş Àteşi gÿyÀ bañÀ sen vermediñ 

 

5 Bende olmuşdur cünÿn-ı èaşú oldan füzÿn 

 ÇÀre olmaz neyleyim cÀnÀ bañÀ sen vermediñ 

 

6 Ye’s-i hicrÀnıñla oldum vuãlatıñdan nÀ-ümíd 

 Böyle efkÀr-ı bí-mÀènÀ bañÀ sen vermediñ 

 

7 YÀr olur Tevfíú elbet gün gelir aàyÀr olan  

 Müjde-i vaãlı faúaù óÀlÀ baña sen vermediñ 

     17 Teşrîn-i Sânî 1942 

                                                 
1097 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 156. 
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 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün1098 

1 Şemè-i cemÀl-i vaódete pervÀne göñlümdür benim 

 ÁmÀde bezm-i vuãlata vírÀne göñlümdür benim 

 

2 Etdi tecellí óüsn-i yÀr her gördügüm èayn-ı nigÀr 

 Sínemdeki óayret-niåÀr dívÀne göñlümdür benim 

 

3 Bir lÀ-ubÀlí meşrebim sevdÀ ile leb-ber-lebim 

 Ser-mest-i bí-rÿz u şebim mey-òÀne göñlümdür benim 

 

4 Oldu baña sÀúí òayÀl verdi şerÀb-ı lÀ-yezÀl 

 Ùutdu beni sekr-i óelÀl peymÀne göñlümdür benim 

 

5 HicrÀn ile oldum òarÀb èÀlemden etdim iàtirÀb 

 Her ãÿrete èinde’l-óesÀb bígÀne göñlümdür benim 

 

6 Kimdir beni nÀlÀn eden hep vÀrlıàım tÀlÀn eden  

 NírÀn-ı bí-pÀyÀn eden sÿzÀne göñlümdür benim 

 

7 Ey dilber-i èÀlí tebÀr Tevfíú’i etme ger yine bÀr* 

 Der-i laùíf-i şuèle-zÀr şeh-dÀne göñlümdür benim 

     28 Kânûn-ı Evvel 1942 

  

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1099 

1 KemÀl-i èaşúı esrÀr-ı cemÀle yÀr olandan ãor 

 ViãÀli cÀn-fedÀyı meclis-i dil-dÀr olandan ãor 

 

 

                                                 
1098 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 166. 
1099 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 5. 
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2 CihÀn Àyínesinde dürlü ãÿretler olur ôÀhir 

 Óaúíúat çehresin Àşufte-i dídÀr olandan ãor 

 

3  DevÀsı kendidir derdiñ vücÿd-ı ehl-i miònetde 

 Esír-i èaşú olup sevdÀ ile bímÀr olandan ãor 

 

4 äafÀsı ehl-i tecrídiñ belÀ peymÀnesindendir 

 Cünÿnuñ õevúini ãaórÀ-yı àamda zÀr olandan ãor 

 

5 áurÿruñ mesti rÿóuñ cilvesinden bí-òaberdir hep 

 O èÀlí meşhedi hicrÀn ile bídÀr olandan ãor 

 

6 Göñül dervÀzesinde seyr olur vechi dil-ÀrÀmıñ 

 Muóabbet neşvesin vaódet ilinde var olandan ãor 

 

7 FesÀd-Àlÿd olan naúd-i óayÀtı añlamaz Tevfík 

 Óaúíúat gevherin idrÀk edip èayyÀr olandan ãor 

     15 Kânûn-ı Sânî 1939 

 
 
 

 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1100  

1 Úalbinde ehl-i èaşúıñ ÀrÀm u rÀóat olmaz 

 Õevú-i òayÀl-i óüsne aãlÀ úanÀèat olmaz 

 

2 Artar derÿnu dilde dil-dÀr için tehÀlük 

 Ùoymaz viãÀle èÀşıú derde nihÀyet olmaz 

 

3 Olmaz cemÀle óattÀ bir ãÿret-i tenÀhí 

 Her şeyde cilve eyler ansız leùÀfet olmaz  

 
                                                 
1100 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 26. 
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4 Bi’l-cümle kÀ´inÀtı etmiş ióÀùa dídÀr 

 Áyíne-i vücÿda bir başúa ãÿret olmaz 

 

5 èAşúıñ nigÀhıdır hep óüsnü eden temÀşÀ 

 èAşú itmese tecellí Àyín-i ülfet olmaz 

 

6 MüştÀúdır göñül bir maóbÿb-ı dil-firíbe 

 DÀ´im eder taóarrí ammÀ ki úısmet olmaz 

 

7 Tevfíú olur taãavvur Àyínesi şühÿduñ 

 Her makãad-ı mecÀzí èayn-ı óaúíúat olmaz 

     8 Mayıs 1939 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1101 

1 Gösterip dídÀrıñ ey óÿrí óicÀb olduñ baña 

 MaùlÀè-ı mehtÀb-ı èaşú üzre seóÀb oldun baña 

 

2 Bir mücerred óüsnü eylerken óuøÿrumda òayÀl 

 äÿretiñle naúş-ı bí-sÿd-ı èitÀb olduñ baña 

 

3 Ben seniñle itmedim óÀlÀ emelde ittióÀd  

 Rÿóumu óabs eylediñ ey ten èaõÀb olduñ baña 

 

4 äarf edip ícÀb-ı nefsÀniyyete rÿz u leyÀl 

 BÀèiå-i endíşe-i yevm-i óesÀb olduñ baña 

 

5 Kendi aãlımdan ayırdıñ eyleyip mest-i òarÀb 

 SÀúí-i peymÀne-i bezm ü şarÀb olduñ baña 

                                                 
1101 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 36. 
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6 Bir muùalsım “kenz-i lÀ yefnÀ” idim èÀlemde  

 èÁúibet açdıñ derÿnum rÀh-yÀb olduñ baña  

 

7 Var mıdır Tevfíú farúıñ müflis-i bí-vÀyeden 

 Neyleyim sen Àfet-i devr-i şebÀb olduñ baña 

    5 Ağustos 1939 

 
 
 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1102 

1 NÀgÀh uyardı baàcede bir ãadÀ beni 

 Gördüm ki oòşayordu nesím-i ãabÀ beni 

 

2 Gül mevsiminde ãafvet-i rÿóumla ÀsumÀn 

 Yıldızlarıyla gösteriyordu baña beni 

 

3 EflÀk òÀke eyleyerek èarô-ı inbisÀù 

 Aldı muóíù-i vüsèatine ãan feøÀ beni 

 

4 Píş u pesimde ãayóa-i úudsí-i lÀ-mekÀn 

 Kendimden aldı ceõbe-i rÀh-ı fenÀ beni 

 

5 äaàar èademle oldu ber-À-ber vücÿd-ı cÿd 

 İndirdi ãaón-ı meskenete iètilÀ beni 

 

6 Õevú-i şuhÿda ermek için díde-i niyÀz  

 èÎd-ı ãabÀó-ı vuãlata etdi fedÀ beni 

 

7 Tevfíú seniñle uàradıàım ibtilÀ yeter  

 Kim verdi böyle elleri baàlı saña beni 

    8 Ağustos 1939 

                                                 
1102 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 39.  
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 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1103 

1 èÁşıúsañ ehl-i èaşúıñ ãabr u úarÀrı olmaz 

 İúlím-i ibtilÀnıñ leyl ü nehÀrı olmaz 

 

2 èÁşıúda óaôô-ı nefsiñ olmaz hevÀsı cÀrí  

 Ol zümreniñ yedinde híç iòtiyÀrı olmaz 

 

3 Cebr-i yürür giderler rÀh-ı diyÀr-ı èaşúı 

 Mecnÿn-ı bí-şuèÿruñ dÀr u diyÀrı olmaz 

 

4 Yokdur o kÀr-gehde mizÀn u óikmet 

 Óayret-úarín-i èaşúıñ üslÿbu kÀrı olmaz 

 

5 Her varlıàıñ óesÀbı mülàÀdır anda zírÀ 

 Varlıúla ÀşinÀnıñ maèşÿú u yÀrı olmaz 

 

6 EsrÀr-ı èaşúı ancaú èÀşıú bilir ezelden 

 èAşúıñ lisÀnı yoúdur õevúiñ şièÀrı olmaz 

 

7 Fevúa’ù-ùabíèadır èaşú ÀåÀr-ı lÀ-mekÀní 

 Tevfíú olur göñülde bÀà u bahÀrı olmaz 

    23 Teşrîn-i Sânî 1939 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1104 

1 Kendi óÀlimden ferÀàat geldi kendimden baña  

 Bí-nişÀn olmaúla rÀóat geldi kendimden baña 

 

                                                 
1103 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 70. 
1104 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 72. 
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2 Bulmadı göñlümde sevdÀ kendine cÀy-ı úabÿl 

 Kendime õevú-i úanÀèat geldi kendimden baña 

 

3 Kendi Àyínemde gördüm kendimiñ óayrÀnıyım 

 Öyle bir pÀkíze ãÿret geldi kendimden baña 

 

4 Rÿóumuñ meftÿnu nefsi bí-miåÀlimdir benim 

 İşbu rÿóÀní işÀret geldi kendimden baña 

 

5 Öyle bir vÀdíde Mecnÿn’ım ki zencírim òayÀl 

 Sevdigim dil-dÀrı rü´yet geldi kendimden baña 

 

6 Kendi iúlím-i óayÀtım õevúine erdim evet 

 Hep o yüzden vecd u óÀlet geldi kendimden baña 

 

7 Şeró-i metn-i “men èaref”den1105 eyleyip dersi tamÀm 

 Her faøílet her kerÀmet geldi kendimden baña 

 

8 Levó-i maófÿôumda buldum sırr-ı èilm-i muùlaúı 

 Biñ endíşemle Àyet geldi kendimden baña 

 

9 Şièrimiñ maømÿnına Tevfíú olur óikmet refíú 

 Bir cihÀn-peymÀ belÀàat geldi kendimden baña 

     7 Kânûn-ı Sânî 1940 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1106 

1 Öyle bir maóbÿb-ı zíbÀsın ki ey reşk-i melek 

 Merkezinden ayrılır ruósÀrıñı görse felek 

                                                 
1105 “Nefsini bilen Rabb’ini bilir” rivayetine atıf vardır. 
1106 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 95. 
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2 Sırr-ı èaşúıñ cÀnlı bir tefsíridir óüsnüñ seníñ 

 İtmez erbÀb-ı maèÀní naúl-i dídÀrıñda şek 

 

3 DÀòil olmak isteyen bezm-i behişt-i vaódete  

 Devr-i hicrÀnıñda õevú-i vuãlatı bilmek gerek 

 

4 Úıymetiñ taúdír için ÒallÀú-ı èÀlem luùf edip  

 Cevher-i insÀna derd ü mióneti úılmış meóek 

 

5 Gösterir yol úıble-i taóúíúe rÿóí ıøùırÀb 

 CÀ´iz olmaz vech-i Óaú’dan àayra iúbÀl eylemek 

 

6 Vaódet-i èaşúıñda bir ÀvÀredir göñlüm gözüm 

 Eylemez idrÀk anı èÀlemde óüsn-i müşterek 

 

7 Eyle gel Tevfíú’e óüsn-i iltifÀtıñ bí-diríà 

 Çoú zamÀn endíşe-i õÀtıñda çekmişdir emek 

     30 Kânûn-ı Sânî 1940 
 
 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1107 

1 Óaúíúat-bín olan erbÀb-ı èibretde riyÀ yoúdur 

 ÒudÀ’dan àayrıda vaãf-ı kemÀl ü kibriyÀ yoúdur 

 

2 İùÀèatdir müfÀdı emr ü nehyiñ şerè-i óikmetde 

 Beşerde Óaúú’a lÀyıú úudret-i óüsn-i edÀ yoúdur 

 

3 Tecerrüd eylemekdir şÀnı insÀnıñ èalÀyıúdan 

 Óarím-i Kaèbe-i èulyÀda óattÀ bÿriyÀ yoúdur 

 

 

                                                 
1107 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 104. 
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4 MaèÀãí cÀlib-i àufrÀn olur eşk-i nedÀmetle 

 ŞifÀ-yÀb olmadıú dergÀh-ı Óaú’da mübtelÀ yoúdur 

  

5 RevÀdır úahr u luùfıñ cilvesi èuşşÀú nezdinde 

 TemÀşÀ-òÀne-i vuãlatda şekl-i nÀ-revÀ yoúdur 

 

6 Özünden bí-òaberdir ser-girÀn-ı bezm-i ünsiyyet 

 Muóabbet kişverinde ehl-i derde ÀşinÀ yoúdur 

 

7 Vücÿduñdan àaraø sırr-ı beúÀ bi’llÀhdır Tevfíú 

 Mezher-i gülşen-i vaódetde níreng-i fenÀ yoúdur* 

     16 Şubat 1940 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1108 

1 Yaú beni ey Àh cevr-i inkisÀrım úalmasın 

 Yıú beni óÀttÀ zemín-i iètibÀrım úalmasın 

 

2 Öyle ser-mest-i şarÀb-ı èaşúım AllÀh’ım beni 

 Nÿr-ı didÀrıñla bídÀr et òumÀrım úalmasın 

 

3 İstemem bÀr olduàun cismim óayÀt-ı èaşúda 

 Geçdigim yolda degil eåer àubÀrım úalmasın  

 

4 İsterim olsun bütün nÿr-ı tecellí cÀnım 

 èÁlem-i endíşede leylim nehÀrım úalmasın  

 

5 Ol benim her varlıàım sen ey øiyÀ-yı ÀfitÀb 

 Gölge ícÀd eyleyen bir õerre varım úalmasın 

 

                                                 
1108 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 107. 
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6 Kendime gördüm ki hep olmaúdadır kendim óicÀb 

 Perde-i hicrÀn ey Perverdi-gÀrım úalmasın 

 

7 Hep seniñle iñledi Tevfíú eyyÀm u leyÀl 

 Senden özge ey dil-i şÿríde yÀrim úalmasın 

     22 Şubat 1940 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1109 

1 İnsÀn çalışıp sÀóa-i tecríde gelir hep 

 Áòir yoú olur varlıàı te´bíde gelir hep 

 

2 Kendiñden olur mevt-i muvaúúat ile ÀgÀh 

 Küfrü bıraúıp maúber-i tevóíde gelir hep 

 

3 Aldanmış ise ãÿret-i tekvíne nihÀyet 

 İnkÀr edip iúrÀrını te´yíde gelir hep 

 

4 Maóşer midir ol cemèiyet cümle òalÀyıú 

 Aãlında olan vaódeti tecdíde gelir hep 

 

5 Bí-çÀredir ol kimse ki ÀyÀtını görmez 

 Kendinden ulÿhiyyeti tebèíde gelir hep 

 

6 Nefsinde olan úudreti itlÀf ederekden  

 Rÿóuñdaki ulviyyeti tebríde gelir hep 

 

7 Vermekde ãanırmış yaşamaú õevúini èiãyÀn 

 Cehliñ ne úadar èumúını temdíde gelir hep 

                                                 
1109 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 118. 
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8 TeõkÀr ederek èÀúıbet devr-i óayÀtı 

 İdrÀk anı her laóôada tehdíde gelir hep 

 

9 Tevfík eåer-i nÿr-ı õekÀ zír-i lebinden  

 EfèÀliñi aúvÀliñi tenúíde gelir hep 

    13 Mart 1940 

 

  

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1110 

 Úaøı-èasker MuãùafÀ èİzzet Efendi’niñ áazeline Naôíre 

1 Derd-i èaşúa mübtelÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

 ÓÀãılı sırdır hevÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

 

2 Bir nefes vermekle biñ Àhıñ olur cevlÀn-gehi 

 NÀle-zen sÿziş edÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

 

3 Kendisinden geçdigindendir ki olmuşdur laùíf 

 Peşrev-i óüsn-i ãadÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

 

4 Bir ilÀhí naàmeniñ Àhengini tekrÀr eder  

 Pür-nidÀ-yı ÚibriyÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

 

5 Almamış peymÀne-i iúbÀl-i èÀlemden naãíb 

 Rind-i bí-dil bí-nevÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

 

6 Semèi erbÀb-ı kemÀle õevú-i istiànÀ verir 

 Her peyÀmı dil-rübÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

 

 

                                                 
1110 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 133. 
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7 Feyø alır Tevfíú MevlÀnÀ CelÀle’ddín’den 

 Mest-i serşar-ı ãafÀ bir nÀy bir ben bir göñül 

     3 Mayıs 1940 

 
 
 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1111 

1 èAfv u èaùÀ sehv ü òaùÀnıñ zamÀnıdır 

 ÍcÀb-ı KibriyÀ iètirÀf-ı úuãÿruñ emÀnıdır* 

 

2 Olmaz beşerde úudret-i te´åír-i defè-i şer 

 Òayrıñ õuhÿru èafv-ı ÒudÀ’nıñ nişÀnıdır 

 

3 EfèÀldir delÀ´il-i aóvÀl-i ãÿretÀ 

 Her kimse kendi ùínetiniñ tercemÀnıdır 

 

4 Nefsinde kÀmil olduàun eylerse iddièÀ 

 Ol bÀbda cÀhil olduàunuñ hep beyÀnıdır 

 

5 SímÀ olur hüviyyet-i õÀtıñ kitÀbesi 

 VicdÀn-ı kemÀl òalú-ı Kerím’iñ lisÀnıdır 

 

6 èArø-ı niyÀza òak-i mezelletde yer bulur 

 èAşúıñ zemíni ehl-i diliñ ÀsumÀnıdır 

 

7 Õillet libÀsı faúr ile zínet-nümÀ olur 

 Yolcu bu yolda milk-i fenÀ kÀrvÀnıdır 

 

8 HicrÀn deminde ãabr u sükÿn bir èaùiyyedir 

 Miónet tüvÀn-ı derd-i gamıñ imtióÀnıdır 

 

                                                 
1111 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 161. 
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9 Tevfíú siperdir èaşú u ãafÀ her muãíbete  

 èAúlıñ cünÿn sÀóa-i emn ü emÀnıdır 

     28 Haziran 1940 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1112 

1 DünyÀda da umÿru èibÀdıñ óesÀb olur 

 VicdÀn onda çünkü su´Àl ü cevÀb olur 

 

2 İnùÀú ederse bir dili AllÀhu Õü’l-CelÀl  

 Her bir beyÀnı menşe´-i ãıdú u ãavÀb olur 

 

3 LÀ-úÀyd-ı maèrifet olamaz õerreler bile 

 Göstermede hüviyyetini ÀfitÀb olur 

 

4 Ôulmet cihÀnda gölgesidir işbu benligiñ 

 Úalbe girerse ãÀóibi maóv u òarÀb olur 

 

5 Nÿruñ delíl-i úuvvetidir èaks eden õılÀl 

 Óaú sÀyesinde èÀrife óüsn-i me´Àb olur 

 

6 Õılliñ vücÿdu óissi eder nÿra ÀşinÀ 

 İnsÀn o demde vÀúıf u óükm-i kitÀb olur 

 

7 ÁyÀt-ı leyl-i maóva gider gelse ÀfitÀb 

 Ôulmet-serÀ-yı òilúate keşf-i hicÀb olur 

 

8 Tevfíú olursa díde temÀşÀ-yı vaódete 

 Şehr-i øamír-i dilde èaceb inúılÀb olur 

    4 Temmuz 1940 

                                                 
1112 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 167.  
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1113 

1 Ben daòı bir èÀlemim devrim òayÀtımdır benim 

 Varlıàım elóaú vücÿd-ı kÀ´inÀtımdır benim 

 

2 Bende itmişdir cemÀl-i sırr-ı vaódet incilÀ  

 Setr eden bu ÀfitÀbı seyyi´Àtımdır benim 

 

3 Seyyi´Àtım hep ôuhÿrumdur èanÀãırdan faúaù 

 èUnãÿrum sermÀye-i óüsn-i ãıfÀtımdır benim 

 

4 Ben anı tevóíde verdim eyledim maóv u hevÀ 

 İşbu óÀlet úayd-ı ãÿretden berÀtımdır benim 

 

5 “Aósen-i taúvím”e1114 rÀcièdir bütün vaãf-ı kemÀl 

 Gösteren bu şíveyi timåÀl-i õÀtımdır benim 

 

6 ÕÀtıma bir vaãf-ı zÀ´id virmek ister maèãiyet 

 Şüst ü şÿy-ı cürme gözyaşı FürÀt’ımdır benim  

 

7 Neyleyim cürm u òaùÀ Tevfíú nefsimden gelir  

 MÀye-i aãliyye-i óikmet simÀtımdır benim 

     6 Ağustos 1940 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1115 

1 èAşú gÿyÀ şièr-i mevcÿdiyyetiñ maømÿnudur 

 Bir èacÀyib cilvedir èÀlem anıñ meftÿnudur 

 

 

                                                 
1113 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 180. 
1114 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”, Tîn 95/4.  
1115  06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 190. 
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2 Rÿódur gerçi bütün óükmüyle mÀ-fevúa’l-vücÿd 

 Diúúat et èaşúıñ esír-i óükmüdür mÀ-dÿnudur 

 

3 Varlıàından göz yumup geçmekledir ki ehl-i èaşú 

 Baór-i tecrídiñ èaceb fülk-i ãafÀ meşhÿnudur 

 

4 èÁrifiñ endíşesi olmuş ise dÀrü’l-èayÀr  

 ÓÀãılı èilm ü kemÀliñ gevher-i meknÿnudur 

 

5 èAşú ile ancaú olurlar lÀ-be´s òalú-ı cedíd 

Ehl-i tevóídiñ vücÿdu sırr-ı kÀf u nÿnudur 

 

6 Ey olan ÀrÀyiş-i gülzÀr-ı ícÀd u ôuhÿr  

 Sendeki meşhÿd olan óÀlet o sırrıñ şu´nudur1116 

 

7 èÁlem-i mÀènÀyı Tevfíú eyledim geşt ü güzÀr 

 èAşú-ı Óaú eşèÀr-ı mevcÿdiyyetiñ maømÿnudur 

     27 Eylül 1940 

  

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1117 

1 Síne-i Àh-ı teóassür cÀn verir endÀmıña 

 Gözlerim düşdü ãarıldı öpmege dÀmÀnıña 

 

2 Sen nesin ey cilve-i óüsn-i ezel pírÀyesi 

 Biñ esír-i èaşú olur birden fedÀ hicrÀnıña 

 

 

                                                 
1116 Şair burada kullandığı “şu´n” kelimesi ile ilgili olarak şu notu düşmüştür: “Şu´ÿn kelimesiniñ øarÿret-
i vezn için muóaffef şeklidir”. 
1117 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 193. 
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3 èAşú derler bir èaceb óÀletle olmuş rÿ-be-rÿ 

 Kim ki göñlün baàlamış gísÿ-yı siór-efşÀnıña 

 

4 Ben dediñ çıúdıñ görüp kendiñde vaódet mÀyesin 

 Küfrü tercíó eylediñ bilmem neden ímÀnıña 

 

5 áÀliba óüsnüñ tecellísi saña vermiş àurÿr 

 Olmasaydı bÀri istiànÀ sebeb óüsrÀnıña 

 

6 Derde düşmüşdür gelen bu ãaóne-i ícÀda hep 

 Yer mi yoú yÀ Rab bu miónet-òÀnede iósÀnıña 

 

7 Eyleyip Tevfíú her dem Óaúú’a tefvíø-i umÿr 

 Úalbiñi Àsÿde úıldıñ Àferín èirfÀnıña 

    25 Teşrîn-i Evvel 1940 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1118 

1 Biz ki maólÿúlarız òilúate ãÀóib degiliz 

 Belki biz kendimize yÀr u muãÀóib degiliz 

 

2 Ne èacebdir ki beden ayrı úalır Àdemden 

 Óükm-i endíşe ile biz oña àÀlib degiliz 

 

3 Olmamaú müşkil olur dÀ´iye-i nefse zebÿn 

 Ôannedersin aña hem-rÀh-ı münÀsib degiliz 

 

4 èAúl u óikmetle olur bünyede tedvír-i umÿr 

 Óaú yolunda demeyiz ehl-i mevÀhib degiliz 

                                                 
1118 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 207. 



 421 

5 èİffeti mücríme hep òÀùıra eyler iòùÀr 

 Düşünürsek o fenÀ cÀnibe õÀhib degiliz 

 

6 Ùogru yol var iken olmaz yañılıp irkilmek 

 SÀlik-i cümle-i envÀèı meõÀhib degiliz 

 

7 LÀ-ubÀlí naôarız meşreb-i rindÀnemize 

 Varlıàıñ cürèa-i nÀ-kÀmını şÀrib degiliz 

 

8 Mest-i èaşúız ki ne mey-òÀne ne peymÀne biliriz 

 Müflis-i bí-óazeriz merd-i muóÀsib degiliz 

 

9 Elimizden ne gelir elde ne vardır Tevfíú 

 Biz ki maòlÿúlarız òilúate ãÀóib degiliz 

    19 Kânûn-ı Evvel 1940 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1119 

1 MÀ-sivÀdan zÀ´il ol ey dil zevÀliñ úalmasın 

 èUzlet et aàyÀrdan kim iètizÀliñ úalmasın 

 

2 Eyleyip tekmíl-i revnÀú şemè-i bezm-ÀrÀ gibi 

 Şuèle-ríz-i èÀlem ol ammÀ ôılÀliñ úalmasın  

 

3 Nefsiñ istihlÀk edip meyl-i óuøÿra èÀzim ol 

 Ol úadar saèy et ki varlıú iótimÀliñ úalmasın 

  

4 Óiããesin alsın èanÀãır u varlıàıñdan èÀúıbet 

 Sil óesÀbı gel o defterden su´Àliñ úalmasın 

                                                 
1119 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 25. 
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5 Kendiñe mÀl olmayan eşyÀya verme dil ãaúın 

 Öyle úaydıñ geç òayÀlinden melÀliñ úÀlmasıñ 

 

6 VÀãıl-ı tevóíd olup èÀlemden et nefy-i vücÿd 

 Òaùırında kimseniñ óattÀ òayÀliñ úalmasın 

 

7 Bender-i tecríde Tevfíú etmek istersen duòÿl 

 ÇÀr dívÀr-ı vücÿda ittiãÀliñ úalmasın 

     27 Haziran1926 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1120 

1 EsrÀr-ı dili eyledim iôhÀr yañıldım 

 Bildim de òaùÀmı yine tekrÀr yañıldım 

 

2 İnsÀn yañılır Óaú yañılır mı bu meåeldir 

 İnsÀnlara maóãÿã bu reftÀr yañıldım 

 

3 Her kim burada èaúla uyarsa øarÀr eyler1121 

 Ben ôannederek kendimi hÿşyÀr yañıldım 

 

4 SevdÀ ile her gördügüme uyup ulaşdım 

 Göstermiş idi kendini dil-dÀr yañıldım 

 

5 Ey meh seni görmekle gözüm úaldı felekde 

 Oldum ezelí vÀlih-i dídÀr yañıldım 

 

                                                 
1120 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 39. 
1121 Bu beyit, defterde, parantez içerisinde yazılıdır ve Nef´î’nin “Sanman ki felek devriyle şȃmı seher 
eyler” mısrası ile başlayan gazelinden alıntıdır. Nef’inin ilgili beyti şu şekildedir: “Tevfîk refîk olmayıcak 
fȃide yokdur / Her kim burada akla uyarsa zarȃr eyler”. Bkz.: Metin Akkuş, Nef’i Sanatı ve Türkçe 
Divanı, s. 133. 
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6 Ádem olayım fikri ile àurbete düşdüm 

 Ádemden olan irå ile nÀ-çÀr yañıldım 

 

7 YÀ Rab baña ol Àteşi sen berd ü selÀm et 

 DünyÀya gelip ey ulu áaffÀr yañıldım 

 

8 Temkíne òalel geldi bütün Àb u hevÀdan 

 Oldum heves-i nefse giriftÀr yañıldım 

 

9 Tevfíú’e edip rehber-i idrÀk-i hüdÀyı 

 YÀ Rab keremiñ eyle amÀn yÀr yañıldım 

     13 Temmuz 1926 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1122 

1 Bizi ãıúdırdılar dünyÀda ammÀ şÀnı úurtardıú 

 FesÀda uymadık boyun egmedik devrÀnı úurtardıú*  

 

2 ZamÀnıñ biz de gördük bir zamÀnlar devr-i iúbÀliñ 

 äamími òidmet etdik bir nice insÀnı úurtardıú 

 

3 Edildi nice èÀlim kisve-i èilmiyyeden tecríd 

 Bize èavn-i İlÀhí oldu yÀver Ànı úurtardıú 

 

4 MaèÀş u intièÀş ícÀbına rÀm oldular anlar 

 ÚanÀèat eyledik biz nièmet-i ímÀnı úurtardıú 

 

5 RiyÀkÀr olmadık óaú söyledik her mümkin olduúça 

 TemÀyül etmedik ôulm ehline vicdÀnı úurtardıú 

                                                 
1122 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 45. 
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6 MuòÀlif ãaydılar her fikr-i èudvÀna bi-óÀmdi’llÀh 

 Çekildik fırúa-i aàyÀrdan dÀmÀnı úurtardıú 

 

7 Teèaøøuv eyleyip díne hücÿm etdi o ôÀlimler 

 Úaçıp bir cÀnibe óayåiyyet-i èirfÀnı úurtardıú 

 

8 Sebebler óÀdis oldu birbirine düşdü kÀfirler 

 Ümíd oldur ki artıú ãavlet-i küfrÀnı úurtardıú 

 

9 Taèalluú eyledi el-óaú irÀde defè-i ùuàyÀna  

 Bugün Tevfíú emín ol devlet-i Úur´Àn’ı úurtardıú 

     17 Temmuz 1926   

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1123 

1 Úudret olunca levó-i kemÀlÀta naúş-bend 

 èİlm-i úadím oldu bu ÀyÀta naúş-bend 

 

2 äunè-ı ezel vücÿda verip zíver-i óayÀt 

 Sırr-ı ôuhÿru eyledi õerrÀta naúş-bend 

 

3 Tevóíddir meôÀhir-i eşyÀda rÿ-nümÀ 

 Tevóíddir bütün bu èalÀmÀta naúş-bend 

 

4 äaóib-øamír-i bezm-i viãÀl ol ki èÀşıúÀn 

 Olmaz derÿn-ı dilde òayÀlÀta naúş-bend 

 

5 MeydÀn-ı maèrifetde feres-rÀn olan óakím 

 Faãã-ı óikemle olmadı óÀlÀta naúş-bend 

                                                 
1123 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 46. 
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6 SeyrÀn edip riyÀø-ı maúÀmÀta èÀrifín 

 Hep oldular serÀy-ı èinÀyÀta naúş-bend 

 

7 Gör devre-i kemÀli nihÀyÀtı feyø edip 

 İrşÀd ile getirdi bidÀyÀta naúş-bend 

 

8 Şerè-i şerífe münúÀd olmaúladır ùaríúat* 

 Olmuş degil azízÀn kerÀmÀta naúş-bend 

 

9 SÀlik olan müríde Tevfíú olur tecellí 

 Vuãlat-úarín olur mu rivÀyÀta naúş-bend 

     18 Temmuz 1926 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1124 

1 İnsÀn gelir èademden bu èÀlem-i şühÿda 

 Mümkin eder taòaùùí ol vech ile vücÿda 

 

2 Taèôím ile òalÀyıú me´mÿrdur ÒudÀ’yÀ 

 Ádem gibi nebÀtÀt ÀmÀdedir sücÿda 

 

3 BünyÀn-ı èademiyyet şekl-i taèabbüdídir 

 Her úavme oldu bir dín elbette reh-nümÿda 

 

4 Vaóşíleriñ de vardır bir diñ ü iètikÀdı 

 BÀùıl da olsa úoymuş efkÀrı bir óudÿda 

 

5 Dínsiz olur mu insÀn insÀn olur mu dínsiz 

 Hiçbir isim verilmez ol zümre-i kenÿda 

                                                 
1124 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 61. 
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6 İtmez óelÀle rièÀyet baú ol óaram-zÀde 

 İş úalmamış ãanırsıñ artıú bu çÀr-sÿda 

 

7 ÓayvÀn gibi hevÀsı taùmín olunmaz aãlÀ  

 DeryÀ-yı ibtilÀdır her dürlü Àrzÿda 

 

8 Tevfíú saña yetişmez èaãrıñ süòan-verÀnı 

 CevlÀn ederse òÀmeñ meydÀn-ı güft ü gÿda 

 

9 èÁúil eder muúayyed Àtiye óÀl-i bÀli 

 äaàlam óesÀb virmek vÀbestedir úuyÿda 

     29 Temmuz 1926 

 
 
 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)1125 

1 Olmayan èaşú ile Àlÿde necÀtı bilemez 

 èÖmri bí-hÿde geçer õevú-i óayÀtı bilemez 

 

2 ÚÀbiliyyetde õekÀda ezelí nÀúıã olan 

 Şekl-i mièrÀc-ı èuúÿlü derecÀtı bilemez 

 

3 LÀ-mekÀn seyr-i kemÀl eyledi èuşşÀúı tamÀm 

 Kimseler úuvvet-i èaşúı ceõebÀtı bilemez 

 

4 Bilemez maèrifet aãóÀbı nedir aãl-ı uãÿl 

 Bunda aèmÀúa giden óÀcc u zekÀtı bilemez 

 

5 Şehd-i óikmetden olur õÀ’iúa Àlÿd-ı ãafÀ 

 Mest olan ãÿret ü síretde åebÀtı bilemez 

 

                                                 
1125 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 66. 
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6 Mevc-i èummÀn-ı èadem eylemeden cismi àaríú 

 CÀn bu varlıúda olan Nil ü FürÀt´ı bilemez 

 

7 Baór-i maènÀda olur dürr-i óaúíúÀt Tevfíú 

 Etmeyen sırr-ı ãıfat gevher-i õÀtı bilemez 

     31 Temmuz 1926 

 
 
 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1126 

1 İmèÀn eden nigÀhın aóvÀl-i kÀ´inÀta  

 DünyÀda díni añlar óallÀl-i müşkilÀta 

 

2 Küfrüñ naãíbidir bu dünyÀda her òabÀ´iå 

 İslÀm’ıñ iòtiãÀãı dürlü ùayyibÀta 

 

3 Küfrü hep görürsüñ girdÀb-ı fısúa ùalmış 

 İõèÀnı êalÀlet etmiş bütün imÀte 

 

4 èİlm-i kemÀli bilmez óüsn-i me´Àli bilmez 

 İtmekde inhimÀkı envÀè-ı ùurrehÀta 

 

5 Eglencesi úumÀrdır sermÀyesi desíse 

 Etmiş vücÿdu terhín ãarrÀf-ı müskirÀta 

 

6 Bir laóôa rÿóun eyler zindÀn-ı tende tedòín 

 İşkencedir vücÿdu her vecihle óayÀta 

 

7 Kelbler bile ederken yolundan iótirÀzı 

 KÀfir takÀyyüd etmez necíse naèfinÀta 

 

                                                 
1126 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 69. 
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8 Õevú-i óelÀl-i bilmez rÿóunda yoú o leõõet 

 Et úoúmayınca görmez şÀyeste iltifÀta 

 

9 Küfrüñ cezÀsıdır bu pislikde istirÀóÀt 

 Álÿde olmuş Àblar her nevèi keyfiyÀùÀ 

 

10 Tevfíú Óak’dır ancaú İslÀm’a nÿr-baòşÀ 

 Her dürlü mefsedetden irgürdü intihÀya 

     2 Ağustos 1926 

 
 
 müstefèilÀtün müstefèilÀtün1127 

1 DünyÀ işiyle ÀvÀre göñlüm 

 Bıúdı uãandı bí-çÀre gönlüm 

 

2 Ye´siyle döndü gÿyÀ felekde 

 EyyÀmı geçmiş ezhÀra gönlüm 

 

3 Olmaz tedÀví bir şeyle aãlÀ 

 Gelmez devÀya bímÀre gönlüm 

 

4 Geçdi bahÀrı devr-i óayÀtıñ 

 Beñzer bozulmuş gülzÀra gönlüm 

 

5 Neyle açılsın olsun küşÀde 

 Bir maózen olmuş esrÀra gönlüm 

 

6 Diller ùutuldu n’olduysa oldu 

 Artıú gelir mi güftÀra gönlüm 

 

                                                 
1127 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 73. 
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7 İôhÀr oúurken èilm ü edebden 

 Hep geldi baóå-i iømÀra gönlüm 

 

8 Altında vardır bir kenz-i maòfí 

 Beñzer yıúılmış dívÀra gönlüm 

 

9 Eyler teàÀfül yÀr-ı muvÀfıú 

 Açmaz derÿnun aàyÀra gönlüm 

 

10 Her dürlü óikmet ser-beste úaldı 

 Etmez cesÀret iôhÀra gönlüm 

 

11 Tevfík cevr ü úahr-ı felekden  

 Bıúdı uãandı bí-çÀre göñlüm 

    5 Ağustos 1926 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1128 

1 DünyÀda biz àaríbiz dünyÀ bizim nemizdir 

 Seniñ benimdi demek bizim fesÀnemizdir  

 

2 EşkÀl ile úıyÀfet nÀbÿd olur nihÀyet 

 äÿretdeki tefÀvüt yoúdan nişÀnemizdir 

 

3 äÿretdedir bu sen ben bir iken aãl temÀmen 

 Úatre ile muayyen aãl-ı revÀnemizdir 

 

4 RÀciè øamíri kevniñ ièdÀm-ı mümkinÀta 

 Farú ile cemèi bulmaú Àb ile dÀnemizdir 

                                                 
1128 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 75. 
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5 Bilinmedik ne vardır ùÀèatle maèãiyetden  

 Cehle vücÿd vermek èafva bahÀnemizdir 

 

6 äaóib olan göñülden her şey bulur bu varlık 

 Yoúluú teèayyünÀtı bilmem daha ne’mizdir 

 

7 Senden saña varılmaz ey benliginde maóãÿr 

 Bir yolcuyuz ki Tevfíú vuãlat terÀnemizdir 

     7 Ağustos 1926 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1129  

1 Her çÀreyi cihÀnda nÀ-çÀrlıúda buldum 

 Ásÿdegí-i óÀli àam-hºarlıúda buldum 

 

2 Feyø-i fütÿó-ı maènÀ vÀbestedir leyÀle 

 èİlm-i óuøÿr-ı úalbi bídÀrlıúda buldum 

 

3 Yoúdan vücÿda gelmiş mevcÿdu münkinÀtıñ 

 Sırr-ı vücÿdu óÀlÀ ol varlıúda buldum 

 

4 èÁrif olur sebükbÀr èÀşıú vücÿdu bilmez 

 AàyÀrdan òalÀãı bí-bÀrlıúda buldum 

 

5 Òalú-ı cihÀna olmaz bígÀne Óaú-perestÀn 

 Vaódet ãafÀsın ancak hep yÀrlıúda buldum 

 

6 Bilmez àurÿru nefsi dünyÀda ehl-i sevdÀ 

 Õevú-i óayÀtı düşdüm bímÀrlıúda buldum 

                                                 
1129 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 89. 
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7 Áåar-ı èilmi Tevfíú maèlÿma var úıyÀs et 

 ÕerrÀt-ı kÀ´inÀtı mièyÀrlıúda buldum 

     15 Ağustos 1926 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1130 

1 Fikrim verip ol yÀre òayÀli bedel aldım 

 Òarman ãavurup deşt-i mecÀzda yel aldım 

 

2 Keskin nefes-i himmete èarø eyleyip endÀm  

 ÜstÀd-ı hüner-perver-i maènÀdan el aldım 

 

3 İflÀsa çıúar Àòiri erbÀb-ı àınÀnıñ 

 Ol rütbeyi ben èaşú ile yevm-i ezel aldım 

 

4 Herkes alamaz vaøè-ı dil-Àşub-ı niyÀzı 

 ÁdÀb-ı uãÿl ile gidip ben güzel aldım 

 

5 SermÀyesidir faúr u fenÀ ãanèat-ı èaşúıñ 

 Varım verip ol ãanèata girdim temel aldım 

 

6 Uydum reviş-i ehl-i òarÀbÀta nihÀyet  

 Vardım naôar-ı pírde óüsn-i èamel aldım 

     19 Ağustos 1926 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1131 

1 ÒallÀú-ı ezel çünkü bu ekvÀnı yaratmış 

 Biñ dürlü şu´ÿnÀt ile dünyÀyı donatmış 

                                                 
1130 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 100. 
1131 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 104. 
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2 Maòlÿúa verip vaøè-ı vücÿdunca irÀde 

 Varlıúları esrÀr-ı óayÀt üstüne atmış 

 

3 Pür õÀ´iúa-i nièmet edip úudret ícÀd  

 Leõõet denilen zehri bütün ùínete úatmış 

 

4 EşkÀle girip leõõet-i sevdÀ-yı teèayyün  

 Her nefsi bu àam-òÀnede bir renge boyatmış 

 

5  NÀ-gÀh düşüp kalmış olup mest-i òayÀlÀt 

 Her kim ki bu vírÀnede ümíd ile yatmış 

 

6 Dil-dÀde olan devlet-i iúbÀline dehriñ 

 Farú etmeyerek kendisini bir pula satmış 

 

7 Mesèÿd olayım der bütün aãóÀb-ı mesÀà 

 Bilmem ki bu èÀlemde kim ol leõõeti ùatmış 

 

8 DünyÀda küşÀd eyleyen ebvÀb-ı murÀdı 

 Ol semte giden cümle güzer-gÀhı úapatmış 

 

9 Tevfíú óaúíúatde úanÀèatle tevekkül  

 Evc-i şerefe uçmaú için iki úanatmış 

     24 Ağustos 1926 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1132 

1 Çıúsın şerefiñ ister isen mihr-i müníre 

 Dön bende olup òak-i reh-i óaøret-i píre 

                                                 
1132 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 110. Mahlasını zikretmediği şiirlerindendir. 
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2 Ol buúèadadır èÀrife taúlíd-i velÀyet 

 Ol mertebeden óükm edilir çarò-ı eåíre 

 

3 Olmuş ezelí úudret ile òÀke resíde 

 ÒÀkíleri Àyíne eden Óayy u Úadíre 

 

4 Mir´Àt-ı kemÀlat u hüdÀ àavå-ı tecellí 

 Te´åír ü taãarrufla gelir işbu seríre 

 

5 èÁlemde òilÀfetle ÒudÀ eyledi te´yíd 

 Hep Àdemi aókÀm ile tedbíre debíre 

 

6 äÿret ki olur sütre-i esrÀr-ı óaúÀyıú 

 Ol yerde úalır ùÀlib olan şey´-i óaúíre 

 

7 LÀhÿta varır Hÿ ile erbÀb-ı maúÀmÀt 

 PírÀmen-i èarş añlara olmaúda mesíre 

 

8 ÔÀhirde úalır her ne ise ôıll-i ebÀùíl 

Bir sÀyedir ol mÀye verir tabè-ı şeríre 

 

9 YıúÀr getirir cümlesini seyl-i vuúÿèÀt 

 BÀúí yine Haú’dır görünür merd-i òabíre      

    27 Ağustos 1926 

 

  

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1133 

1 Dín artırır vücÿd-ı beşerde liyÀúati 

 Raàbet olursa èilme bulurlar saèÀdeti 

                                                 
1133 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 139. 
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2 Dín olmasa idi cÀmiè-i envÀ-ı maèrifet 

 CÀmièdeki minÀre bulur muydu úÀmeti 

 

3 FevvÀre-i ãadÀ-yı hüdÀdır minÀreler  

 Bilmez êalÀlet ehl-i ãafÀ-yı èibÀdeti 

 

4 Elbet parayla elde olur küfr ü maèãiyet 

 Fısú u fücÿr maóv ediyor bunca åerveti 

 

5 Mesdÿd olunca rÀh-ı hüdÀ ôulm-i küfr ile 

 Gitdi zevÀle memleketiñ dürlü nièmeti 

 

6 Bir yerde kim teàayyür eder iètiúÀd-ı nÀs 

 Taómíl eder o zümreye AllÀh mióneti 

 

7 Düşdükce òalú maèãiyete eyledi àalÀ 

 ÁsÀnlıàa bu beldede ibdÀl èusreti 

 

8 Güçlükle der-muóÀt bütün emr-i intièÀş 

 Bu úalaú bütün muèÀmeleniñ su´-i èilleti 

 

9 Tevfíú olur bu èÀlem-i óikmet-medÀrda 

 Her milletiñ şièÀrına lÀyıú óükÿmeti 

    6 Teşrîn-i Evvel 1926 

  

  

 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1134 

1 Biz dil-òarÀb-ı èaşúız vírÀnemiz bilinmez  

 Ser-mest-i bí-nihÀnız òum-òÀnemiz bilinmez 

                                                 
1134 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 152. 
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2 èAúl oynadıp oturduú zencír-i zülfe baàlı   

 Yol gösterir cünÿna dívÀnemiz bilinmez 

 

3 Maórem yanar bu yerde vech-i èarÿs-ı èaşúa 

 Hem-óÀl-i ÀşinÀdır bígÀnemiz bilinmez 

 

4 MüştÀú-ı cÀnımızdır sükkÀn-ı bezm-i èÀlem 

 Bir şemèayız ki çoúdur pervÀnemiz bilinmez 

 

5 Bizden rivÀyet etmek ister óadíå-i èaşúı 

 Ehl-i òayÀl ammÀ efsÀnemiz bilinmez 

 

6 ÔÀhirde perde olur ÀrÀyiş buùÿna 

 Bir síretiz ki ãÿret óÀlÀ nemiz bilinmez 

 

7 Bu kÀra çünkü nÀsik èaúlıncadır vuúÿfu 

 Bizler neyiz ne olduú şeh-dÀnemiz bilinmez 

 

8 Geh rind-i hÿş-yÀrız geh ser-girÀn u bí-hÿş 

 Yoú meclis ÀşinÀmız peymÀnemiz bilinmez 

 

9 Biz ehl-i ÀsumÀnız cevf-i zemíniz görsen 

 Bu ilde ãorma Tevfíú kÀşÀnemiz bilinmez 

    4 Teşrîn-i Sânî 1926 

 

  

 feèilÀtün mefÀèilün feèilün1135 

1 Bülbül olmuş fiàÀn var dilde  

 Bir óazín ÀşiyÀn var dilde 

                                                 
1135 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 153. 
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2 Meyl eder mi ãafÀ-yı gülzÀra 

 Õevú-i seyr-i cihÀn var dilde 

 

3 Eglenirsek ne var àaríbÀne 

 Kişver-i lÀ-mekÀn var dilde 

 

4 MÀ-sivÀ-yı ÒudÀ hücÿmunda  

 Burc-ı emn ü emÀn var dilde 

 

5 Göz yumarlar bu ôulmet-ÀbÀda 

 Nÿr-ı evc-i èayÀn var dilde 

 

6 MÀhitÀb-ı derÿn olur peydÀ 

 Mihr-i Óaú’dan nişÀn var dilde 

 

7 äanki yevm-i óesÀb-ı èuúbÀdır  

 Maóşer-i ins ü cÀn var dilde 

 

8 Levó-i maófÿôdan èayÀn oúunur 

 Naúş-ı sırr-ı nihÀn var dilde 

 

9 Naúş-bendÀn-ı èaşúa ãor Tevfíú 

 Óÿríler var cinÀn var dilde 

     5 Teşrîn-i Sânî 1926 

 

  

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1136 

1 İètiúÀdımdır beni ióyÀ eden cÀnım úadar 

 Varlıàım èÀlemde hep AllÀh’a ímÀnım úadar 

                                                 
1136 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 156. 
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2 Göñlümüñ ÀrÀyişi hubb-ı Resÿla’llÀh’dır 

 Sevmedim bir kimseyi dünyÀda SulùÀnım úadar 

 

3  ÇÀr-yÀr-ı MuãùafÀ añlar ki maúbÿl-i ÒudÀ 

 Oldular bünyÀn-ı cisme çÀr-erkÀnım úadar  

 

4 Cümle aãóÀb-ı Resÿl olmuş nücÿm-ı ihtidÀ 

 Anlara medyÿn-ı şükrÀn oldum èirfÀnım úadar 

 

5 Şerè-i àarrÀdır esÀsı maèrifet èÀlemde hep 

 Gösterir buùlÀn u óaúúı nÿr-ı çeşmÀnım úadar 

 

6 Dín-i óaú vÀrestedir iúrÀrdan inkÀrdan  

 ÁsumÀn derse sezÀdır mihr-i tÀbÀnım úadar 

 

7 Meyl eden Tevfíú küfre kendini maórÿm eder  

 èAvn-i Óaú’la ücret-i küfrÀne óırmÀnım úadar 

     7 Teşrîn-i Sânî 1926 

 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1137 

1 Hep sende òaùÀ ãÿret-i òilúatde òaùÀ yoú 

 Áyíneye baú óüsn-i ùabíèatde òaùÀ yoú 

 

2 Telbís ile başdan çıúarır Ádem’i İblís 

 İmkÀnda olan ãanèat u ùínetde òaùÀ yoú 

 

3 Bir èÀrıøadır ãoñra gelir ùabèa sekÀmet 

 Aãla naôar et mÀye-i fıùratda òaùÀ yoú 

 

                                                 
1137 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 164. 
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4 Tefríú olunur òayr ile şer fikr ü naôarla 

 İnsÀndaki mízÀn-ı èadÀletde òaùÀ yoú 

 

5 Elbette óaúÀyıú eder eşúÀlini iôhÀr 

 İfşÀ eder esrÀrı úıyÀfetde òaùÀ yoú 

 

6 AèmÀle göre óÀkim olur óükme şitÀbÀn 

 İôhÀr edilen ãÿret-i rü´yetde òaùÀ yoú 

 

7 DaèvÀcı eder ekseriyÀ óaúúını øÀyiè 

 Gerçi diyemem şimdiki hey´etde òaùÀ yoú 

 

8 Òalú olmalıdır úuvvet ile óaúúına ãÀóib  

 Kimdir diyecek õillet-i ülfetde òaùÀ yoú 

 

9 Óürriyete düşmanlıú olur ôulme iùÀèat 

 Dinsizlere iôhÀr-ı èadÀvetde òaùÀ yoú 

 

10 Tevfíú saña mevhibedir óüsn-i ùabíèat 

 Taúsím-i İlÀhí’de èinÀyetde òaùÀ yoú 

    23 Teşrîn-i Sânî 1926 

 

 

 mefèÿlü mefÀèilün faèÿlün1138 

1 Bir èÀúile bir cihÀn verirler 

 Yerden gökden nişÀn verirler* 

 

2 Her şeyden oúur zebÀn-ı óikmet 

 EşyÀya bile lisÀn verirler 

                                                 
1138 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 165. 
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3 Her óÀdiåe bir beyÀnı Óaú’dır 

 äunè-ı ezele zebÀn verirler 

 

4 EcsÀm eger cemÀd u nÀmí 

 EsrÀrına tercemÀn verirler 

 

5 Terkíb iledir ôuóÿr-ı kevní 

 Maècÿn-ı vücÿda şÀn verirler 

 

6 Ol şÀn ile èayn olur küreyvÀt 

 Bir õerreye de èayÀn verirler 

 

7 Óayyizde bulur cihÀn vücÿdu 

 Ol yerde vücÿda cÀn verirler 

 

8 Seyr etse de semt-i lÀ-mekÀna  

 İnsÀna yine mekÀn verirler 

 

9 Bir vÀúıèadır úader ezelde 

 AmmÀ ki biraz zamÀn verirler 

 

10 EyyÀm ise bir òayÀle beñzer  

 èÖmr-i beşere revÀn verirler 

 

11 Eñ ãoñra olur vücÿd lÀ-şey 

 Bu keyfiyyeti hemÀn verirler 

 

12 ÙÀlibleri åervet-i óayÀtıñ 

 Bu melèabede ziyÀn verirler 
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13 Tevfíú bütün bu güft u gÿlar 

 Sırr-ı úaleme beyÀn verirler 

    24 Teşrîn-i Sânî 1926 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1139 

1 DünyÀ fesÀda varmış insÀna yol açıúdır 

 Ùoàru giden yorulmaz RaómÀn’a yol açıúdır 

 

2 BÀùıl cihÀnda belli cÀhil degil òalÀyıú 

 Nefse esír olursañ şeyùÀna yol açıúdır 

 

3 Kendin bilen hevÀdan eyler óaõer cihÀnda 

 ÙÀlib iseñ efendi èirfÀna yol açıúdır 

 

4 Taúlíd eder fesÀdı şehvetle nefsi maèãÿm 

 Her cÀnibe ãalarsañ òüsrÀna yol açıúdır 

 

5 İèlÀm-ı Óaú nümÀyÀn kevn ü mekÀnı seyr et 

 Tevóíd ile yürürseñ ímÀna yol açıúdır 

 

6 Bir úatreden çıúarmış deryÀları óesÀb et  

 Keştí-süvÀr-ı èilme èummÀna yol açıúdır 

 

7 Birdir vücÿd-ı makãÿd olmaz iki cihÀnda 

 Bu Kaèbe’yi ùavÀf et SübóÀn’a yol açıúdır 

 

8 DünyÀda õevú-i ùÀèat cennet ãafÀsıdır hep 

 Ey reh-neverd-ièiãyÀn nírÀna yol açıúdır 

                                                 
1139 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 166. 
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9 Óaú’dan hidÀyet iste Tevfíú ola úaríniñ  

 ÒüsrÀna yol açıúdır iósÀna yol açıúdır 

    25 Teşrîn-i Sânî 1926 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1140 

1 ÒayÀle mÿnis oldum her nefes õevú-i liúÀ buldum 

 CemÀl-i yÀri ibúÀ eyledim feyø-i beúÀ buldum 

 

2 Bütün dünyÀ vü mÀ-fí-hÀ peõírÀ-yı fenÀdır hep 

 Çıúıp ol Àradan gÿyÀ fenÀ ender fenÀ buldum 

 

3 HemÀn bir nÀm u şÀndan Àdemiñ mírèÀt-ı ÀåÀrı 

 TevÀrüå eyleyip maóviyyeti şÀndan rehÀ buldum 

 

4 Dolaşdırmaúda zencír-i emel her şaòãı èÀlemde 

 Kimi gördümse bu derde esír ü mübtelÀ buldum 

 

5 Ayılmaz mest-i ser-şÀr-ı şarÀbı bu òarÀbÀtıñ 

 Úader peymÀne-peymÀsın faúír ü bí-nevÀ buldum 

 

6 Yapılmaz dest-i himmetle òarÀb-ÀbÀd àam aãlÀ 

 Dolaşdım cÀ-be-cÀ her kÿşesinde biñ belÀ buldum 

 

7 Ne Mecnÿñlar bu ãaórÀda taèalluú dÀmeniñ ùutmuş 

 Nice FerhÀd’ı bu kÿh-sÀrda bí-dest ü pÀ buldum 

 

8 Ne bímÀrında şehristÀn-ı dehriñ èÀfiyet gördüm 

 Ne gülzÀrındaki güllerde òoş-bÿy-ı vefÀ buldum 

                                                 
1140 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 168. 
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9 ÒulÀãa Àrzÿ-yı dil geçip köhne bahÀr-ÀsÀ 

 Derÿn-ı sínede Tevfíú bir èaks-i ãadÀ buldum 

     30 Teşrîn-i Sânî1926 
 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1141 

1 Gördüm ki benim kendi òayÀlimde yerim yoú 

 Bildim ki òayÀl eyleyecek bir degerim yoú 

 

2 Geldim geleli èÀleme ãaórÀ-yı èademden  

 ÓayrÀn gezerim kendi özümden òaberim yoú 

 

3 Gördüm dediler òalú-ı cihÀn èÀúile mecnÿn 

 Ol dÀ´ireye varmaú için reh-güzerim yoú 

 

4 Göñlümde imiş gevher-i esrÀrı óayÀtıñ 

 Ben bulmadım ol gevheri óÀlÀ úaderim yoú 

 

5 Bir mevcesidir baór-i àamıñ künbed-i gerdÿn 

 Yüz güldürecek Àdeme şÀm u seherim yoú 

 

6 Kimler dayanır devrine eyyÀmı leyÀliñ 

 èÖmrüm tükenip bitmededir bir eåerim yoú 

 

7 Áyíne gibi sínemi ãÀf eyledim ammÀ 

 Òalvet-geh-i endíşede bir cilve-gerim yoú 

 

8 Vermiş baña Tevfíú ÒudÀ naúd-i meèÀní 

 Farø et ki óesÀbımda benim sím ü zerim yoú 

     2 Mart 1927 

                                                 
1141 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 183. 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1142 

1 áayra etmem ilticÀ AllÀh’a göñlüm baàlıdır 

 Ben mürídim evliyÀu’llÀha göñlüm baàlıdır 

 

2 BÀr-gÀh-ı KibriyÀ’dandır ümídim rÿz u şeb 

 Úande olsam ol ulÿ dergÀha göñlüm baàlıdır 

 

3 MÀ-sivÀ olmaz derÿn-ı dilde aãlÀ naúş-bend  

 Úuùb-ı RabbÀní cenÀb-ı şÀha göñlüm baàlıdır 

 

4 Cilve eyler nev-be-nev sínemde feyø-i rÀbıùa 

 TÀ ezelden mürşid-i ÀgÀha göñlüm baàlıdır 

 

5 ÒÀk-i pÀyım Óaøret-i pír-i muèallÀ himmete 

 Hep anıñ gösterdigi şeh-rÀha göñlüm baàlıdır 

 

6 MÀèrifet vÀdísidir seyr ü sülÿkım èaşú ile 

 Vuãlat-ı cÀnÀnı istiknÀha göñlüm baàlıdır 

 

7 İtse ùÿfÀn-ı belÀ Tevfíú ihÀùa her cihet 

 áayra etmem ilticÀ AllÀh’a göñlüm baàlıdır 

    28 Mart 1927/24 Ramazan 1345 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1143 

1 NigÀh-ı óasret-ÀsÀ díde-i aàyÀrdan geçdik 

 äadÀ-yı Àh idik gÿyÀ ki semt-i yÀrdan geçdik 

 

 

                                                 
1142 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 186. 
1143 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 188. 
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2 FeøÀ-yı lÀ-mekÀn-ı èaşúa düşdük ilk menzilde 

 Ne dem ki ol diyÀra ceõbe-i dídÀrdan geçdik 

 

3 Bize gösterdiler hep mÀverÀ-yı óadd-i imkÀnı 

 Anıñçün èÀlem-i ãÿretde istiúrÀrdan geçdik 

 

4 Yetişmekçün mücerred lÀle-zÀr bÀà-ı lÀhÿta 

 CihÀn endíşesin èÀlemde istismÀrdan geçdik 

 

5 Göñül dervÀzesinden seyre geldik şehr-i imkÀnı 

 SerÀy-ı èarş-ı istiànÀda kÀr u bÀrdan geçdik 

 

6 Behişt-i lÀ-vücÿda yol bulup iúlím-i vücÿddan 

 Güzer-gÀh-ı fenÀdan bender-i ÀåÀrdan geçdik 

 

7 Óaúíúat sÀóa-i milk-i beúÀ bi’llÀh’dır Tevfíú 

 Biz ol iúlíme baór-i úulzüm-i esrÀrdan geçdik 

     26 Mayıs 1927 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1144 

1 Añladım sırr-ı vücÿdu iètidÀl-i úalb ile  

 Bir gelir õevú-i şuóÿdu óÀsb-i óÀli úalb ile 

 

2 MÀverÀ-yı èÀlemi seyr eyledim endíşede 

 İnkişÀf-ı veche-i gerdÿn-ı miåÀl-i úalb ile 

 

3 Óikmetü’l-işrÀú-ı òilúat bir ùoàar eyyÀmdan 

 Mihr-i èÀlem-tÀb-ı ãubó-ı bí-zevÀl-i úalb ile 

                                                 
1144 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 202. 
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4 Munùavídir ãÿret-i èÀlemde ÀåÀr-ı celÀl 

 Cilve eyler dÀ´imÀ nÿr-ı cemÀl-i úalb ile 

 

5 Kendini iôhÀr eder maèmÿre-i Beytü’l-ÓarÀm 

 Seyr olur Àyíne-i dÀrü’l-kemÀl-i úalb ile 

 

6 SÀye-bÀn-ı èarş olur gÀh peçedir zír-i óicÀb 

 Başúa èÀlem ùaró eder èÀrif ôılÀl-ı úalb ile 

 

7 LÀ-mekÀn iúlíminiñ Tevfíú mÀh u sÀlini 

 Ehl-i dil idrÀk eder hep irtióÀl-i úalb ile  

     26 Temmuz 1927 

 

 

 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün1145 

1 VírÀn eder erbÀb-ı èaşú ÀbÀd iken dil-òÀnesin 

 Gözler açar hep síneden seyretmege cÀnÀnesin 

 

2 Fikr-i dilÀrÀdan olur zíb-Àver-i bezm-i òayÀl 

 Õikr-i cemÀl-i yÀr ile maèmÿr eder kÀşÀnesin 

 

3 Olmaz cefÀdan telò-kÀm üftÀde-i óüsn-i ezel 

 Çekmiş kemÀl-i şevú ile èaşú u vefÀ peymÀnesin 

 

4 Ùutmaz taèalluú dÀmenin ser-mest-i ãahbÀ-yı cemÀl 

 Ey mübtelÀ-yı mÀ-sivÀ sen aàla kim bígÀnesin 

 

5 Derler ki hep sÿzÀn olur ehl-i muóabbet rÿz u şeb 

 Ol şuèle-i şemè-i ãafÀ yandırmadı pervÀnesin 

                                                 
1145 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 214. 
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6 ÁzÀdedir her úayddan mÀ-fi’z-øamírin pÀk eden  

 Küfrüñ òarÀb etmiş olur tevóíd ile büt-òÀnesin 

 

7 Ôan etme kim Àsÿdesin dünyÀ ile Àlÿdesin 

 Tevfíú gör dívÀnesiñ evøÀè-ı aórÀrÀnesin 

    24 Ağustos 1927 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1146 

1 İètibÀr etdikce òalúa iètibÀrım úalmadı 

 MÀ-sivÀya mübtelÀ oldum úarÀrım úalmadı 

 

2 SÀèat-i eyyÀma uydursam dedim reftÀrımı 

 Hem o sÀèat düşdü elden hem èayÀrım úalmadı 

 

3 Ehl-i dil bezminde gördüm maèrifet peymÀnesin 

 Ben o meyden úatre nÿş etdim òumÀrım úalmadı 

 

4 Verdiler Àteş-i bir elden ãuñup bünyÀnıma 

 Öyle yandım ki yerim óattÀ àubÀrım úalmadı 

 

5 MÀverÀ-yı èÀlem-i idrÀke oldu rÿ-be-rÀh 

 äubó u şÀmı neyleyim leyl ü nehÀrım úalmadı 

 

6 Bir óayÀtıñ kim hevÀdır mÀderi yoúdur beúÀ 

 Ben beúÀ buldum şu dem ki rÿzigÀrım úalmadı 

 

7 Müflis-i bÀb-ı rıøÀ olmaú yeter Tevfíú baña  

 FÀriàim úayd-ı taèarrüfden diyÀrım úalmadı 

     2 Eylül 1927 

                                                 
1146 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 217. 
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 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1147 

1 èÁlem ãanır ki insan ícÀd-ı ãanèat eyler 

 YÀ ãanèatı kemÀle íãÀle himmet eyler 

 

2 Etmekdedir tezÀyüd óÀlÀ o ãunè u ícÀd 

 ÁåÀr-ı èaúl u fikri àarú-Àb-ı óayret eyler 

 

3 èÁrif olan kemÀl-i efèÀl-i KibriyÀ’ya 

 Bu perde-i ãuverden ol şÀnı rü´yet eyler 

 

4 Taóúík-i emr-i óÀdiå elbet eder tenÀhí 

 Maódÿd olur taãavvur óadde nihÀyet eyler  

 

5 Bu feyø-i lÀ-tenÀhí mÀhiyyet-i beşerde 

 Ôan etme kim ùabíèi icrÀ-yı èÀdet eyler 

 

6 Nevè-i beşer vücÿd-ı kevniñ naôímidir hep  

 Her ne ôuhÿr ederse anı bu Àlet eyler 

 

7 GÿyÀ zemíne beñzer ãunè-ı ezel-i òalÀyıú 

 İcÀd-ı ãunèa andan hep aòõ-ı úuvvet eyler 

 

8 YÀòÿd ÒudÀ-yı èÀlem ícÀd için ãanÀyíè 

 Ehl-i hüner elinden iôhÀr-ı úudret eyler 

 

9 Şeh-rÀh-ı maèrifetde heyecÀn edip ùabÀyiè 

 MeydÀn-ı intişÀra vaøè-ı óaúíúÀt eyler 

 

 

                                                 
1147 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 220. 
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10 Gör ãanèat-ı ÒudÀ’yı Tevfíú her eåerde 

 Óaú ÀşinÀ-yı ÕÀta iôhÀr-ı ãÿret eyler 

    7 Teşrîn-i Sânî 1927 

 

  

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1148  

 DergÀh-ı Pír’de ÓÀlÀ Post-nişín-i İrşÀd olan  

 Bolulu Şeyò İbrÀhím Efendi Óaøretlerine Naôíredir1149 

1 Ey göñül gülzÀr-ı èaşúı gördüñ efgÀn eylediñ 

 Olmadan Àsÿde aóvÀlim períşÀn eylediñ 

 Varım aldıñ eyleyip iôhÀr-ı ÀåÀr-ı celÀl 

 Yoúluàum envÀr-ı dídÀrıñda pinhÀn eylediñ1150 

 

2 Sendedir keyfiyyet-i esrÀr-ı Àlem ser-te-ser 

 Sendedir sermÀye-i ícÀd-ı Àdem ser-te-ser 

 Sendedir taãvír-i mir´Àt-i mükerrem ser-te-ser 

 GÿyiyÀ ol ãÿrete taùbíú-i ebdÀn eylediñ 

 

3 Her ne var mevcÿd ol ãÿretde bulmuşdur fenÀ 

 Kim fenÀ-yı Óaú’dan olmaz õerre ümmíd-i rehÀ 
                                                 
1148  06 Mil Yz-A 9962-11, s.  9. 
1149 Bu şiir İbrahim Şevki Efendi’nin “Hasretinle sevdiğim aklım perîşân eyledin / Firkatinle bu dili 
yaktıkça sûzân eyledin” matlalı şiirine naziredir. İbrahim Şevki Efendi (1834-1897), Boluludur. Medrese 
eğitiminin ardından Bolu Müftüsü Sıbgatullah Efendi’den dinî ilimler öğrenmiştir. Ayrıca önce 
Mudurnulu Halil Rahmi Efendi’ye intisap etmiş, onun vefatından sonra da İbrahim Hilmi Efendi’ye 
bağlanmıştır. Kastamonu’da Pir Şabân-ı Velî Dergâhı’nın Şeyhi Said Efendi’nin vefatından sonra oğlu 
Ataullah (Armay) Efendi çok küçük yaşta olduğu için tekke bir süre post-nişinsiz kalmıştır. Bunun 
üzerine dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa’nın aracılığıyla İbrahim Şevki Efendi, Bolu’dan 
getirilip Şeyh Şaban Veli Tekkesi postuna oturtulmuştur İbrahim Şevki Efendi, Said Efendi’nin oğlu 
Ataullah Efendi’yi yetiştirmiş; Çerkeşli Halil Efendi de dâhil olmak üzere beş kişiye icazet vermiştir. 
Yaklaşık yedi yıl Şeyh Şaban Veli Dergâhı’nda post-nişinlik vazifesinde bulunan İbrahim Şevki Efendi, 5 
Mart 1897 tarihinde 63 yaşında vefat etmiştir. Kabri bugün, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi’nin arka kapısı 
yanında yer almaktadır. Mutasavvıf bir şair olan İbrahim Şevki Efendi’nin tasavvuf muhtevalı şiirlerden 
oluşan bir Divân’ı ve Kenz-i Mahfî adlı bir tefsiri bulunmaktadır. Bkz.: Osmanzâde Hüseyin Vassâf, 
Sefîne-i Evliyâ 1-5, haz.: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Ali Yılmaz, c. 4, Kitabevi Yayınları, İstanbul 
2015, s. 49-50; Esma Tezcan, Şevkî İbrahim Efendi Divânı (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin), 
Dumlupınar Üniversitesi SBE, Kütahya 2007, s. 191; Vahit Göktaş, “Halvetiyye’nin Şâbâniyye Ekolü ve 
Kolları”,  Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 26,  2011/1, s. 146; Fahri 
Maden, Mustafa Eğilmez, “XIX. Yüzyılda Şeyh Şaban Veli Külliyesi”, Vakıflar Dergisi, sayı: 42, Aralık 
2014, s.  54. 
1150 Defterde “eyledim” yazılıdır. Redife uygun olarak “eylediñ” şeklinde düzeltilmiştir. 
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 Olduñ ol Àyíneden èÀlemde bir èibret-nümÀ 

 Yoòsa ôan etmem ki sen óüsnüñ nümÀyÀn eylediñ 

 

4 Bende-i bí-pÀ vü ser Tevfíú’e şevk-i vaãl-ı yÀr 

 Verdi peyrev olmaú için bir èazíze iútidÀr 

 ÒÀme-rÀn olsak da ey dil levó-i èaşúa aşikÀr  

 Úıllet-i idrÀkiñi bildim ki ièlÀn eylediñ 

  1 Ağustos sene 310 / 1312/13 Ağustos 1894 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1151 

1 Ben miyim ey àonca-i raènÀ saña óayrÀn olan 

 Ben miyim ey bülbül-i şeydÀ sana óayrÀn olan 

 

2 Defter-i ícÀddan ÀzÀde úaydın sildiler 

 Ben miyim ey Yÿsuf-ı maènÀ saña óayrÀn olan 

 

3 èÁleme bir başúa te´åír-i tecellí eylediñ 

 Ben miyim ey nüsòa-i kübrÀ saña óayrÀn olan 

 

4 Sende olmuş hey´et-i kübrÀ-yı èÀlem münùaví 

 Ben miyim ey úÀmet-i bÀlÀ saña óayrÀn olan 

 

5 Her teòayyül başúa bir revnaú verir ruòsÀrıña  

 Ben miyim ey ãÿret-i zíbÀ saña óayrÀn olan 

 

6 Etmedin óaúúıyla bir keyfiyetiñle inkişÀf 

 Ben miyim ey èÀlem-i òulyÀ saña óayrÀn olan 

 

                                                 
1151 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 33. 
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7 èÁlemi etmekdesin ser-germ-i óayret dÀ´imÀ 

 Ben miyim ey kubbe-i òaêrÀ saña óayrÀn olan 

    27 Ağustos 311/8 Eylül 1895 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1152 

1 CÀnÀn ile hem-óalvet olup maórem olaydım 

 Òalvet-geh-i vaãlında aña tev´em olaydım 

 

2 Áàÿş-ı viãÀlinde ãafÀ-Àver olurdum 

 GülzÀr-ı cemÀlinde eger şebnem olaydım 

 

3 Leb-ríz idi cÀm-ı emelim gülşen-i àamda  

 Ben àonca gibi muóterem èÀlem olaydım 

 

4 Benden de ôuhÿr eyler idi ùıfl-ı saèÀdet 

 MiórÀb-ı tecerrüdde eger Meryem olaydım 

 

5 Tevfíú’le èazm eyler idim òuld-ı beríne  

 Fersÿde àubÀr-ı úadem-i Àdem olaydım 

    9 Kânûn-ı Evvel 311/1313/ 21Aralık 1895 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1153 

1 Tír-i àamzeñle baña eyledigiñ yÀra yeter 

 Bu úadar cevr ü cefÀ ben gibi bímÀra yeter 

 

2 Yetişir haftada bir èarø-ı cemÀl eyler ise 

 Bu úadar èafv u èaùÀ çünkü güneh-kÀra yeter 

                                                 
1152 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 36. 
1153 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 38. 
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3 äıdú u iòlÀãla sevmekde úuãÿrum yoúdur 

 Sevdigim òidmet-i nÀçíz ise de yÀra yeter 

 

4 Şemèa-i úalbi sönük ãubóa dek eyler tesbíó 

 Çekdigi bÀr-ı belÀ eyledigi zÀra yeter 

 

5 Baúma sen zÀhide çıúsın mele´-i aèlÀya  

 Gökde óÀøır aña her aòter-i seyyÀre yeter 

 

6 èAşúla sÀlik-i şeh-rÀh-ı muóabbet oldum 

 Bu gidiş ile giden cÀnib-i áaffÀr’a yeter 

 

7 Eyle yÀ Rab beni Tevfíú’e muúÀrin her dem 

 Çünkü aãóÀb-ı hüdÀ Aómed-i MuòtÀr’a yeter 

   5 Kânûn-ı Evvel 311/1313/17 Aralık 1895 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1154 

  äÿfiyÀne Bir áazel 

1 Ben ki insÀnım o şÀhıñ dÿnuyum 

 Áyet-i ruòsÀrınıñ maømÿnuyum 

 

2 ÓÀl ü óissiyÀtım andan müncelí  

 KülliyÀtımla anıñ meftÿnuyum 

 

3 Sırr-ı mir´Àt-ı óaúÀyıúdır vücÿd 

 Ben vücÿdum dürrünüñ meknÿnuyum 

 

 

                                                 
1154 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 40. 
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4 Pertev-i nÿr-ı tecellídir ôuhÿr 

 Ol ôuhÿra vaút-i vehm merhÿnuyum 

 

5 Gevher-i Tevfíú-i genc-i vaódetim 

 Gerçi baór-i “kün fe kÀn”ıñ nÿnuyum 

    7 Kânûn-ı Sânî 311/313/19 Ocak 1895 

 
 
 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1155 

1 MesíóÀ cÀn bulur şehd-i lebiñ feyø-Àver olduúça 

 CihÀn bÀúí olur òÀk-i deriñ cÀn-perver olduúça 

 

2 Óaúíúat rÿó-ı lÀ-yefnÀ cemÀliñden èibÀretdir 

 äuver-peymÀ olur mir´Àt-ı èÀlem maôhar olduúça 

 

3 Şu´ÿnÀt u ilÀhiyyÀta mecrÀ-yı tecellídir 

 ZebÀn-ı òÀme naèt-ı pÀk-i yÀrda maãdar olduúça 

 

4 Göñül èÀlemlerinde ãubó-ı sevdÀ pertev-efşÀndır 

 GülistÀn-ı viãÀliñ nev-nihÀli dil-ber olduúça 

 

5 Naôar peymÀne-i bezm-i kemÀl-efrÿz-ı vaódetdir 

 Sirişk-i úÀbiliyyet Àb-rÿ-yı gevher olduúça 

 

6 Olur bir lahôada Cibríl ile hem Sidre-i iúbÀl  

 Bu yolda èÀrife biñ tecellí yÀver olduúça 

 

7 KitÀb-ı maèrifet ehl-i dile ÀsÀn olur Tevfíú 

 HemÀn dibÀce-i èilm-i muóabbet ezber olduúça 

    1 Nisan 312/13 Nisan 1896 

                                                 
1155 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 56. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1156 

 Şimdi èÀrif ãanma kim Şeh-nÀme-i esrÀr okur 

 Devre girmiş dÀ´imÀ gülbÀng-ı istiàfÀr okur 

 
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1157 

   Úıùèa1158 

 Ey dil bu òarÀbatda ÀgÀh bulunmaz1159 

 Her òÀne-i vírÀnede AllÀh bulunmaz 

 İsterseñ eger bÀr-geh-i dilde fütÿóı 

 Ol bende dergÀh-ı muèallÀ-yı Naãÿóí 

  
 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1160 

1 äabÀ şol dem ki sürò-verdden ùarò-ı zemín eyler 

 Gelip gülşende bülbülleri seóer vaúti enín eyler 

 

2 Óaúíúat cÀm u mey zehrÀb u àÀm-pírÀ iken sÀúí 

 Ele aldıúca ãahbÀyı şarÀb-ı engübín eyler1161 

 

3 Bu gün bezm-i viãÀliñ curèa-i nÀ-çíôi èuúbÀda1162 

 Vücÿdum Àteş-i cÀn-sÿz-ı óasretden emín eyler1163 

                                                 
1156   Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 98. 
1157  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 63. 
Mehmet Tevfik Efendi “kıt’a” olarak adlandırdığı, iki beyitten oluşan, yukarıdaki manzûmesini Nasȗhî 
Dergâhı’na göndermiştir. (Bkz.: 06 Mil Yz-A 9962-6, V.13b) Şeyh Mustafa Zekȃyî’nin Nasȗhî türbesinin 
girişindeki kitabede yer alan müfredini hatırlatmaktadır. Nasûhî Dergâhı’nın girişindeki kitabede Şeyh 
Mustafa Zekȃyî’ye ait beyit şu şekildedir: “ Makȃm-ı evliyȃdır menba´-ı feyz-i futȗhîdir /Edeble dȃhil ol 
sȗfî bu dergȃh-ı Nasȗhî’dir”. Şabȃnî meşâyıhından olan Mustafa Zekȃyî’nin bu beytinin ikinci mısrası 
Hüseyin Vassâf Bey ve Ahmed Remzi Dede tarafından tazmin edilmek sȗretiyle de tahmis edilmiştir. 
(Bkz.: Üsküdarlı Mehmet Nasȗhî Halvetî, Seyr-i Sülȗk Mektupları-Mürȃselȃt, haz.: Mustafa Tatçı, 
Abdülmecit İslamoğlu, H Yayınları, İstanbul 2017, ss. 40-42.) Ayrıca bkz.: Serhan Alkan İspirli, Şeyh 
Mustafa Zekȃyî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divan’ı (İnceleme-Tenkitli Metin), Atatürk Üniversitesi SBE, 
YL Tezi, Erzurum 1993.   
1158  Nazm. 
1159  dil bu òarÀbatda ÀgÀh: ey èÀşıú óayret-zede dil-òÀh, 06 Mil Yz A 9962-6, V.13b. 
1160  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 118; 06 Mil Yz 9962-11, s. 42. 
1161  Ele aldıúca ãahbÀyı: Añı alsa ele bir dem, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 42. 
1162 Bu gün bezm-i viãÀliñ curèa-i nÀ-çíôi èuúbÀda: Erişse bezm-i vaãla sÀèat-i yek-rÿze-i èömrüm, 06 Mil 
Yz-A 9962-11, s. 42. 
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4 ÒayÀlí neş´e-yÀb olduúça göñlüm şehd-i laèliñden 

 Beni bir başúa óÀlet dÀ´imÀ vaódet-güzín eyler 

 

5 TemÀşÀ-yı cemÀliñ öldürür ióyÀ eder her dem1164 

 ÒayÀliñ èÀşıú-ı nÀ-şÀdı dil-şÀd u óazín eyler 

 

6 Tecerrüd eyleyip bÿd u ne-bÿd dehrden Tevfíú 

 Óakíúat èÀlemin seyr eyleyen tecdíd-i dín eyler1165 

    fi 22 Kânûn-ı Sânî sene 311/4 Aralık 1895 

  

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1166 

1 Göñül terkíb-i feyø-i èaşú u sevdÀnıñ me´Àlidir 

 Emel bezm-i behişt-ÀsÀ-yı vaãlıñ óasbióÀlidir 

 

2 Elem hicrÀn ü àam àurbetdedir erbÀb-ı sevdÀya 

 Vücÿd-ı bÀr-ı aàyÀr Àlet-i óüzn ü melÀlidir 

 

3 Esír-i nÀz u şiven olduàum günden beri bildim 

 Füsÿn-ı èişve hep ol nÿr-ı maóøıñ infièÀlídir  

 

4 Derÿna başúa bir óÀlet gelir şevú-i viãÀliyle 

 Şu´ÿn-ı maèneví iúlím-i sevdÀda òayÀlídir 

 

 

                                                                                                                                               
1163  Vücÿdu: Vücÿdum, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 42. 
1164  Her dem: zírÀ, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 42. 
1165 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 42’de şairin mahlasının geçtiği bu beyitten sonra Neml sȗresi 27/16. 
Ayetden iktibas bulunan şöyle bir beyit daha yer almaktadır: 
 
 İşitdim bir münÀdí cÀnib-i “hestí-i muùlaú”dan 
 NidÀ-yı cÀn-feøÀ-yı “õÀlike’l-faølu’l-mübín” eyler 
 
1166 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 120; Bu şiirde mahlası geçmemektedir. 
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5 Bilinmez keşf olunmaz kabø u basùı èÀlem-i èaşúıñ 

 Bunuñ fevúinde söz erbÀb-ı vehmiñ úíl u úÀlidir 

     fi 3 Mart sene 312/15 Mart 1896 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1167 

1 Şol göñül kim anda envÀr-ı tecelliyÀt olur 

 Rü´yet-i dídÀr-ı Óaúú’a her zamÀn mir´Àt olur 

 

2 Naúş-ı ãÿret çeşm-i Óaú-bínÀ için olmaz óicÀb1168 

 Õerreler iåbÀt-ı ÕÀt-ı Óaú için ÀyÀt olur 

 

3 Òaùù u òÀl ey dil sivÀ-yı veche-i dil-dÀrdır  

 äÀóa-i beyt-i İlÀhí menşe-i óÀlÀt olur1169 

 

4 Ceõbe-i rÀh-ı mecÀzíden olup gerden-firÀz1170 

 ÚÀlb-i merdÀn-ı ÒudÀ meclÀ-yı ilhÀmÀt olur  

 

5 Her reh-i nÀ-refteye èazm eylesem Tevfíú-i Óaú 

 İnkişÀf-ı èÀlem-i maènÀ için mişkÀt olur 

    fi 20 Nisan sene 313/ 2 Mayıs 1897 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1171 

1 Göñül jeng-i sivÀdan müncelí mir´Àt-ı èÀlídir 

 Derÿnu óikmet ü esrÀr u ilhÀm ile mÀlídir 

 

                                                 
1167 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 121; 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 66. 
1168 olmaz óicÀb: olmaz úayd u bend, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 66. 
1169 menşe-i óÀlÀt: èaceb óÀlÀt, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 66. 
1170 olup gerden-firÀz: olur vÀreste hep, 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 66. 
1171 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 122; 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 52. 
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2 Olunca şeş cihetden münkeşif envÀr-ı didÀrıñ 

 ZebÀn-ı ehl-i maènÀ “semme vechu’l-lÀh”ı1172 tÀlídir 

 

3 Buyur ey nÿr-ı maóø-ı maèrifet şimdi nümÀyÀn ol 

 ÔalÀm-ı mÀ-sivÀdan èÀlem-i tevóíd òÀlídir1173 

 

4 Vücÿd iúlímine olmuş óüküm-fermÀ-yı istiànÀ 

 Muóabbet tÀ ezelden taòt-gÀh-ı dilde vÀlídir 

 

5 İçenler bezm-i maènÀ Kevåer’inden cÀm-ı Óaú Tevfíú 

 MiyÀn-ı ãÿret ü taóúíúa erişmiş lÀubÀlídir 

    fi 4 Mart sene 312/16 Mart 1896 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1174 

1 Devr-i èÀlem her zamÀn maèkÿs u àÀm peymÀ mıdır 

 YÀ baña èömrümce nÀ-sÀz u elem-fersÀ mıdır 

 

2 Gözlerim gül-gÿn bir sÀàar zebÀnım lÀl hem  

 ZÀd u nÀnım bir perí-rÿ dilberiñ ÀlÀmıdır 

 

3  SÀúiyÀ bir mest-i òÀk-Àlÿd u bí-hÿşum ki ben  

 Gördügüm dünyÀ mı bilmem èÀlem-i òulyÀ mıdır 

 

4  Öyle bir rindim ki bilmem kÿşe-i mey-òÀnede 

 İçdigim òÿn-ı ciger mi çekdigim ãahbÀ mıdır 

 

 

                                                 
1172 ZebÀn-ı ehl-i maènÀ “semme vechu’llÀh”ı: Dem-À-dem sırr-ı “subóÀnellezí esrÀ”yı, 06 Mil Yz-A 
9962-11, s. 52; “…fe semme vechu’llÀh: …Allah’ın yüzü oradadır”, Bakara 2/115. 
1173 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 52’de üçüncü ve dördüncü beyitlerin yerlerinde değişiklik mevcuttur. 
1174 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 123. 
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5 Neyse al Manãÿr’u muùrib bul úarÀrı işte dÀr 

 èÁşıúÀn ber-dÀr olur devrÀn-ı MevlÀnÀ mıdır 

 

6 Nÿr-ı cÀn tennÿr-ı Àteş-fÀma girmiş devr eder 

 äaóne-i eşvÀúda ol cÀn pÀ-ber-cÀ mıdır 

 

7 CÀm-ı feyø-i Meåneví Sebèu’l-meåÀní eylemiş 

 Sözleriñ Tevfíú bezm-efrÿz-ı istiànÀ mıdır 

    fi 6 Nisan sene 1312/18 Nisan 1896 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1175  

 Biz ki dil-òÿnuz felekden beåå-i şekvÀ etmeyiz 

 CÀnımız yandıúca ãabr eyler hemÀn bir Àh diriz 

 áayra aãlÀ intisÀb etmez recÀya gitmeyiz 

 Her neye muótÀc isek Óaú’dan diler AllÀh diriz 

  
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1176 

1  Ádemiz biz ravøa-i maèmÿra girmiş çıúmışız 

 TÿtiyÀyız çeşm-i cÀn óÿra girmiş çıúmışız 

 

2 Gerçi biz anúÀ-yı èÀlem ÀşinÀyız bir zamÀn  

 LÀne-i ôulmet-úarín-i mÿra girmiş çıúmışız 

 

3 ÚandehÀr-ı maèrifet olsa n’ola iúlím-i dil  

 Biz sevÀd-ı kişver-i LÀhÿr’a girmiş çıúmışız 

 

4 Yek-naôarda keşf-i esrÀr eyleriz her síneden  

 Biz hezÀrÀn díde-i maòmÿra girmiş çıúmışız 

                                                 
1175 a.g.e, s. 125. 
1176 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 125. 
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5 Òíre-sÀz-ı èayn-ı èÀlemdir midÀd-ı kilk-i ter 

 Bedr-i eflÀk-i kemÀliz nÿra girmiş çıúmışız 

 

6 Öyle maømÿnız ki şeh beyt-i meèÀlí teşnedir 

 äanmayıñ her mıãraè-ı meşhÿra girmiş çıúmışız 

 

7 Sÿziş-i edvÀrımız devrÀna şevú-i tÀm olur 

 Mevlevíyiz èaşúla tennÿra girmiş çıúmışız 

 

8 Úatresi Tevfíú olur baór-i CelÀl’e rÿ-be-rÀh 

 Cÿy-bÀr-ı óikmetiz deycÿra girmiş çıúmışız 

    fi 18 Teşrîn-i Evvel 320/31 Ekim 1904 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1177 

1 Göñül èayne’l-yaúín-i maèrifet ister òayÀl etmez 

 ÒayÀle renà vermez öyle tebdíl-i me´Àl etmez 

 

2 TemÀşÀ-yı CemÀl’e ãaóne-i mir´Àt olur èÀşıú 

 ÓicÀb-ı farúa girmez óisbe-cÿy-ı ittiãÀl etmez 

 

3 Olur vaódet-nümÀ varlıúda birlik gösterip cÀnÀn 

 Bulur kendinde èÀşıú şekl-i cÀnÀnı su´Àl etmez 

 

4 KemÀli ehl-i èaşúıñ yÀri pinhÀn eylemek dilde 

 Anıñçün èÀrif-i ÀgÀh iôhÀr-ı kemÀl etmez 

 

5 Mücered ÀsitÀn-ı faúra olmuş díde-bÀn Tevfíú 

 Derÿnun cilve-gÀh-ı mÀ-sivÀ-yı Õü’l-CelÀl etmez 

    fi 18 Ağustos sene 311/30 Ağustos 1895 

                                                 
1177 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 126-127. 
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 mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün(faèlün) 

 Uyup hevÀya ÒudÀ’dan ederse kim ièrÀø1178 

 Ceóíme girmeden eyler èaõÀbı istiúrÀø 

 Eder vücÿdu sücÿd-ı niyÀz-ı Óaú iùfÀ  

 TürÀba düşmese sönmez bu Àteşíñ enúÀø 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1179 

1 ÁşikÀr olsun da gör ícÀd-ı eşyÀdan àaraø 

 Ey dil olmaz gerçi maãnÿèÀt-ı MevlÀ’dan àaraø 

 

2 Var olan bir varlıàıñ burhÀnıdır her vechile 

 Hep aña irşÀd içindir maóv u ifnÀdan àaraø 

 

3 Maèrifetdir èÀlem-i vaódetde kÀlÀ-yı kemÀl 

 Muókem tenzílde tezyíd-i “óüsnÀ”dan1180 àaraø 

 

4 Síne-i MÿsÀ’yı germÀ-germ edip eşvÀú ile 

 Bir tecellídir şühÿd-ı Ùÿr-ı SínÀ’dan àaraø 

 

5 Óaúú’ı bilmek isteyen bilmek gerekdir kendini 

 Bir óaúíúatdir bu müşkil-ter muèammÀdan àaraø 

 

6 Farú nÀ-peydÀ olup keåret olur vaódet-nümÀ 

 Mürtefiè olsa derÿn-ı teng-i dünyÀdan àaraø 

 

7 Olmasın Tevfíú tekåír-i sevÀd-ı úíl u úÀl 

 Defter-i èÀmÀliñi terkíb ü imlÀdan àaraø 

    fi 27 Ağustos sene 311/8 Eylül 1895 

                                                 
1178 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt,  s. 141. 
1179 a.y. 
1180 “Güzel iş yapanlara daha güzeli vebir de fazlası vardır”, Yûnus 10/26. 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1181 

1 Olup der-bÀn-ı dil vuãlat sarÀyın eyle cÀ óÀfıô 

 Baãíret perdesin aç virdiñ olsun dilde yÀ ÓÀfıô 

 

2 Gelür tevóíd aúsÀ-yı úulÿb-ı ehl-i ímÀna 

 Olur óükm-i KitÀb u Sünnet’i etmek edÀ óÀfıô 

 

3 Saúímiñ müstaúímiñ şÀhid-i efèÀli mevcÿdÀt 

 Bize kÀfí delíl olmaú için işte “ãadÀ óÀfıô”1182 

 

4 Tevekkül bir muóít-i bí-girÀndır anda keştí-bÀn 

 ÒudÀ’dır çünkü olmaz fülk-i kÀrı nÀòudÀ óÀfıô 

 

5 Taèallüm evvelÀ lÀzım gelir taèlím için Tevfíú 

 ÚırÀ´at mümkün olmaz olmadıúça ibtidÀ óÀfıô 

    10 Teşrîn-i Sânî sene 326/23 Kasım 1910 

  
 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1183 

 Görüp ÀåÀr-ı tevóíd göñüller olmalı kÀniè 

 Meh-i tÀbÀnı resm etmekle olmaz ay gibi lÀmiè 

 Bu bir taúlíddir taóúíúe irmek lÀzım olduúça  

 MiyÀn-ı farú ile furúÀn-ı fikr olmaú gerek cÀmiè 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün(fÀèlün)  

 ÓÀúú’a vÀãıl olan ehlu’llÀha1184 

 Denilir sinn-i kemÀle bÀlià 
                                                 
1181 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 142. 
1182 Mehmet Tevfik Efendi, terkibin bu şekilde kullanımı ile ilgili olarak, o dönemde yeni icad edilmiş ses 
kayıt cihazlarını kastederek şu notu düşmüştür: "ÓÀfıô-ı ãadÀ demekdir; yeni ícÀd edilmiş bir Àlet”. 
1183 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 143. 
1184 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 144. 
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 Er olan bÀlià olur elbette 

 Olup endíşe-i sivÀdan fÀrià 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1185 

1 Sínesin tevóíd ile dervíş ederse dÀà dÀà 

 Nev-küşÀde cennet-i dídÀr derler işbu bÀà 

 

2 BÀà-ı RıêvÀn’ıñ ùaleb-kÀrı bu miónet-òÀnede 

 Dest ü pÀ-yı himmete etmez àam-ı dünyÀyı baà 

 

3 Maórem-i òalvet-serÀy-ı vaódet olmaú isteyen  

 CÀn u dilden mülk ü mÀlı etmeli elbet ferÀà 

 

4 ÙÀlib-i dünyÀya yoúdur feyø-i MevlÀ’dan naãíb 

 LÀşe-òºÀr-ı vÀdí-yi hicrÀn olur mÀnend-i zÀà 

 

5 Der-geh-i Óaúú’a teveccüh ile Tevfíú her zamÀn 

 Óaú kelÀmı istiyorsan “festemi”1186è haõÀ belÀà”1187 

   fi  9 Teşrîn-i Sânî sene 326/22 Kasım 1910 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1188 

1 Kimse saèy etmekle olmaz bÀb-ı lüùfuñda óaríf 

Úıl kerem èafv it èinÀyet eyle geldim yÀ Laùíf 

 

2 Mihrine dil baàlayan mesrÿr ola lÀyıú budur 

Óüsn ile mümtÀz olan maóbÿblar olmaz èaníf 

                                                 
1185 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 144. 
1186  “İşit/dinle”, A'raf 7/204. 
1187   “Bu tebliğdir, duyurmaktır” , Yâsîn 36/17. 
1188  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 146. 
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3 Ceõbe-i úullÀb-ı gísÿ-yı períşÀnıñ bütün  

Eylemiş uşşÀúı şeh-rÀh-ı CelÀl’iñde redíf 

 

4 ZÀd-ı miónet baàlayup derde olur ablaú-süvÀr 

ÁsitÀnıñda belÀya ehl-i dil olmuş elíf 

 

5 Vaøè-ı küstÀóÀneden Tevfíú’i etme telò-úÀm 

Derd-mendiñ bir ãadÀúat-perveriñdir ey Şeríf 

    fi 5 Teşrîn-i Sânî sene 326/18 Kasım 1910 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1189 

 İnsÀn bulamaz istedigin kendine lÀyıú  

 Maùlab ezelí olmalı taúdíre muvÀfıú 

 

 

 mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün(faèlün) 1190 

 Ne úayd-ı şÀn u şeref ùut ne derd-i èÀlem çek 

 Ne tÀr-ı zülfe esír ol ne úıl úadar àam çek 

 TemÀm eder mi ãanırsıñ bu faãlı ùanbÿru 

 Ne rinde peyrev-i bezm ol ne “hÿş der-dem” çek 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1191 

1 Cilve-gÀh-ı pertev-i èaşúım bu bir èÀlem degil 

 èÁlem-i èaşúım behişt-i zÀ´il-i Ádem degil 

 

                                                 
1189 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 146. 
1190 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 147. 
1191 a.g.e, s. 154. 
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2 Muóteremdir on sekiz biñ èÀlemiñ sükkÀnına 

 Bir óarem ki mÀ-sivÀ-yı õÀt-ı Óaú maórem degil 

 

3 Oldu maòtÿm-ı nübüvvet ãadrı ùutdu èÀlemi  

 NÀfiõ-i emr-i SüleymÀn yoòsa ol òÀtem degil 

 

4 Her nefes eyler teèÀlí rÿó-ı aãóÀb-ı kemÀl 

 ÒÀú-sÀr olsa vücÿd-ı müsteèÀrı àam degil 

 

5 Vuãlat-ı dil-dÀr olur ancaú devÀ-yı derd-i dil 

 Etdigim Tevfíú bir terkíb bir merhem degil 

   19 Teşrîn-i Evvel 318/1 Kasım 1902 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 èÁlem-i idrÀkde seyrÀn edip úalb-i selím1192 

 Ùÿr-ı tevóíd ü tecelliyÀta olmuşdur Kelím 

  

  

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1193 

1 ŞarÀb-ı laèl-i yÀrı bir görenler Àb-ı Kevåer’le 

 ÚıyÀs etmiş olurlar úıymet-i yÀúÿtu gevherle 

 

2 CemÀl-i yÀrdır sırr-ı “saúÀhum Rabbühum” 1194 èuşşÀú 

 ÒumÀr-Àlÿd olurlar õevú-i ãahbÀ-yı muùahharla  

 

3 Bıraúmaz dilde ÀåÀr-ı taèalluú èaşú-ı te´åíri 

 Görülmez ãÿret-i maùlÿb mir´Àt-ı mükedderle 

                                                 
1192 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt,  s. 158. 
1193 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 179-180. 
1194 “…Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” , İnsan 76/21. Bu şiirde ayetin devamı meâlen 
ikinci mısrada verilmiştir ki “sahbâ-yı mutahhar”la kastedilen, “tertemiz bir şarap” manasına gelen, ayette 
geçen “şaraben tahura”dır. 
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4 Beni tesòír eder mi ey felek iúbÀl-i sevdÀsı 

 Musaòòar-sÀz olduñ yoòsa bir rÿó-ı muãavverle 

 

5 ØiyÀ-dÀr olma ey mÀh ey güneş zír-i seóÀb ol sen 

 TeúÀbül eylemişdir mihrim ol mÀh-ı münevverle  

 

6 ÓayÀt-ı nev verir Tevfíú ùabèa naôm-ı rengínim 

 Muòammerdir meêÀd-ı kilk-i ter kibrít-i aómerle 

    fi 17 Şubat sene 317/2 Mart 1902 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1195 

1 TercemÀn ol göñlüme ey Àh AllÀh èaşúına 

 Benden et cÀnÀnımı ÀgÀh AllÀh èaşúına 

 

2 Ben àaríú-i baór-i àam ol yem-nişín-i èizz ü nÀz 

 Söyle ãormaz mı bunu AllÀh AllÀh èaşúına 

 

3 Reh-neverd-i èÀlem oldum Àrzÿ-yı vaãl ile 

 Menzil-i maúãÿda yoú mu rÀh AllÀh èaşúına 

 

4 Úalmadı neôôÀre-i dídÀra ùÀúat ey perí 

 èArø-ı endÀm eyleme nÀ-gÀh AllÀh èaşúına 

 

5 Perde çekdi çeşmime sevdÀ òayÀliñ gördügüm 

 Úoyma ôulmetde beni ey mÀh AllÀh èaşúına 

 

6 Sevdigimdir hep seni benden girízÀn eyleyen 

 Olma ey dil-ber baña bed-òºÀh AllÀh èaşúına 

                                                 
1195 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 180-181. 
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7 Bezm-gÀh-ı maèrifetde maôhar-ı Tevfíú olan 

 Olmasın mı böyle èÀlí-cÀh AllÀh èaşúına 

    fi 18 Şubat sene 317/3 Mart 1902 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1196 

1 Olsa da ser-germ-i èaşúıñ ãad hezÀr endíşesi  

 Bir nefes çıúmaz göñülden vaãl-ı yÀr endíşesi 

 

2 CÀn verir mÿy-ı miyÀn-ı yÀre ãapmaz úıl úadar 

 Yoú olan bir şeyde etmez kimse var endíşesi 

 

3 Şemm ederken zülf-i èanber bÿyunu ol Àfetiñ  

 èÁşıkıñ olmaz mı elbet tÀr u mÀr endíşesi 

 

4 Öyle ùalmışdır ki dil te´åír-i tÀb u işveden 

 Gelmez aãla òÀùıra bÿs u kenÀr endíşesi 

 

5 Ceõbe-i dídÀr ile ser-mest olan üftÀdeler 

 Eylemez bu èÀlemi miónetde kÀr endíşesi 

 

6 Reh-neverd-i seyr-i fi’llÀh olduàun idrÀk eder 

 èÁrif-i ÀgÀh için olmaz úarÀr endíşesi 

 

7 Ceõbe-i úullÀb-ı èaşúıñ rÀmıdır her vecihle 

 Göñlümüñ Tevfíú olur “Ànestü nÀr” 1197 endíşesi 

    21 Teşrîn-i Evvel 326/3 Kasım 1910 

 

  

                                                 
1196 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 201. 
1197 “…bir ateş gördüm.”; Taha 20/10; Neml 27/7; Kasas 28/29: 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1198 

1 Keşf eden çeşm-i óaúíúat-[bín] ile èÀlemi 

 Sínesinde maóv eder şekl-i òayÀl-i èÀlemi 

 

2 èÁlemi bir dil-ber-i mestin òayÀlidir ãanır 

 Mest iken seyr eyleyen gÿyÀ miåÀl-i èÀlemi 

 

3 äuret-i ÀåÀrdan ôÀhir CemÀl-i maèneví 

 Gösterir èÀlem ôuhÿr-ı Õü’l-CelÀl-i èÀlemi 

 

4 Fikre èulviyyet verir Àyíne-i arø u semÀ 

 Keşf eder her õerre bir dürlü me´Àl-i èÀlemi 

 

5 Rÿz-ı raóşÀn-ı tecellíden bilir ehl-i kemÀl 

 İmtidÀd-ı tíre sÀèÀt-i leyÀl-i èÀlemi 

 

6 äubó-ı istiànÀda bulmuş ehl-i dil Tevfíú gibi 

 Neş´e-i peymÀne-i èıyd-ı viãÀl-i èÀlemi 

    fi 30 Nisan sene 312/15 Nisan 1896 

  
 
 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)1199 
    Taòmís-i Muùarraf áazel  

 Óaøret-i SulùÀn MurÀd-ı æÀliå (ÙÀbe åerÀhu) 

1 VÀóidiz èarãa-i vaódetde bu gün çÀlÀúız 

 Merkez-i dÀ´ireyiz hem rüteb-i eflÀkiz 

 Mihr-i èÀlí naôarız gevher-i Àteş-nÀkiz 

                                                 
1198  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 206. 
1199 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 210-211; Mehmet Tevfik Efendi, bu şiirin Sultan III. 
Murad’ın gazeline tahmis olduğunu belirtmiştir. Sultan III. Murad divanının Ahmet Kırkkılıç tarafından 
hazırlanan tenkitli metninde yer alan 570. gazel, Sofuzâde’nin tahmis ettiği şiirle vezin, kafiye ve 
kullanılan kelimeler açısından benzerlik göstermekle birlikte tam olarak aynısı değildir. Bu gazel, 
Kırkkılıç’ın ifade ettiği üzere Sultan III. Murad’ın divanında yer almayan şiirlerinden biridir ve Tarih-i 
Ata’da Sultan Murad’a ait eşèâr arasında yer almaktadır. Bkz.: Sultan Üçüncü Murad, Muradî Divanı, 
haz.: H. Ahmet Kırkkılıç, YEK Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2012, s. 31; Tayyarzade Ahmed Ata, 
Tarih-i Ata, İstanbul 1293, c. IV, s. 52. 
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 Úayd-ı hestíde tecerrüdle giríbÀn çÀkiz 

 Her cihetden geçüben vÀóid olup bí-bÀkiz 

 

2 NÀôır-ı Àyine-i levó-i óaúÀyıú oluben 

 Maùlaè-ı naôm-ı emel dídemiz etdi rÿşen 

 Bizdedir menşe-i envÀr-ı kemÀlÀt u süòan 

 Hep biziz óÀşiye-i metn-i tecellíyi beyÀn 

 Ehl-i dÀnişleriz èilm ile èaceb derrÀkız 

 

3 İkilikde nideriz vÀóid-i muùlaú çü biziz 

 Çünkü biz mióver-i imkÀna muèallaú degiliz 

 Nÿr-ı mihr-i ezeliz zíver-i óüsn-i ãuveriz 

 èÁlemiz èÀlemi temåíle alır Àyineyiz 

 Varlıú çün biziz ÀfÀúa gelen idrÀkiz 

 

4 “Li meni’l- mülkü” 1200 oúuruz èÀleme her rÿz ile şeb 

 Çekmeyiz yoú bize tedbír-i taãarrufla taèab 

 Zevraú u maóv u fenÀdan edinip şevú ü ùarab 

 äÿret ü síret ile èaúl ile idrÀk ile hep 

 HÀlik-i kül çü biziz cümle helÀkden pÀkiz 

 

5  Olmasaú olmaz idi cümle cihÀn-ı mÀ-fí-hÀ 

 äuver-i “ibdaè” “ mÀ kÀne” ile taúvím-nümÀ1201 

 Gösterip cilve-i Tevfík şu´ÿnÀt-ı hüdÀ 

 ÚÀlıb-ı Ádem’e vermişse daòi èaks-i ãadÀ 

 Ey MurÀdí yine sırr-ı óikem-i levlÀkiz 

    fi 24 Kânûn-ı Sânî 311/6 Aralık 1895 

                                                 
1200 “…mülk kimindir …”, Mü’mîn 40/16. 
1201 İbdâ: “Önceden bir örneği olmadan bir şeyi yaratmak” ,“alete, maddeye, zamana ve mekâna bağlı 
kalmadan bir şeye varlık kazandırmak” ve “bir şeyi yoktan var etmek, bir şeyden başka bir şey 
oluşturmak” anlamlarına gelen; Kur’ân-ı Kerîm’de de geçen kavramlardan biridir. Mustafa Çağrıcı, 
“Yaratma”, DİA, İstanbul 2013, c. 43, ss. 324-329. 
Mâ kâne: “Olmadı” anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de de defaatle geçen kavramlardan biridir. 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1202 

1 Biz ki ehl-i hüneriz derd ile nÀlÀn oluruz 

 Ne hünerdir ki anıñ derdine óayrÀn oluruz 

 

2 Her gören elde tutar ney gibi taúdír ederek 

 Biz yine Àh çekip hicr ile giryÀn oluruz 

 

3 DÀ´im Àmed şod eder fikr-i òayÀli pÀren 

 èÁşıúız hep bu güzer-gÀhda vírÀn oluruz 

 

4 Döndürüp iffet ile köhne palÀsa cesedi 

 äoyunur bÀr-geh-i pírde biz cÀn oluruz 

   

5 Remz-i esrÀrı ÒudÀ’dır bize maórem Tevfíú 

 Ne be´is vardır eger maôhar-ı óırmÀn oluruz 

   fi 12 Kânûn-i Evvel sene 327/25 Ekim 1911 

 

 

 

8.2. Dinî-Tasavvufî Şahsiyetler ile İlgili Şiirleri 

Çalışmamızın bu bölümünde Mehmet Tevfik Efendi’nin dinî-tasavvufî 

şahsiyetler için kaleme aldığı şiirleri yer almaktadır. Bu bağlamda hocası Ahmed Mâhir 

Efendi, Nakşî-Halidî büyüklerinden Seyyid Ahmed Hicabî Efendi, Abdülkadir Geylânî, 

Hacı Bayram-ı Veli, Hz. Mevlânâ, Pir Şaban-ı Veli, Aziz Mahmud Hüdâyî, Seydişehirli 

Abdullah Efendi, Müderris Hacı Osman Efendi hakkında yazdığı şiirleri sırasıyla ele 

alınacaktır. 

 

 

 

                                                 
1202 Bu şiir, Kastamonu Mevlevî Dergâhı Post-nişîni Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’nin “Nice demdir ki 
sitem-díde-i giryÀn oluruz / Biz bu èÀlemde èuúÿbet-keş-i nírÀn oluruz” matlalı arifâne gazeline nazîre 
olarak yazılmıştır. Bahsi geçen bu şiirlerin her ikisi de Zafer gazetesinin 6 Muharremü’l-haram 1330 
tarihli ilk sayısında yayınlanmıştır. Bkz.: Zafer, 6 Muharremü’l-haram 1330, Nu.: 1, s. 4. 
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8.2.1. Ahmed Mâhir Efendi 

Ahmed Mâhir Efendi,1203 çalışmamızın farklı bölümlerinde de bahsedildiği 

üzere, Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin yaklaşık on yıl boyunca ilim tahsil ettiği 

hocasıdır.  Ahmed Mâhir Efendi, Mehmet Tevfik Efendi’ye verdiği icâzetnâmede, bir 

süre ilim tahsil ettiği hocası Ali Behçet Efendi’nin kendisini, bir silsileden bu ilimleri 

tahsil etmenin önemine binâen Merdiye Medresesi’ne yönlendirdiğinden 

bahsetmektedir.  

Ahmed Mâhir Efendi, Merdiye’de ilm-i tecvîd ve kırâatte “hocaların hocası” 

olarak nitelediği Nakşî-Halidî Şeyhi Seyyid Ahmed Hicabî’den kırâat ilimlerini tahsil 

etmiştir. Aynı zamanda Seyyid Hicabî Efendi’nin içinde bulunduğu zâhiri ve bâtınî ilim 

meclislerine devam ederek ilim ve irfânını genişletmiştir. Ahmed Hicâbî Efendi, vefât 

etmeden evvel Tosya’da bulunan Ahmed Mâhir Efendi’yi çağırtmış, “medresenin ve 

dergâhın mâmuriyeti ve ihvânın terakkisi” ile meşgul olmasını istemiş ve kendisine bir 

de icâzet vermiştir.1204 Dolayısıyla Ahmed Mâhir Efendi o dönemde hem medresede 

talebe ile hem de Kastamonu’da Nakşî-Halidî Dergâhı’nda ihvân ile meşgul olmaktadır. 

Mehmet Tevfik Efendi, öğrencisi olduğu sırada Ahmed Mâhir Efendi için şiirler 

kaleme almıştır. Bu şiirlerinde, hocasına duyduğu derin bağlılık, hürmet ve muhabbeti 

görmek mümkündür. “Peyrevlik vadisinde” yazıldığı belirtilen bu şiirlerde, 

Sofuzâde’nin Ahmed Mâhir Efendi’nin izinden gittiği ve ona uyup iktida ettiği 

anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle “dehen, zeban, kaş, göz” gibi tasavvufî anlamlar 

taşıyan yüz ile ilgili unsurları sıklıkla şiirlerinde tercih edişi üzerinden de 

okunabilmektedir.  

Sofuzâde, Ahmed Mâhir Efendi’nin eşi bulunmaz bir tefsir ve hadis âlimi 

olduğunu belirtmiştir. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde büyük bir üstad olduğunu söyleyerek 

Mehmet Tevfik Efendi, hocasının ilmî ve tasavvufî yönlerini övmüş; onun irfan ve 

fazilet kaynağı oluşuna vurgu yapmıştır. Onun sayesinde zor ve karışık görünen pek çok 

meselenin kolaylıkla hallolduğunu dile getirmiştir. Şaire göre Ahmed Mâhir Efendi, 

sırlar dershanesinin hocasıdır. Eflatun onun fazilet rahlesi önünde oturan sıradan bir 

talebe, Aristo ise hikmet eşiğinde duran bir bende gibidir.  Onun sözleri İlâhî emirleri 

bildirir; ağzı ile dili, feyz-i akdesle bağlı, hidayet nurunun mazharı ve “rûz-ı cezâ”da 

şefaatçidir.  

                                                 
1203 Ahmed Mâhir Efendi’nin hayatına dair bilgiler çalışmamızın “Hocası Ahmed Mâhir Efendi” başlıklı 
bölümde anlatıldığından burada tekrar edilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için çalışmamızın ilgili başlığı altına 
bakılabilir. 
1204  M. Zühdî, Tehassür, ss. 74, 108-109. 



 470 

Sofuzâde, Ahmed Mâhir Efendi için altı şiir kaleme almıştır. Bunlardan beş 

tanesi gazel biri ise kaside nazım şeklindedir.1205   

Ahmed Mâhir Efendi için yazdığı şiirler şunlardır: 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün faèÿlün1206 

 FÀøıl-ı Şehír ve ÜstÀd-ı SüreyyÀ-serír  

 ÒºÀce MÀhir Efendi Óaøretlerine Peyrevliklerimdir. 

1- DehÀnıñ cÀmiè-i faúr u fenÀdır 

 ZebÀnıñ nÀùıú-ı sırr-ı bekÀdır 

 

2- ZebÀnıñ rÀz-ı ícÀz-ı teèayyün  

 DehÀnıñ bezm-i ins-i ıãùıfÀdır 

 

3- DehÀnıñ úısmet-ÀbÀd-ı tecellí 

 ZebÀnıñ muèciz-i óayret-nümÀdır 

 

4- ZebÀnıñ beste-sÀz-ı feyø-i akdes 

 DehÀnıñ naèt-ı òaãã-ı KibriyÀ’dır 

 

5- DehÀnıñ Àmir-i vaóy-i İlÀhí 

 ZebÀnıñ şÀfiè-i rÿô-ı cezÀdır 

 

6- ZebÀnıñ hÀme pírÀ-yı tecerrüd 

 DehÀnıñ Àyet-i levó-i liúÀdır 

 

7- DehÀnıñ maãdar-ı ÀåÀr-ı Tevfíú  

 ZebÀnıñ maôhar-ı nÿr-ı hüdÀdır 

 

                                                 
1205 Ayrıca Hulviyyȃt’ta Ahmed Mâhir Efendi’nin “Cihân bezm-i safâ-yı âsûde behre-mendindir / Bu can 
da ol tecellî-hânede müstemendindir” matlalı gazelini tahmis etmiştir. Bkz.: Sȗfîzȃde Mehmet Tevfik, 
Hulviyyȃt, ss. 30-31. 
1206 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 2. 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1207 

    KeôÀ 

1 Perteviñdir seniñ èÀlemde olan bÿd u nebÿd 

 Sensin ancaú naôar-ı şÀhid-i vird-i meşhÿd 

 

2 Cilve-gÀh olmuş iken ãubó-ı ãıfÀtıñ dehre  

 Dehri úıldıñ o ãıfÀt üzre bu gün cilve-nümÿd 

 

3 Eylediñ bir nice ÀyÀt-ı şerífi inzÀl 

 Ki ede bir nice ÀyÀt saña ùoàru ãuèÿd 

 

4 Maôhar-ı nièmet niçin  …  tecellí etdiñ1208 

 Eyleyip èÀlem-i óikmetde bize cÿd-ı vücÿd 

 

5 Neşve-i cÀm-ı úaøÀ ùutdu serimden Tevfíú 

 Aldılar dest-i irÀdetle giríbÀnı çi sÿd 

   R. 25 Haziran 311/H. 1313/7 Temmuz 1895 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1209 

1 TÀzelenmez zer ü zíverle köhendir dünyÀ 

 Òayliden dest-i tedÀvüldeki zendir dünyÀ 

 

2 Ôanneder ehl-i hevÀ óabl-i metín-i iúbÀl 

 Gerden-i ehl-i saèÀdetde resendir dünyÀ 

 

3 ÙÀlib-i ravøa-i èirfÀn u faøílet ola gör 

 ÚÀlıb-ı míne-i iúbÀle kefendir dünyÀ 

                                                 
1207 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 3. 
1208 Bu mısrada boş bırakılan kısım defterde de aynı şekilde boş bırakılmıştır. 
1209 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 3; Bu şiirin ilk iki beyiti ve üçüncü beytin ilk mısrası Hulviyyȃt’ta bulunan 
bir şiir ile aynıdır. Bkz.: Sȗfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 85-86. 
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4 äÀnma kim terk-i óayÀt ile reh-yÀb olunur 

 Bezm-i èuúbÀ için ÀmÀde mióendir dünyÀ 

 

5 Díde-i èaúliyet ile gülşen-i devlet görülür 

 Manôar-ı ehl-i baãíretde çemendir dünyÀ 

 

6 Her ne kim cÀnib-i Óaú’dan ola bÀdí-yi óicÀb 

 BÀèiå-i fenne odur sÀde süòÀndır dünyÀ 

   16 Temmuz 311/H.1313/28 Temmuz 1895 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1210 

    KeõÀ 

1 Olup te´åír-i enfÀs-ı hüdÀ bÀr-ı óayÀtımda 

 äafÀ-yı rÿó buldum õerre õerre óissiyÀtımda 

 

2 Gözüm göñlüm gibi pür-nÿr olunca şevú-i óüsnüñle 

 Göründü cilve-i nÿr-ı İlÀhí keyfiyÀtımda 

 

3 Şu´ÿnÀt-ı cemÀliñ pertevinden muútebesdir hep1211 

 èAceb mi başúa èulviyyet bulunsa vÀridÀtımda 

 

4 NümÀyÀndır óayÀt ÀåÀr-ı şeb-åÀr-ı mezÀrımdan1212 

 Geliñ te´åír-i èaşúı seyr ediñ ãubó-ı memÀtımda 

 

5 èUbÿdiyyetde taúãír etdigim hep sevdigimdendir1213 

 Ke-mÀhí mümtezic ÀåÀr-ı sevdÀ seyyiÀtımda1214 

                                                 
1210 06 Mil Yz-A 9962-11, s. 4; Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 186. 
1211 cemÀl: celÀl, Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 186. 
1212 NümÀyÀndır óayÀt ÀåÀr-ı şeb-åÀr-ı: Ôuhÿr eyler óayÀt ÀåÀrı hep òÀk-i, Sûfizȃde Mehmet Tevfik, 
Hulviyyȃt, s. 186. 
1213 taúãír etdigim hep sevdigimdendir: taúãíriñ bütün esbÀbı sevmekdir, Sûfizȃde Mehmet Tevfik, 
Hulviyyȃt, s. 186. 
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6 TemÀmı kÀ´inÀtı muóteví insÀn imiş Tevfíú 

 Ne vardır bende bilmem óÀliyÀ pehnÀ-yı õÀtımda1215 

    R. 18 Eylül 311/H.1313/30 Eylül 1897 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1216 

 èAllÀme-i bí-naôír ve fehhÀme-i yek-tÀ-yı óadíå ü tefsír ÓassÀn-ı cÀmièü’n-

nevÀdir üstÀd-ı meèÀl-i nesr-i Àdem semÀóatlü MÀhir Efendi Óaøretlerine 

peyrevlik vÀdisinde yazılmışdır. 

1 Úaşlarıñ besmele-i muãóaf-ı ruòsÀr-ı úaøÀ 

 Gözleriñ maènÀ-i rengín-i dürer-bÀr-ı úaøÀ 

 

2 Gözleriñ cÀnib-i Óaú’dan iki mecrÀ-yı óayÀt 

 Úaşlarıñ edviye-sÀzende-i bímÀr-ı úaøÀ 

 

3 Úaşlarıñ nÀôım-ı esrÀr-ı nükÀt-ı melekÿt 

 Gözleriñ cümle-i manøÿme-i dídÀr-ı úaøÀ 

 

4 Gözleriñ terceme-i metn-i metín-i kevneyn 

 Úaşlarıñ tekmíle-i óikmet-i güftÀr-ı úaøÀ 

 

5 Úaşlarıñ rÀsime-pírÀ-yı berÀt-ı óasenÀt  

 Gözleriñ hÀdí-i cemèiyyet-i ebrÀr-ı úaøÀ 

 

 
                                                                                                                                               
1214 Ke-mÀhí mümtezic: Görürseñ sevdigim, Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 186. 
1215 Bu beyit Hulviyyȃt’ta yer almamaktadır. Bunun yerine şu iki beyit ilave edilmiştir:  
 
 Şu´ÿnı farø olur endíşemiñ bir emr-i feyø-i vÀcibden  
 Yeridir ben beúÀ iåbÀt edersem mümkinÀtımda 
 
 TecelliyÀt-ı ÕÀtí’dir ôuhÿrıñ èayn-ı enfüsde  
 äafÀ bi’õ-õÀt olur Tevfíú peydÀ hep ãıfÀtımda 
     fi 18 Eylül sene 311/30 Eylül 1897 
1216 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 29-30. 
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6 Gözleriñ şÀhid-i ãÿrí-i riyÀø-ı vaódet 

 Úaşlarıñ muècize-i pírÀye-i dídÀr-ı úaøÀ 

 

7 Úaşlarıñ úıble-i aãóÀb-ı kemÀl ü irfÀn  

 Gözleriñ àurre-i nÿr-Àver-i şeb-tÀr-ı úaøÀ 

 

8 Gözleriñ òÀtime-i defter-i èilm-i taúdír 

 Úaşlarıñ òuùbe-i vecd-Àver-i esfÀr-ı úaøÀ 

 

9 Úaşlarıñ menzil-i seyr-i meh-i Tevfíú-i ezel 

 Gözleriñ peyk-i øiyÀ-küster-i seyyÀr-ı úaøÀ 

   fi 18 Receb sene 313/4 Ocak 1896 

  

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1217 

 FÀøıl-ı şehír üstÀd-ı yegÀne-i fünÿn-ı óadíå ü tefsír taórír-i ãÀóib-i úalem ü 

münşí-i dívÀn-ı óikem òºÀce-i ders-òÀne-i serÀ´ir üstÀd-ı muóteremim 

semÀóatlü Aómed MÀhir Efendi Óaøretlerine taúdím úılınan úaãídedir. 

1 Bulmadım óÀlimi ifhÀm edecek bir hem-ser 

 Kim acır kim beni dil-şÀd-ı tesellí eyler 

 

2 Her ùarafdan dile peykÀn-ı úaøÀ gelmekde  

 Ùar gelir seyrime gÿyÀ o úadar ãaón-ı úader 

 

3 Masdarı her semtiñ síne-i sÿzÀnımdır  

 Dil-i şÿrídeme her laóôada etmekçün eåer 

 

4 Herkes Àsÿde benim miónet ü àam dil-síri 

 Geçse bir laóôa biri etmede taèúíb diger 

 

                                                 
1217 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 79-81. 
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5 Uàradım bilmeyerek işbu òarÀb-ÀbÀda  

 Var mıdır cÀnib-i iúbÀle dedimse rehber 

 

6 CÀhiliñ ùaènesi ehli hüneriñ tekdíri 

 Eyledi òÀùırı nÀ-şÀdımı àırbÀl-ı keder 

 

7 Úalmamış merciè-i erbÀb-ı liyÀúat gördüm 

 Maèrifet èayb hüner maèãiyet ü saèy heder 

 

8 Göze artıú görünür ki bu cihÀn òalúı bütün  

 Óasedinden sevecek kimseyi taèyíb eyler 

 

9 Ben faúat şièr ile maósÿd-ı emÀåil oldum  

 Düşmana kilk-i terim tíà u zebÀnım òançer  

 

10 ŞehriyÀr-ı süòanım salùanat-ı ùÀbèımda  

 Olamaz úuvvet-i Cem devlet-i DÀrÀ peyker 

 

11 Mevrid-i feyø-i ÒudÀ’dır úalemim Òıøır-ÀsÀ 

 Erişir Àb-ı óayÀta ôulümÀt olsa da ger 

 

12 Var iken elde o miftÀó-ı künÿz-ı óikmet 

 Ne revÀdır ola èindimde behÀ-yı gevher 

 

13 Naúd u vaútim güher-i naôma olupdur maãrÿf 

 İncilÀ-yı dil-i àam-hºÀrıma bulduúca ôafer 

 

14 Evc-i aèlÀ-yı teraúúíye olur dem vÀãıl 

 İútidÀrımca beni nÀ´il-i kÀm eyleseler 
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15 Tevbe tevbe niye ben ùÀlib-i nÀ-kÀm olayım 

 Şeref-i nisbet-i üstÀd-ı kerem-kÀr yeter 

 

16 Óaøret-i MÀhir Efendi ki odur maèníde 

 Berzaò-ı cÀmiè-i baóreyn-i tefÀsír ü siyer 

 

17 Sínesi maózen-i envÀè-ı kemÀlÀt-ı èulÿm 

 ReşaóÀt-i úalemi óükm-i eóÀdiå ü èiber 

 

18 Raóle-i faølına ednÀ ùalebe EflÀtÿn 

 Südde-i óikmetine rÿó-ı Aristo çÀker 

 

19 KimyÀ-yı naôarı õerreyi eyler òÿrşíd 

 Pertev-i luùfu eder hÀleyi mÀnend-i úamer 

 

20 Öyle fÀøıl ki óuøÿrunda òafÀyÀ-yı umÿr  

 Óallolur etmege degmez o úadar èaùf-ı naôar 

 

21 Öyle èallÀme-i yektÀ ki fünÿn-ı şe´ni 

 Mes´ele mes´ele engüşt-i kemÀlinde döner 

 

22 Sözü ùatvíl ile taãdièa ne óÀcet Tevfíú 

 èArø-ı iòlÀã u duèÀ maúãad-ı èabd-i aóúar 

 

23 Óamdu li’llÀh bu gün oldu müyesser taúdím 

 Òayliden etmiş idim na´t-ı şerífin ezber 

 

24 Çünkü her bildigim ol menbaè-ı óikmetdendir 

 Óaúú-ı üstÀda göre híç gibidir óaúk-ı peder 
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25 Eyle yÀ Rab o velíyyü’n-nièam-ı èirfÀnı 

 Dü cihÀnda şeref ü miknete meclÀ-yı ôafer 

 

26 ÒÀnedÀnı ola ùÀbende nücÿm-ı iúbÀl  

 èÁlem olduúça sürÿr-Àver-i ebnÀ-yı beşer 

 

27 Her günün vely ide bir leyl-i tecellí-i kemÀl 

 Her şeb úadrine burhÀn ola envÀr-ı seóer 

   fi 25 Kanun-ı Evvel sene 311/6 Ocak 1896 

 

 

8.2.2. Seyyid Ahmed Hicabî 

Bu şiir, Ahmed Hicâbi Efendi’nin (d.1242/1826-ö.1306/1889) vefâtı dolayısıyla 

duyulan elemi anlatmak amacıyla kaleme alınmış mütekerrir muhammes bir mersiyedir. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin hocası Ahmed Mâhir Efendi’nin, hem hocası hem de şeyhi 

olan Ahmed Hicâbi Efendi, Nakşî-Halidî silsilenin Kastamonu’da Ahmed Siyahî’den 

sonraki temsilcisidir. Ahmed Hicâbi Efendi, Ahmed Siyahî Efendi’nin ortanca oğludur. 

Halidî tarikat silsilesi kendisi ile devam etmiştir. İlim ve fende mâhir pek çok talebe 

yetiştirmiş ve icâzet vermiştir. Celâlî, Azmî, Fevzî ve Ahmed Mâhir Efendi gibi 

yetiştirdiği talebeler, millet ve memleket için birer irfan kaynağı olmuşlardır.1218  

Ahmed Hicâbi Efendi vefât ettiğinde talebelerinden Ahmed Mahir Efendi ve 

hem divan hem de halk şairi olan Fevzî tarafından tarih düşürülmüştür: 

 

Düştü bir necm-i şeref cevher gibi Mâhir yere 

Mak’ad-i sırr-ı Hüdâ’yı etti Seyyid nâz-gâh 

 

Rıhletinde Fevzî tarihin dedim 

Hâce Seyyid buldu âlâ cenneti1219 

 

Mehmet Tevfik Efendi’nin Ahmed Hicâbi Efendi için kaleme aldığı bu 

mersiyesi, M. Zühdî’nün, Ahmed Siyâhî Efendi ve Ahmed Hicâbi Efendi’nin hayatına 

                                                 
1218 Ozanoğlu, Kastamonu’nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlar, Haddadizȃde Seyyid Ahmed Hicȃbî, s. 4.  
1219 a.g.e, s. 6; Ayrıca Ahmed Hicâbi Efendi ile ilgili olarak çalışmamızın ilk bölümlerinden biri olan 
“Hocası Ahmed Mâhir Efendi” başlığı altına bakılabilir.  
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dair bilgileri aktardığı eseri Tehassür’e de alınmıştır.1220 Şiirin baş kısmında 

Sofuzâde’nin, Ahmed Mâhir Efendi’nin öğrencisi olduğu belirtilmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi, Ahmed Hicâbi Efendi’nin vefâtıyla duyduğu derin 

teessürü ifade etmek için kaleme aldığı bu mersiyede çok mahzûn olduğunu bu nedenle 

Hz. Yakûb’a (a.s) döndüğünü; dünyanın kendisi için “beytü’l-hazân” halini aldığını 

ifade etmiştir. Ayrıca Seyyid Ahmed Hicâbî’nin daima ahiret için çalıştığına, mücahede 

ettiğine; dünyalık arzu ve niyetlerinden uzak durduğuna ve tarikatının Hz. Halid-i 

Bağdâdî’ye ulaştığına işaret etmiştir.  

Sofuzâde’nin kaleme aldığı mütekerrir müseddes mersiye şu şekildedir: 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1221 

 Meråiye el-CenÀb-ı Seyyidü’s-SÀdÀt MevlÀnÀ ÒºÀce Aómed ÓicÀbí 

 (Úaddesa’llÀóu sırrahu) 

1 Firúat-i Seyyid’le Àhım irgürüp eflÀke ben 

 Başladım dest-i teóassürle giríbÀn-çÀke ben 

 Çekdigim hicrÀnı èarø etsem getürmez òÀke ben 

 Etmiyem mi cÀn fedÀ bir böyle õÀt-ı pÀke ben 

  VÀãıl oldumsa şuhÿd-ı óaøret-i idrÀke ben  

  VÀãıl olsun isterim rÿóu Şeh-i LevlÀk’e ben 

 
2 Ger n’ola terk eylesem şimden geru cÀn u seri 

 Zír-i òÀk oldu cihÀnı maènevíniñ serveri 

 Refref-i õÀtı idi bezm-i İlÀhí rehberi 

 ÒÀkiniñ olsun niåÀrı cismimiñ eşk ü teri 

  VÀãıl oldumsa şuhÿd-ı óaøret-i idrÀke ben  

  VÀãıl olsun isterim rÿóu Şeh-i LevlÀk’e ben 

 
3 Öyle maózÿnum ki dünyÀ gÿyiyÀ beytü’l-óazen 

 Áh u feryÀd ile döndüm Óaøret-iYaèúÿb’a ben 

 áayrı oldu münúatiè ümmíd-i vaãl-ı pírehen 

                                                 
1220 M. Zühdî, Tehassür, ss. 89-91. 
1221 06 Mil Yz-A 9962-3, vr. 7b-8a. 
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 Ey ùabíb-i cÀn-fezÀ bul gel baña bir çÀre sen 

  VÀãıl oldumsa şuhÿd-ı óaøret-i idrÀke ben  

  VÀãıl olsun isterim rÿóu Şeh-i “LevlÀk’e ben 

 
4 MÀh-tÀb-ı rÿóuna hem-óÀl olup bedr-i cihÀn 

 Her ikisi gitdi birlikde òusÿfe hem èayÀn 

 Óasret ile etdiler çÀk-i giríbÀn ins ü cÀn1222 

 Ben naãıl Àh etmiyem derd ile her Àn u zamÀn 

  VÀãıl oldumsa şuhÿd-ı óaøret-i idrÀke ben  

  VÀãıl olsun isterim rÿóu Şeh-i LevlÀk’e ben 

 
5 Bu nice böyle ãavaşdı dÀr-ı uòrÀ zÀdına  

 Gelmedi aàrÀø-ı dünyÀ òÀùır-ı ÀbÀdına  

 Erdi eåer Óaøret-i ÒÀlid’den ol ecdÀdına  

 Gel yetiş yÀ Seyyidí Tevfíú zÀrıñ dÀdına 

  VÀãıl oldumsa şuhÿd-ı óaøret-i idrÀke ben  

  VÀãıl olsun isterim rÿóu Şeh-i LevlÀk’e ben 

 

 

8.2.3. Abdülkâdir Geylâni  

Mehmet Tevfik Efendi’nin tarîk-i kadirîyyenin kurucusu, büyük mutasavvıf, 

âlim, Abdülkâdir Geylanî (d.470/1077-ö. 561/1165-66)1223 hazretleri ile ilgili bir şiir 

kaleme almıştır. Gazel nazım biçiminde kaleme alınan bu şiirde, Hz. Abdülkadir’in, Hz. 

Peygamber’in pak neslinden geldiğine vurgu yapılmış; velayet burcunun altın alemi, 

mânevî âlemin sultanı, arzın ve semanın mihveri, hidayet tacının yegane incisi olduğu 

ifade edilmiştir. Ayrıca kendisinden ihlas ve doğrulukla yardım dileyen herkese Hz. 

Abdülkadir’in mânen yardımda bulunduğuna da işaret edilmiştir.  

Sofuzâde’nin, Hz. Abdülkadir’in ruhaniyetinden istimdad dilemesi ile başlayan 

şiiri şu şekildedir: 

 

                                                 
1222 “çÀk-i giribÀn”  kelimesi şiiri aldığımız defterde sehven “òÀk-i giribÀn” olarak yazılmıştır. Terkibin bu 
şekilde olduğu açıktır. Tehassür’de de “çÀk-i giribÀn” şeklinde yazılıdır. 
1223 Süleyman Uludağ, “Abdülkâdir Geylâni”, DİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 234. 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1224 

 İstimdÀd-ı RÿóÀni ez BÀr-geh-i Úuùb-ı GeylÀní 

 (Úaddesa’llÀhu sırrahu) 

1 Meded ey seyyidinÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 ÇÀre-sÀz u fuúarÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

2 Úuùb-ı evtÀd-ı zamÀn àavå-ı èaôímü’l-burhÀn 

 Mióver-i arø u semÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

3 Oldu kevneyn iki sÀóil-i baór-i keremi 

 PÀdişÀh-ı dü serÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

4 ÒÀk-i dergÀhına der ehl-i dil iksír-i murÀd 

 Derd-i iãyÀna devÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

5 Erişir her nereden olsa diyen nÀ-çÀra 

 äıdú u iòlÀã ile yÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir  

 

6 Mehçe-i zer èalem-i burc-ı velÀyet oldur 

 Cilve-i nÿr-ı øiyÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

7 Seyyid-i pÀk-neseb mihr-i muèallÀ kevkeb 

 Sıbù-ı maóbÿb-ı ÒudÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

8 Zíver-i dÿşı odur cümle veliyyu’llÀhıñ 

 Dürre-i tÀc-ı hüdÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

9 Şeref-i nisbeti sÀliklere tiryÀú-i kemÀl 

 Her zamÀn rÀh-nümÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

                                                 
1224 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 59-60. 
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10 Ser-te-ser óükm eder iúlím-i beúÀ bi’llÀha 

 ÚÀf-ı úudretde hümÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

11 Mevkeb-i cÀh u celÀletde kevÀkib seyyÀr 

 SÀ´ir-i evc-i èalÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

12 Çetr-i zer-tÀr-ı òıyÀbÀni úumÀş kerden  

 äuffesi èarş-ı ÒudÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

13 Merkez-i dÀ´ire-i vaódete bir gelmişdir 

 CÀmiè-i farú-zedÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

 

14 TÀ ebed úubbe-i èÀlemde bıraúmış Tevfíú 

 Bir mehÀbetli ãadÀ Óaøret-i èAbdu’l-úÀdir 

   fi 11 Teşrîn-i Sânî 324 /24 Kasım 1908 

 

 

8.2.4.  Hacı Bayram Velî  

Mehmet Tevfik Efendi, XIV. yüzyılın ilk yarısında Ankara’da 

Zülfazl/Solfasol’da doğan ve Ankara’da medfûn bulunan tarîk-i Bayramiyye’nin 

kurucusu büyük mutasavvıf Hacı Bayram Velî (ö. 833/1430) hakkında iki şiir kaleme 

almıştır.1225 Bunlardan biri mütekerrir muhammes diğeri tercî-i bent şeklindedir. 

Sofuzâde, mütekerrir muhammes olan ilk şiirde, “Meded ey kutb-ı âlem” tekrarı 

ile her beşlemenin sonunda Hacı Bayram-ı Velî’den mânen yardım dilemektedir. Onu 

bu ilim ve tasavvuf yolunun, hikmet yolunun tüm sırlara aşinâ olan ilk üstad olarak 

tanımlar. Âsitânına, “Ka’betü’l uşşak/âşıkların Ka’besi” denilebileceğini; ayağının tozu 

ilaç olarak kabul edilse şifa olacağını belirtir. Ayrıca Akşemseddin’in hocası oluşuna ve 

İstanbul’un fethine giden yolda himmetinin yüceliğine işaret etmiştir. Mehmet Tevfik 

Efendi, onun irşadıyla kara bahtlıların yüzünün güldüğünü; ünvanının tüm dünyada 

sevince vesile olduğunu hem manevî anlamda hem de Şeyhi Hamidüddin Aksarayî 

                                                 
1225 Hacı Bayram-ı Velî’nin hayatı ve tarikatı için bkz.: Ali Fuat Bayramoğlu, Hacı Bayram-ı Velî Yaşamı, 
Soyu, Vakfı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1983; Mehmet Ali Ayni, Hacı Bayram Velî, Büyüyenay 
Yayınları, İstanbul 2015; Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram-ı Velî, TDV Yayınları, Ankara 2008. 
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Hazretleri tarafından kendisine verilen “Bayram” ismine1226 atıfta bulunarak gerçek 

manasıyla irtibatlı olarak ifade etmiştir.  

Tercî-i bent nazım şekliyle kaleme alınan ikinci şiirde, Hacı Bayram-ı Velî’nin 

üstün faziletini ve irfânını anlatmış; Nebevî ilimlerin sırlarına varis olduğundan 

bahsetmiştir. Son bentte de Hacı Bayram-ı Velî’den kendisine inâyet buyurmasını niyaz 

etmiştir.  

Hacı Bayram-ı Velî için kaleme aldığı şiirler şunlardır: 

 

 

     mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1227 

 èArø-ı KÀlÀ-yı Mihr-i Müncelí der-ÁsitÀn-ı ÓÀcı Bayram-ı Velí  

 (Úaddesa’llÀhu sırrahu) 

1 Bu óíkmet-òÀneniñ üstÀd-ı ders-i evveli sensin 

 O esrÀra ke-mÀhí ÀşinÀ dirler belí sensin 

 VelÀyet şehriniñ ãavm-ı viãÀl-i efêali sensin 

 Óaúíúat bezminiñ eyyÀmı èíd-ı ekmeli sensin 

  Meded ey úuùb-ı èÀlem ÓÀcı Bayram-ı Velí sensin 

 

2 ŞifÀdır òÀk-i pÀ-yi devletiñ tiryÀú derlerse 

 RevÀdır õÀt-ı pÀkiñ mecmuaèü’l-eşfÀú derlerse 

 MuóaúúÀúdır saña devr-i zamÀn müştÀú derlerse 

 SezÀdır ÀsitÀnıñ Kaèbetü’l-uşşÀk derlerse 

  Meded ey úuùb-ı èÀlem ÓÀcı Bayram-ı Velí sensin 

 

3 Fürÿà-ı ÀfitÀb-ı himmetiñdir Aúşemseddín 

 Ôuhÿr-ı tíà-i tíz úudretiñdir fetó-i Úosùanùin 

 Óuøÿr-ı óalúa-i feyøiñ ãıyÀm-ı maàfiret ayın 

 Tecellí leyletü’l-úadr-i óayÀtıñ eylemiş tezyín 

  Meded ey úuùb-ı èÀlem ÓÀcı Bayram-ı Velí sensin 

 
                                                 
1226 Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, c. II, s. 435. 
1227 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 60-62. 
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4 CenÀbıñdan olup rÿşen günü hep tíre-baòtlınıñ 

 Yüzü güldü ãabÀóu’l-òayr irşÀdıñla devrÀnıñ 

 Vücÿduñ maùlaèıdır mihr ü mÀh-ı èilm ü èirfÀnıñ 

 CihÀnda bÀèiå-i õevú-i sürÿr olmaúda èunvÀnıñ 

  Meded ey úuùb-ı èÀlem ÓÀcı Bayram-ı Velí sensin 

 

5 Bütün dünyÀya dergÀhıñ maèÀrif kÀnı olmuşdur 

 SerÀy-ı “küntü kenz”iñiñ1228 büyük erkÀnı olmuşdur 

 Demezler híç Tevfíú’Àtınıñ pÀyÀnı olmuşdur 

 Nice èuşşÀú gelmiş der-gehiñ der-bÀnı olmuşdur 

  Meded ey úuùb-ı èÀlem ÓÀcı Bayram-ı Velí sensin 

    fi 8 Kânûn-ı Evvel 320/21 Aralık 1904 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèilün)1229 

 TeõkÀr-ı EvãÀf-ı Úuùb-ı Lem-yezelí áurre-i Cebíñ-i HidÀyet ÓÀcı Bayram 

 (Úaddesa’l-lÀhu sırrahu)  

1 ÒÀzin-i èilm ü ezel gevher-i maòzÿn-ı hüdÀ 

 Nÿr-ı òurşíd-i ebed mihr-i cihÀn-tÀb-ı ãafÀ 

 Leyletü’l-úadr-i tecellí-i cemÀl-i MevlÀ 

 Maşrıú-ı mihr-i mücellÀ-yı şebistÀn-ı beúÀ 

  ÓÀcı Bayram-ı Velí’dir ÓÀcı Bayram-ı Velí 

 

2 Síne-i pÀki olup Àyine-i vech-i yaúín  

 Eylemiş úaddini díbÀ-yı velÀyet tezyín 

 Refref-i himmetiniñ menzili Firdevs-i berín 

 “ÚÀbe úÀvseyn-i” 1230 tecellídeki maènÀya úarín 

  ÓÀcı Bayram-ı Velí’dir ÓÀcı Bayram-ı Velí 

                                                 
1228 “…gizli hazine…”, Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. II, s. 121, (Hadis nr.: 2014).  
1229 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 62-63. 
1230 “… iki yay arası…”, Necm 53/9. 
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3 VÀriå-i sırr-ı èulÿm-ı Nebeví úuùb-ı kemÀl 

 Rütbe-i úadrini idrÀk edemez vehm ü òayÀl 

 Yem-nişín-i óarem-i úurb-ı CenÀb-ı MüteèÀl 

 Şeh-i evreng-i muèallÀ-yı maúÀm-ı efêÀl 

  ÓÀcı Bayram-ı Velí’dir ÓÀcı Bayram-ı Velí 

 

4 ÙÀú-ı gerdÿn-ı ùutup ãít u ãadÀ-yı şerefi 

 ÚÀf-ı úudretde mekÀn buldu hümÀ-yı şerefi 

 Farú-ı èÀlemde seóer reng-i ãafÀ-yı şerefi 

 Merkez-i vaódet olan òaùve-i pÀy-ı şerefi 

  ÓÀcı Bayram-ı Velí’dir ÓÀcı Bayram-ı Velí 

 

5 Meded ey pír-i kerem-kÀr u èinÀyet-fermÀ 

 Ùaralup óayret ile dÀ´ire-i òavf u recÀ 

 Aradım èÀlemi şimdi dediler ser-tÀ-pÀ 

 SÀliki feyøi eden maôhar-ı Tevfíú ü hüdÀ 

  ÓÀcı Bayram-ı Velí’dir ÓÀcı Bayram-ı Velí 

    fi 22 Ağustos 319/4 Eylül 1903 

 

 

8.2.5.  Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 

Mehmet Tevfik Efendi Hz. Mevlâna’ya gönülden bağlıdır. Çalışmamızın farklı 

bölümlerinde de değinildiği üzere Kastamonu Mevlevî Dergâhı’nda Mesnevî-i şerîf 

okutmuş; Hz. Mevlânâ’nın yüz bir rubâîsini şerh etmiştir. Ayrıca birkaç şiirinde 

Mesnevî’den bahsetmiş; Hz. Mevlânâ’yı zikretmiş ve ondan feyz aldığını dile 

getirmiştir.1231 

Sofuzâde’nin bu şiiri baştan sona büyük mutasavvıf Hz. Mevlânâ Celâleddin 

Rûmî (d.604/1207-ö. 672/1273)1232 ile ilgilidir. Gazel nazım biçiminde kaleme alınan 

bu şiirde, Konya’ya giderek Hz. Mevlânâ’nın türbesini ziyaret etmiş olan Mehmet 

                                                 
1231  Bu konu ile ilgili olarak çalışmamızın “Dinî-Tasavvufî Şiirleri” başlığı altına bakılabilir. 
1232 Hz. Mevlânâ’nın hayatına dair bkz.: Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, ss. 312-328; Şefik 
Can, Mevlânâ Hayatı, Şahsiyeti, Fikirleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013; Reşat Öngören, “Mevlânâ 
Celâleddin Rûmî”, DİA, İstanbul 2004, c. 29, ss. 441-448. 
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Tevfik Efendi’nin, bu ziyaret ile hissettiği duygular dile getirilmiştir.1233 Şiirde, ilim ve 

hakikatin kıyâmete kadar Hz. Mevlânâ’nın dilinden, Mesnevî’den okunup 

öğrenilebileceğine vurgu yapılmaktadır. Hz. Mevlânâ’nın türbesinde bulunan “Yeşil 

kubbe”nin, mânâ âleminde şeref timsali olduğu belirtilmiştir. Şair, “kubbe-i harda”nın 

tüm kâinatın gözünü kamaştırdığını söyleyerek bu yolla, Hz. Mevlânâ’ya dünyanın 

çeşitli yerlerinden olan ilgiye işaret etmiştir. Öte yandan Sofuzâde, “der-geh-i dârü’l 

emân” olan Hz. Mevlânâ’nın âsitânesinin kapandığını, kapıları insanlara açık olsa da 

aslî vazifesinden uzak kaldığını, bu durumda milletin hangi yolla kurtuluşa ereceğini de 

sorgulamıştır. 

“Mevlânâ” redifli şiiri şu şekildedir: 

 
 

 mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 1234 

1 Varınca Úonya’ya gördüm mekÀn-ı MevlÀnÀ 

 İçinde cilve-i úuds-i nişÀn-ı MevlÀnÀ 

 

2 Eder naôarda teèayyün bütün ledünniyyÀt 

 Erince ceõbe-i èaşú-ı cihÀn-ı MevlÀnÀ 

 

3 Zemín-i óikmete èibret úarín-i heybetdir 

 Óuøÿr-ı kevkebe-i ÀsumÀn-ı MevlÀnÀ 

 

4 Oúur úıyÀmete dek Mesneví-i pÀkinden 

 CihÀna èilm ü óaúíúat lisÀn-ı MevlÀnÀ 

 

5 Óadíå-i maèrifetu’llÀhı şerè eder dÀ´im 

 LisÀn-ı óikmet-i vaódet-i beyÀn-ı MevlÀnÀ 

 

6 Açıúdır ehl-i niyÀza sükÿtı nÀùıúdır 

 O ÀsitÀn-ı bülend-i ÀşiyÀn-ı MevlÀnÀ 

 

                                                 
1233 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s.  
1234 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), ss. 58-59.  
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7 CivÀr yañını ùutmuş cünÿd-ı rÿóÀní 

 Döner gelir sipeh-i èÀşıúÀn-ı MevlÀnÀ 

 

8 Úamaşdırır gözünü kÀ´inÀtıñ elbette 

 Nedir o úubbe-i òaêrÀ-i èayÀn-ı MevlÀnÀ 

 

9 Fülk-i miåÀl-i şerefdir cihÀn-ı maènÀda  

 FirÀz-ı küngüre-i ÀsitÀn-ı MevlÀnÀ 

 

10 Açınca bÀb-ı şerífi meşÀm-ı züvvÀre 

 Gelir nesím-i kerÀmet-resÀn-ı MevlÀnÀ 

 

11 BahÀr-ı èaşú u ãıfÀtıñ muóit-i cÀmièídir 

 Óarím-i salùanat-ı lÀ-mekÀn-ı MevlÀnÀ 

 

12 Serír-i milk-i beúÀdır sivÀd-ı lÀhÿtí 

 KüşÀde-i cennet rÿó-ı revÀn-ı MevlÀnÀ 

 

13 ÒalÀã bulur mu belÀdan o memleket Tevfíú  

 Úapandı der-geh-i darü’l-emÀn-ı MevlÀnÀ 

     3 Ağustos 1935 

 

 

8.2.6.  Şâbân-ı Velî 

Hz. Şâbân-ı Velî Kastamonulu’dur. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 

886/1481 yılında dünyaya gelmiştir. İlim öğrenmek için farklı yerlerde bulunmuş; 

İstanbul’da medrese eğitimi almıştır. Şâbân-ı Velî, İstanbul’da eğitimini tamamladıktan 

sonra birkaç arkadaşı ile birlikte Kastamonu’ya dönerken, Düzce ile Bolu arasındaki 

Konrapa’da Halvetiyye’nin Cemâliyye kolunun pîri Cemâl-i Halvetî’nin halifelerinden 

Hayreddin Tokadî ile karşılaşmış; kendisine intisâb ederek on iki yıl boyunca 

hizmetinde bulunmuş ve seyr ü sülûkunu tamamlayınca Kastamonu’da 
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vazifelendirilmiştir. Kendisi Kastamonu’da tebliğ ve irşâd faaliyetlerini vefâtına 

(976/1569) kadar sürdürmüştür.1235  

Mehmet Tevfik Efendi de yirminci yüzyılın ilk yıllarından itibaren 1960’ta 

vefâtına kadar bugün Kastamonu’da Şeyh Şâbân-ı Velî Caddesi olarak bilinen cadde 

üzerindeki konağında, külliyeye birkaç yüz metre uzaklıkta, Sinan Bey Camii’nin 

hemen yakınında ikâmet etmiştir.  

Sofuzâde, Halvetiyenin Şâbâniye kolunun kurucusu olan bu büyük mutasavvıfa, 

Hz. Şâbân-ı Velî’ye duyduğu derin hürmet ve muhabbeti dile getirdiği üç şiir kaleme 

almıştır. Bunlardan biri Hz. Pîr Şâbân-ı Velî dergâhının yenilenme tarihini düşürdüğü 

musammat gazeldir. Bu şiir bugün hâlâ Şâbân-ı Velî dergâhının avlu kapısının 

üzerindeki kitabede dörtlükler halinde yazılı bulunmaktadır.1236 Diğer iki şiiri yedişer 

beyitlik gazellerdir. 

Sofuzâde bu şiirlerde, Hz. Şâbân-ı Velî’nin nûrunun doğu ile batıda parladığını, 

bu nedenle halk-ı cihanın kendisine bende olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ona intisâb 

eden ehl-i âşkın yanan gönüllerine su serpildiğini, vahdete ermek isteyen sülûk ehlinin 

onun izni ile halvete girdiğini, âsitânesinin toprağının can gözüne cilâ olduğunu ve 

âsitânenin her dâim ehl-i âşk ile dolu olduğunu dile getirmiştir. Öte yandan nefsinin 

arzu ve isteklerine uyan ve Hz. Pîr hizmetinden uzak duranların, onun feyzinden 

mahrum kaldığına da işaret etmiştir. “Bir ednâ bendeyim sen sahibim, pîrim, 

efendimsin” diyen Mehmet Tevfik Efendi, Hz. Şâbân-ı Velî’den sabah akşam istimdâd 

dilediğini, Hz. Pîr’in kerem, ihsan ve himmetinin daimi olduğunu ifade etmiştir. Tarih 

düşürdüğü üçüncü şiirde âsitânenin tamiri için Ömer Fuadî’den beri hizmet edenlerin 

bulunduğundan bahsedilmiş fakat her ne kadar bakım ve onarımdan geçmiş olsa bazı 

eksikliklerin bulunduğuna işaret edilmiştir. Mahmud Paşa’nın bütün bu eksiklikleri 

görüp tam anlamıyla bir tamirat için gerekli bütün masrafı karşılaması ise şiirde takdirle 

bahsedilen hususlardandır. Şiirin sonunda mücevher tarih düşürülerek âsitânenin onarım 

tarihi belirtilmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi’nin, Hz. Şâbân-ı Velî için kaleme aldığı şiirleri şunlardır: 

 

 

                                                 
1235 Hz. Şâbân-ı Velî’nin hayatı ve tarîkatı ile ilgili bkz.: Mustafa Tatçı, Hz. Pîr Şâbân-ı Velî Kitabı, H 
Yayınları, İstanbul 2019; Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz, “Şâbân-ı Velî”, DİA, İstanbul 2010, c. 38, ss. 
208-210. 
1236 Bkz.: Ek-21.  
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     feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1237 

1 Açılıp òÀnkÀh-ı Óaøret-i ŞaèbÀn-ı Velí 

 ÁşikÀr olmuş idi úuvvet-i burhÀn-ı Velí 

 

2 Maşrıú u maàribe pertev ãalıp irşÀdı bütün  

 Oldular òalú-ı cihÀn bende-i sulùÀn-ı Velí 

 

3 Úuùb-ı evtÀd-ı ùaríúat dediler õÀtına hep 

 Sürdü dört yüz sene bu beldede devrÀn-ı Velí 

 

4 Òalvet-i vaódete ùÀlib olup erbÀb-ı sülÿk  

 Ehl-i èaşú ile ùolardı yüce meydÀn-ı Velí 

 

5 Nièmet-i maóø-ı ÒudÀ nÿr-ı şeref-bÀòşÀdır 

 Türbe-i pÀk-i muèallÀda olan şÀn-ı Velí 

 

6 Eksik olmaz ederiz subó u mesÀ istimdÀd 

 DÀ´imídir kerem ü himmet ü iósÀn-ı Velí 

 

7 Seyr eder ehl-i baãíret olan ancaú Tevfíú 

 Óaşre dek dÀ´ir olur mihr-i dıraòşÀn-ı Velí 

    24 Kânûn-ı Evvel 1935 

 
 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1238 

1 Ey cemÀl-i maùlaè-ı “innÀ hedeynÀhü’s-sebíl”1239 

 Úıbletü’l-èuşşÀúsın “yehdí ileyhi men yüníb”1240 

 

                                                 
1237 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 24. 
1238 06 Mil Yz-A 9962-6, vr. 35a. 
1239 “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik…”, İnsân 76/3. 
1240 “…kendisine yöneleni doğruya iletir.”, Şûrâ 42/13. 
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2  Óaúú’ı gösterdi “hüve’r-raómÀnü ÀmennÀ bihi”1241 

  Bekleriz dergÀh-ı iósÀnıñda biz “hel min” “naãíb’”1242 

 

3 Sırr-ı aèôamsın ki feyø-i kÀmiliñ “muàni’l-lebíb”1243 

 Úuùb-ı èÀlemsin ki irşÀdıñladır “óüsnü’l-me´Àb”1244 

 

4 Pír ŞaèbÀn-ı Velí’sin “õÀlike’l fevøü’l-èaôím”1245 

 VÀãıl-ı taóúíú olurlar külli ‘muètedin muríb’”1246 

 

5 ŞÀm-ı òalvet-òÀne-i “cennÀti èadnin” “fed òulÿ” 1247 

 Göster Tevfíú-i ãubó-ı enveri “Àmín” “Mucíb”*1248 

   2 Ağustos 318/15 Ağustos 1902 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1249 

 Şeyò ŞaèbÀn-ı Velí (Úuddise sırruhu) Óaøretleriniñ  

Óaúú-ı VelÀyet-penÀhílerinde Söylenmişdir 

1 TürÀb-ı ÀsitÀnıñ díde-i cÀna cilÀ verdi 

 Dil-i sÿzÀna õevú-i intisÀbıñ tÀze mÀ verdi1250 

 

2 Seníñ rÿó-ı laùífiñ feyøidir göñlümde SulùÀnım 

 Bi-óamdi’llÀh baña derd-i teèayyün hep ãafÀ verdi 

                                                 
1241 “…O, Rahman’dır, biz O’na iman ettik...”, Mülk 67/29. 
1242 “ hel min”, “yok mu…”, anlamına gelen bir ibaredir.  “Hel min” ve “nasib”,  Kur’ân-ı Kerîm’de çok 
sayıda ayette geçmektedir. Fakat her ikisinin bir arada geçtiği bir ayet mevcut değildir. Şairin farklı 
ayetlerden iktibasla böyle bir ifadeyi ilgili ayetleri çağrıştıracak biçimde kullandığı görülmektedir.  
1243 Muğni’l-lebîb: Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bir ifade değildir. Kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç 
bırakmayacak derecede doyurucu, tatmin edici akıllı, zeki, bilge kimse, kitap vs. anlamlarına gelmektedir. 
Ayrıca İbn Hişâm’ın (ö. 761/1360) Arap gramerine dair nahiv kitabının ismidir. 
1244 “…varılacak güzel yer…”, Âl-i İmrân 3/14. 
1245 “…işte büyük kurtuluş budur.”, Mâide 5/119. 
1246 “…saldırgan süpheci…”, Kâf 50/25. 
1247  “…And cennetleri”, Sâd 38/50; “…girin”, Zümer 39/73; Burada da şairin iki farklı ayeti 
çağrıştıracak biçimde bu ifadeyi kullandığı görülmektedir. 
1248  Mucîb: “Cevap veren” anlamına gelmektedir. Allah’ın Esmâ-i Hüsnâ’sındandır; Hud 11/61; Saffât 
37/75. 
1249 06 Mil Yz-A 9962-7 (Yedinci Defter), s. 67. 
1250 Şair şu notu düşmüştür: (mÀ)dan muóaffe, (ãu) demekdir. 
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3 Sen ol maómÿre-i nÿr-ı tecelliyÀtsın kim Óaú 

 Óuøÿr-ı èizzetiñde ehl-i óÀcÀta àınÀ verdi 

 

4 Sen ol şÀh-ı velÀyetsin ki dervíş-i èabÀ-pÿşuñ  

 Serír-i salùanat aãóÀbına tÀc u úabÀ verdi 

 

5 SafÀ-yı òidmetiñden dÿr olanlar úaldılar maórÿm 

 HevÀ-yı nefse uymuşlarsa úahrıñ biñ belÀ verdi 

 

6 Bir ednÀ bendeyim sen ãÀóibim pírim efendimsin 

 Seni ÒallÀú-ı èÀlem işbu şehre mültecÀ verdi 

 

7 áaríbim bí-kesim Tevfíú kimden eylerim ümmíd 

 YegÀne evliyÀ´u’llÀha íúÀnım èaùÀ verdi 

    13 Haziran 1937 

 

 

 müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün1251 

 Úuùbu’l èÀrifín àavåü’l-vÀãılín vÀriå-i èÿlÿm-ı Nebeví pír-i ùaríúat eş-Şeyò 

ŞaèbÀn-ı Velí el-Òalvetí Óaøretleriniñ dergÀh-ı şerífleriniñ tecdíden taèmírine 

yazılmış tÀríòdir 

1 Úuùb-ı cihÀn u cÀn u dil SulùÀn ŞaèbÀn-ı Velí 

 Úılmış bu èÀlí buúèa-yı ehl-i kemÀl için maúar1252 

 

2 äaón-ı yemíni ÀşikÀr bir türbe-i èanber-niåÀr 

 Her revzeninde ãad hezÀr dil-dÀde-i bí-pÀ vü ser 

 

 

                                                 
1251 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 74-75. 
1252 Şiirin matla beyti olan bu beytin kendi arasında kafiyeli olması gerekirdi. Bu şiirde ikinci beyit kendi 
arasında kafiyelidir. Yine ilk beytin iç kafiyesinde de uygunluk bulunmamaktadır. Sofuzâde Mehmed 
Tevfik Efendi’nin bu şiirinin de ele alındığı bir makale için bkz: Şerife Uzun, “Sofuzâde Mehmed Tevfik 
Efendi’nin Hulviyyat Adlı Eserinde ve Diger Şiirlerinde Şa'baniyye Etkisi”, Kastamonu Üniversitesi II. 
Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu 2014, ss. 549-555. 



 491 

3 äaón-ı şimÀli cilve-sÀz bir cÀèmiè-i ehl-i niyÀz 

 Òalvet-nişíne bezm-i rÀz vaódet güzíne nÿr u fer 

 

4 èAãr-ı Fu´Àdí’den beri çoú cÀnlar oldu müşteri 

 Kimi bıraúdı cevheri kimisi ibõÀl etdi zer 

 

5 Tecdíd ü taèmíretde tÀm gösterdi ise kim úıyÀm 

 Elbette úaldı nÀ-temÀm ãad kÿşe-i dívÀr u der 

 

6 Muùlaú bu òayr-ı bí-bedel bir vefú-i dil-hºah u maóal 

 Bir õÀta olmuşdur ezel taórír-i dívÀn-ı úader 

 

7 Maómÿd Paşa-yı güzín oldu bu maømÿna rehín 

 Ser-defter-i òayr-Àferín memdÿó u maúbÿlü’s-siyer 

 

8 Gösterdi luùfu cezr u med zer dökdü òÀke bí-èaded 

 ÚÀbil degildir èadd ü óad ãarf olsa “óarf-i baór u ber” 

 

9 Bulsun zebÀn-ı èÀrifÀn mümkünse ser-óadd-i beyÀn 

 Tevfíú-i evãÀfı hemÀn ùomÀr-ı evrÀd-ı seóer 

 

10 Olsun binÀ-yı èizzeti ùÀú-ı kemÀl-i devleti 

 Olsun İlÀhí himmeti úadriyle hem-pÀ hem-naôar 

 

11 Úırú ehl-i dil geldi dedi tÀríò-i cevher-dÀrını 

 Yapdı temÀmen der-gehiñ Paşa-yı Maómÿdü’l-eåer 

ن دركهك پاشاى محمود االثرمياپدى تما   
      1264 / 1847 
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8.2.7.  Aziz Mahmud Hüdâyî  

 Mehmet Tevfik Efendi, Hz. Cüneyd-i Bağdâdî’nin neslinden olduğu rivayet 

edilen, büyük mutasavvıf, Pîr-i Tarîk-i Celvetî Hz. Aziz Mahmud Hüdâyî  (d. 948/1541-

ö.1038/1628)1253 hakkında mütekerrir muhammes bir şiir kaleme almış ve onun 

“ricalullâhın büyüklerinden bir mürşid-i muazzam”1254 olduğunu dile getirmiştir. 

Sofuzâde, Hüdâyî hazretlerini pek çok sıfatla tavsîf ederek mânâ âlemindeki yüce 

makamına işaret etmeye çalışmıştır. Bütün ehl-i hakikatin onun âsitânının âdeta esiri 

olduğunu dile getiren şair, padişahların bile onun elini öperek kapısında birer “aciz kul” 

halini aldıklarına işaret etmiştir. Hz. Aziz Mahmud Hüdâyî ,  Kanûnî Sultân Süleyman, 

II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa. II. Osman (Genç Osman), IV. 

Murad) devirlerini idrâk etmiştir.  Özellikle Sultan I. Ahmed, Hüdâyî hazretlerine ayrı 

bir bağlılık, derin hürmet ve muhabbet göstemiştir.1255 Sofuzâde, “Elin öpmüş 

òüdÀvend-i zamÀn èabd-i óaúír olmuş” diyerek devrin padişahlarının, onun büyük bir 

velî olduğuna kânî olarak gösterdikleri hürmeti ifade etmiştir. Çünkü padişahlar her ne 

kadar dünya mülkünün sultanları iseler de “Óaúíúat mülkünüñ şÀh-ı felek-cÀhı” Hz. 

Hüdâyî’dir. 

 Mehmet Tevfik Efendi’nin Hz. Hüdâyî için kaleme aldığı şiir şu şekildedir: 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1256 

 Der-sitÀyiş-i Úutbu’l-èÀrifín Òaøret-i èAzíz Maómÿd Efendi” (el-ÜsküdÀrí) 

(Úuddise sırrıhu) 

1 Künÿz-ı sırr-ı èaşúıñ òÀne ÀgÀhı ÓüdÀyí’dir 

 RiyÀø-ı ÀşiyÀn-ı vuãlatıñ rÀhı ÓüdÀyí’dir 

 DiyÀr-ı enfüsüñ ÀfÀúınıñ mÀhı ÓüdÀyí’dir 

  Óaúíúat mülkünüñ şÀh-ı felek-cÀhı ÓüdÀyí’dir 

  Serír-ÀrÀ-yı taòt-ı “lí-maèa’llÀh”ı1257 ÓüdÀyí’dir 

 

 

                                                 
1253 Doğum tarihi Sefine-i Evliyâ’da 950/1543 şeklinde verilmiştir. Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, c. II, 
s. 585. 
1254 a.y. 
1255 Hasan Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı, Erkam Yayınları, İstanbul 1982, 
ss. 27, 58-73. 
1256 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, , ss. 64-65. 
1257 “…Benim Allah ile birlikte…”, Aclûnî, Keşfü’l-Hafȃ, c. II, s. 156 (hadis no:2157). 
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2 Óuøÿrunda anıñ ùıfl-ı maèÀrif çünkü pír olmuş 

 Elin öpmüş òüdÀvend-i zamÀn èabd-i óaúír olmuş  

 Bütün ehl-i óaúíúat ÀsitÀnıñda esír olmuş 

  Óaúíúat mülkünüñ şÀh-ı felek-cÀhı ÓüdÀyí’dir 

  Serír-ÀrÀ-yı taòt-ı “lí-maèa’llÀh”ı ÓüdÀyí’dir 

 

3 äafÀ virmekdedir ehl-i úulÿba feyø-i erkÀnı 

 Bulurlar der-gehinde seyr olanlar bÿy-ı cÀnÀnı 

 Sürerler bende-gÀn-ı óaøretí óÀlÀ o devrÀnı 

  Óaúíúat mülkünüñ şÀh-ı felek-cÀhı ÓüdÀyí’dir 

  Serír-ÀrÀ-yı taòt-ı “lí-maèa’llÀh”ı ÓüdÀyí’dir 

 

4 áubÀr-ı òÀk-i kÿyun ãanki gevher-pÀre görmüşler 

 Nesím-i ãubóı dergÀhında bir ÀvÀre görmüşler 

 Maríø-i èaşúa ol Àb-ı laùífi çÀre görmüşler 

  Óaúíúat mülkünüñ şÀh-ı felek-cÀhı ÓüdÀyí’dir 

  Serír-ÀrÀ-yı taòt-ı “lí-maèa’llÀh”ı ÓüdÀyí’dir 

 

5 Der-i vÀlÀ cenÀb-ı mülteúÀ-yı ehl-i èirfÀndır 

 İki deryÀ anı bÿs etmege gÿyÀ şitÀbÀndır 

 Aña mersÀ-yı Tevfíú ü tecellí dense şayÀndır 

  Óaúíúat mülkünüñ şÀh-ı felek-cÀhı ÓüdÀyí’dir 

  Serír-ÀrÀ-yı taòt-ı “lí-maèa’llÀh”ı ÓüdÀyí’dir 

    fi 15 Nisan sene 309/27 Nisan 1893 

 

 

8.2.8.  Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi 

Seydişehirli Abdullah Efendi, 1807 yılında Konya, Bozkır’ın Karacahisar 

köyünde doğmuştur. Nakşibendî Şeyhi Mehmet Kudsî Bozkırî’den (Memiş Efendi)  

icȃzet almış, şeyhinin 1852 yılında vefâtından sonra Nakşibendî tarikatı Halidî kolu 

şeyhi olmuştur.  1833-1903 yılları arasında yetmiş sene müderrislik yapmış; 1852-1903 

yılları arasında da elli bir sene tebliğ ve irşat faaliyetlerini yürütmüş ve halifeler 
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yetiştirmiştir. Namazlarını Seyyid Harun Camisi’nde edâ eden Hacı Abdullah Efendi, 

her sabah namazından sonra camide bulunanlarla birlikte hatm-i hâcegân yapmıştır.  Üç 

aylarda ve özellikle de Ramazan-ı şerîfte pek çok farklı yerden gelen müntesiplerinin 

Seydişehir’de erbaine ve itikâfa girdikleri kendisi hakkında aktarılan bilgiler 

arasındadır. II. Abdülhamit Han’ın da Seydişehir’e birkaç kez geldiği, Hacı Abdullah 

Efendi ve oğlu Hacı Hâcegân Efendi ile görüştüğü, kendileriyle sürekli iletişim halinde 

olduğu hem aile bireyleri hem de o dönemde yaşamış Seydişehirliler tarafından 

bildirilmiştir. Abdullah Efendi Nakşibendîliğin yanında Kadirî, Sühreverdî, Kübrevî, 

Çeştî ve Mevlevî1258 tarikatlarının şeyhliğini yapmış; halifelerine de bu doğrultuda 

talebe yetiştirmeleri yönünde izin vermiştir. Abdullah Efendi 25 Mart 1903’te vefât 

etmiştir.1259  

Mehmet Tevfik Efendi bu şiiri, Seydişehirli Abdullah Efendi’nin vefâtından 

yaklaşık iki ay sonra, 18 Mayıs 1903’te, kaleme almıştır. Bu şiir yedi bentlik bir terkîb-i 

bent şeklindedir. Seydişehirli Abdullah Efendi’nin pek çok özelliğinin, faziletinin 

anlatıldığı bu şiirde Mehmet Tevfik Efendi’nin, Seydişehirli Abdullah Efendi’nin vefâtı 

ile duyduğu hüzün açıkça görülmektedir. Bu hüznü büyük bir âlimin vefatına duyulan 

hüzün olarak düşünmek mümkün olsa da Mehmet Tevfik Efendi’nin kullandığı 

ifadelerden bu acıyı çok daha derin hissettiği, Seydişehirli Abdullah Efendi’yi tanıdığı 

ve kendisine ciddi bir bağlılığının bulunduğu açıkça görülmektedir. Özellikle ikinci 

bentte, birinci tekil şahıs ağzıyla kullandığı ifadelerden kutb-ı devrân olarak nitelediği 

Abdullah Efendi’ye beslediği, derin muhabbet ve hürmeti görmek ve onun vefatından 

duyduğu teessürü gösteren son derece etkileyici anlatıma şahid olmak mümkündür.  

Şiir şu şekildedir. 

 

feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1260 

Seydişehri’nde maàfiret-rehín-i òÀk olan úuùbu’l-èÀrifín ve burhÀnü’l- vÀãılín 

ÒºÀce eş-Şeyò èAbdullÀh Efendi Óaøretleriniñ vedÀè-ı èÀlem-i fÀní 

buyurduúlarında meråiye gÿne yazılmış terkíb-i benddir. 

1 Çarò-ı keç-rev siteminden işimiz Àh oldu 

 Dest-i ümmíd ü èinÀyet yine kÿtÀh oldu 

 ÓÀdiåÀtı felegiñ ehl-i kemÀli ifnÀ 

                                                 
1258  Üveysî olarak silsilenin kendisine ulaştığı bildirilmiştir. 
1259 Bu bölümdeki bilgiler Şerafettin Yıldız’ın Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi adlı kitabından 
derlenmiştir. Bkz.: Şerafettin Yıldız, Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi, Çizgi Kitabevi, İstanbul 2015. 
1260 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 53-58. 
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 Bu uãÿl ile nice şÀm u seóer-gÀh oldu  

 Ùolmadı cevf-i zemín olmadı mÀtem tekmíl 

 Síneler pür şerer-i sÿziş u ãad vÀh oldu 

 Ùutuşur mÀder-i kevniñ yüregi óasret ile 

 Nedir ÀyÀ bilemem ki neye ÀgÀh oldu 

 Çeşm-i iúbÀl úapandı ùutulup mihr-i yaúín  

 Varlıú nièmeti zehr-Àbe-i ikrÀh oldu 

 Áh eder Àh işidir Àh ile olmuş mÀlí  

 Künbed-i köhne-i èÀlem ne için Àh oldu 

 Olmayaydı bu òarÀbÀt-ı teóassür bÀri  

 Oldu ÀyÀ ne için miónete şeh-rÀh oldu 

  Aàla ey díde-i àam-díde àaríb başıñ için 

  äu verirler saña èÀlemde bu göz yaşıñ için 

 

2 İşit ey çarò-ı belÀ zÀr u sitem nÀlelerim  

 äaúla ey òÀk-i siyeh sínede òÿn-ı cigerim 

 Göster ey mÀh benim dÀà-ı derÿnum her-gÀh 

 Bildir ey mihr benim sÿziş-i şÀm u seóerim 

 Aúma ey Àb benim eşk-i óazínim aúsın 

 Esme ey bÀd yeter Àh-ı dil-i pür-şererim 

 Ùurma ey reng-i meserret-i ãafaóÀt dehri 

 Ser-te-ser eyledi pÀ-mÀl cüyÿş-ı kederim  

 Dönme ey kürre-i bí-dÀd o mióverden çıú 

 Sen gibi ben de bugün óüzn ile bí-pÀ vü serim 

 Úuùb-ı devrÀnımızı eyledi devrÀn nÀ-bÿd 

 Úalmadı ãÿret-i dünyÀ gibi bir tÀb u ferim 

 Saña dünyÀ deyip ey cisr-i riyÀø-ı ebedí 

 Uàramazdım eger olsaydı diger reh-güzerim 

  BÀri ol maózen-i esrÀr-ı tecellí-i ÒudÀ 

  Etmesin bÀr-gehinden beni maóşerde cüdÀ 
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3 O felek mesned-i irşÀd u ÒudÀvend-i yaúín  

 DÀmen-i pÀki olup muèteãime óabl-i metín 

 Geldiler èaşúla erbÀb-ı óaúíúat dÀ´im  

 Buldular maúèad-ı ãıdúı reh-i MevlÀ’da hemín 

 ÓÀl ü eùvÀrı idi şerè-i mübíni íøÀó 

 äanılırdı ãuver-i mes´ele-i şerè-i mübín 

 VÀriå-i èilm-i Nebí óÀmil-i sırr-ı ezelí 

 Nüsòa-i õÀtına lÀyıúdı demek nüsòa-i dín 

 Naãã idi şeró-i mü´evvelde olan tefsíri 

 MüteşÀbihde óaúíúat aña olmuşdu rehín 

 Feyø-i cÀrí idi bezminde óadíå-i Nebeví 

 Gülşen-i cÀn idi eånÀ-yı beyÀnında zemín  

 èUrefÀ der-geh-i irşÀdına dil-beste müríd  

 èUlemÀ raóle-i tedrísine olmuşdu úarín 

  äanki bir Àyet-i tevóíd idi gökden nÀzil 

  Bezm-gÀh-ı óarem-i vaódete oldu dÀòil 

 

4 Eyleyip ùalèatını óükm-i meşiyyet-i irãÀd 

 Mehd-i gerdÿn vücÿduyla olunca dil-şÀd 

 DÀòil-i óicr-i kemÀl-i peder olmuşdu hemín 

 èİlm ü irfÀn ile tÀ ola vücÿdu bünyÀd 

 Başlayıp rahle-i èilm-i ezelíden derse 

 Eyledi zühd ile taúvÀ ile tekmíl-i nihÀd 

 BÀlià-i meblaà-ı erbÀb-ı kemÀl olduúda 

 Eyledi kendini bir mürşid-i èÀlí-dÀmÀd 

 Ele geçdikde riyÀøetle èarÿs-ı maùleb 

 Ùıfl-i irşÀd gelip öpdü elin verdi murÀd 

 Seydişehri’ni teşríf ile olmuşlar idí  

 Zíb-i evreng-i muèallÀ-yı maúÀm-ı irşÀd 

 Elli beş yıl oturup merkez-i Óaú-fermÀda 

 Dehre olmuşdu taãarruf ile úuùbü’l-evtÀd 
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  Bıraúıp bir nice aãóÀb-ı kemÀl aòlÀfa 

  İltióÀú eyledi pírÀn reh-i eslÀfa 

 

5 Neşr-i envÀr edip o mihr-i cihÀn-tÀb-ı münír 

 Eyledi díde-i gerdÿnu ke-mÀhí tenvír 

 Uçuşup bir nice mecõÿb-ı mücellÀ-i ÒudÀ 

 Oldular feyø-i raóíú-i ezelíden dil-sír 

 ÁsitÀnında úarÀr ile müderris müftí 

 Oluyorlardı aña úarşı eli baàlı esír 

 Döndürüp sínelerin ãaúf-ı òarab-ÀbÀda 

 Etdiler òÀne-i tevóíd-i vücÿdu taèmír 

 Seyr-i eùvÀr ile tekmíl-i merÀtib ederek 

 Rubè-ı meskÿna bütün anları etmiş tesyír 

 Her ùarafda açılıp zÀviye-i õikr-i ÒudÀ 

 Oldular her birisi merkez-i ímÀna ôahír 

 Gördü èÀlem ne imiş sırr-ı ùaríúat óÀlÀ 

 Oluyor sÀlike irşÀd-ı reh-i Rabb-ı úader 

  Öyle bir kenz-i kemÀlÀtı bu dünyÀ görmez 

  Çeşm-i óüsbÀn-ı felek görmedi óÀlÀ görmez 

 

6 Açılıp maşrıú-ı envÀr-ı tecellí-i ÒudÀ 

 Olmadan cÀõibe-i vuãlat-ı MevlÀ’ya fedÀ 

 Çaàırıp nezdine maòdÿm-ı mükerremlerini 

 Úıldılar òÀzin-i gencíne-i irşÀd-ı hüdÀ 

 VÀriå-i sırr-ı peder eyleyip ol teşne-dili 

 Gördü seccÀde-i úuùbiyyet ü irşÀda revÀ 

 IãtıfÀ eyleyen ol gevheri ol maèdenden 

 Şüphesiz rÀbıùa-baòşende-i ecrÀm-ı semÀ 

 ÕÀtıdır münteòabı cümle velíyyu’llÀhıñ 

 Şimdi èÀlemde odur zíver-i tÀc u èurefÀ 

 Yed-i irşÀdına vÀ-beste ùılsımÀt-ı umÿr  
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 Naôar-ı luùfuna dil-óaste bütün ehl-i velÀ 

 Mebde-i silsile-i naôm-ı óaúÀyıú oldur 

 Merciè-i mes´ele-i óall u niôÀm-ı eşyÀ 

  ÔÀhir u bÀùın odur mecmaè-ı baóreyn-i kemÀl 

  Mehbiù-i nÿr-ı tecellí-i cemÀl-i müteèÀl 

 

7 ÒÀce-gÀn silsile-i pÀkini ÒallÀú-ı cihÀn  

 Eylemiş óaşre úadar medd-i ôılÀl-i iósÀn 

 ŞÀh-rÀh-ı sünen-i Óaøret-i SulùÀn-ı Rusül 

 Cilve-gÀh-ı óikem-i şerè-i şeríf-i YezdÀn 

 Olmamış bidèat ü ilóÀd u êalÀlet reh-yÀb 

 Naúşi-bend olmamış ol levóada ÀåÀr-ı gümÀn 

 Bundadır ekmel-i erbÀb-ı faøílet yek-ser  

 Bundadır kümmel-i aãóÀb-ı velÀyet yeksÀn 

 Farúımızda görünür óamd ola tamàa-yı úül 

 Anlarıñ himmeti Tevfíú’a olur zÀd ü tüvÀn 

 Eyle yÀ Rab dil-i nÀlÀnımı iòlÀãa rehín 

 Naôar-ı mürşid-i ÀgÀha úarín eyle hemÀn 

 Seni bulmışlara yÀ Rab saña yol bulmaú için  

 Bendeyim eyleme me´yÿs der-i èafv u emÀn 

  Oldu perverde-i himmetleri her nefs-i nefís 

  Eylesin rÿóların faøl-ı İlÀhí taúdís 

    Fi 5 ÓazírÀn sene 319/18 Haziran 1903 

 

 

8.2.9. Müderris Hacı Osman Kulaksızoğlu   

Müderrris Hacı Osman Efendi’nin Mehmet Tevfik Efendi’nin yakın dostu 

olduğu bilinmektedir. Bu kısma alınan şiir, Kastamonu’nun Devrekânî ilçesinde cami 

yaptıran Müderris Hacı Osman Efendi’nin anlatıldığı şiirdir. Vaktiyle bu camide 

meydana gelen yangın nedeniyle cami harap olmuş; ardından da Hacı Osman Efendi 

tarafından hem cami hem de etrafındaki çarşılar yenilenmiş; cami ve çevresi neredeyse 

eskisinden daha güzel bir biçimde imar edilmiştir. Mehmet Tevfik Efendi de bunun 
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üzerine bu şiiri kaleme alarak yapılan bu büyük hayrı, Hacı Osman Efendi’nin fazilet 

timsali şahsında dile getirmiş; Devrekânî’nin ne kadar mübarek bir belde olduğundan ve 

ricâlullâhın bu beldede bulunduğundan bahsetmiştir. 

Hacı Osman Efendi, Devrakânî’de “Kulaksızoğlu” olarak bilinen bir aileye 

mensuptur. Bu ailenin fertleri kuşaklardan beri Devrakânî’de müderislik vazifesini ifâ 

etmişlerdir. Hacı Osman Efendi de müderristir. Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan’ın bir 

makalesinde Kastamonu Devrakânîli Hacı Osman Efendi’nin, Nakşî-Hâlidî Şeyhi 

Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî’nin halifesi Ahmed Hilmi Efendi’nin talebesi olduğu 

belirtilmektedir.  Ayrıca Hacı Osman Efendi’nin oğlu tarafından Prof. Dr. Hasan Küçük 

aracılığıyla Ahmet Turan Arslan’a, Ziyâüddin Gümüşhanevî’nin halifesi Ahmed Hilmi 

Efendi’ye verdiği icâzetnâmenin ulaştırıldığı anlatılmaktadır.1261 

Ziyâüddin Gümüşhanevî’nin halifesi Ahmed Hilmi Efendi aslen Ankaralıdır.  

Gümüşhanevî Hazretleri kendisine icâzet vermiş ve onu İzmit civarında 

vazifelendirmiştir. Fakat 31 Mart hadisesinden sonra (1909) basında çıkan bazı haberler 

ve halk arasında yayılan dedikodular yüzünden Kastamonu taraflarına sürgüne 

gönderilmiştir.1262 Kastamonu Devrekâni nahiyesindeki Tevfikiyye Medresesi’nde 

müderrislik yapmış, hürmet görmüştür. Muhibbü'l-fıkh li-Hıfzı'd–dîn adlı eserini de 

burada hazırlayarak yayınlamıştır.1263 Devrekânili Hacı Osman Efendi, Ahmed Hilmi 

Efendi’ye talebe olmuştur. Ahmet Hilmi Efendi daha sonra İzmit’e dönmüş, 1916 

senesinde vefâtına kadar tedris ve irşat faaliyetlerini İzmit’te devam etmiştir.1264 Hacı 

Osman Efendi de uzun yıllar Kastamonu Devrekânî’de kaldıktan sonra İstanbul’a 

yerleşmiş ve orada 1974 yılında, doksan iki yaşında vefât etmiştir.1265 

Burada dikkatleri çeken diğer bir husus, Devrakânî’de Hacı Osman Cami’inin 

haziresinde Nakşî-Halidî Şeyhi Seydişehirli Abdullah Efendi’nin halifelerinden Hacı 

Merdan Efendi’nin (ö. 1931) kabrinin bulunmasıdır. Mehmet Tevfik Efendi’nin 

Devrakânî için kaleme aldığı bu şiirinde: 

 

 

                                                 
1261 Ahmet Turan Arslan, “Gümüşhaneli Ahmed Ziyâeddin Efendi Hakkında Bazı Yeni Bilgi ve Belgeler-
II”, Reyhan Dergisi, sayı: 44, 2016/4. 
1262 Necdet Yılmaz, “Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi'nin Halifelerinden Ahmed Hilmi Efendi'nin 
Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri”, Usûl İslam Araştırmaları, s. 24, 2015, ss. 165-190. 
http://www.bilimkultursanat.org/es-seyyid-haci-ahmed-hilmi-hocaefendi-rh-a-hayati-2/; Erişim Tarihi: 
15.04.2020. 
1263 Necmettin Azak, “Bir Nakşî Halifesinin Kastamonu’da Sürgün Yılları ve Burada Yazdığı Eseri”, II. 
Şeyh Şabân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu 2014, ss. 615-616. 
1264 Kabri, bugün, İzmit Orhan Câmi’si civarındaki Bağçeşme Kabristanı’ndadır. Bkz.: Azak, a.g.e, s. 616. 
1265 Bkz.: http://www.kastamonur.com/ata-kulaksizoglu-dadayli-halit-bey-ve-hakki-guranli-bey/; Erişim 
Tarihi:12.12.2018. 
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Óuãÿsen şeyò-i õí-şÀnım o yerde eyledi rıólet 

Yüceldi ravøa-i pÀki cibÀl-i DevrekÀní’den 

 

beyitinde bahsettiği ve “şeyhim” şeklinde hitap ettiği zât Hacı Merdan Efendi (ö. 1931) 

olmalıdır. Hacı Merdan Efendi’ye duyduğu hürmet neticesinde “şeyhim” demiş 

olabileceği akla gelmektedir. Öte yandan Sofuzâde’nin, Seydişehirli Abdullah 

Efendi’nin vefatı üzerine yukarıda bahsi geçen mersiyeyi kaleme aldığı da 

hatırlandığında Nakşî-Halidî bu silsilenin büyükleri ile de irtibatlı olmuş olabileceği 

düşünülmektedir.  

 Devrekâni’de mezkûr cami-i şerifde Hacı Merdan Efendi’nin kabrinin 

ayakucunda caminin yeniden inşasını sağlayan Hacı Osman Efendi’nin ruhuna Fatiha 

okunmasını isteyen bir kitabe yer almaktadır. Bu yazı Osman Efendi’nin vasiyeti 

üzerine eklenmiştir. Osman Efendi “Benim adıma bir taş yazdırıp mübareğin 

ayakucuna koyun. Buraya gelen giden beni de o sayede hatırlayıp duâ etsin” 

demişlerdir. Bu nedenle, bugün, bahsi geçen caminin haziresinde Hacı Merdan 

Efendi’nin kabrinin ayakucunda Hacı Osman Efendi’nin isminin yazılı bulunduğu 

kitabe de yer almaktadır.1266 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1267 

 DevrekÀní NÀóiyesi İçün Yazılmışdır 

1 äafÀlar kesb eder rÿóum òayÀl-i DevrekÀní’den 

 Degil òÀlí øamírim óasbióÀl-i DevrekÀní’den 

 

2 MübÀrek buúèadır olmuş ricÀlu’llÀh me´vÀsı 

 ÓalÀvet-yÀb olur diller nevÀl-i DevrekÀní’den 

 

2 Óuãÿsen Şeyò-i õí-şÀnım o yerde eyledi rıólet 

 Yüceldi ravøa-i pÀki cibÀl-i DevrekÀní’den 

 

                                                 
1266 Hacı Osman Efendi ile ilgili bu bilgiler için bkz: https://www.cankiripostasi.com/kastamonu-
devrekanide-bir-veli-muhammed-merdan-efendi-makale,555.html, Erişim Tarihi: 05. 17. 2019. 
1267 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter ),  s. 84-86. 
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3 Degil òÀlí tecellí pertevinden úabr-i pür-nÿru 

 Gelir cennet şemími her miåÀl-i DevrekÀní’den 

 

4 Görür maóv u fenÀ ÀåÀrını ol yerde èÀrifler 

 BeúÀbi’llÀh olur peydÀ ôılÀl-i DevrekÀní’den 

 

5 Eser bÀd-ı ãabÀ ãubó u mesÀ bÿy-ı beşÀretle 

 Cenÿbí cilve peydÀdır şimÀl-i DevrekÀní’den 

 

6 İki ehl-i kemÀl úomşu oldu óaşre dek óattÀ 

Evc oldu bu óaúíúÀtler kemÀlde DevrekÀní’den 

 

7 Birisi aèlem-i ehl-i zamÀní ÒºÀce-i èOåmÀn 

 Biri dÀmÀdı èÀlim ehl-i óÀl-i DevrekÀní’den 

 

8 Teşekkül etdi evcler zümre-i ehl-i velÀyetden 

 Keder gelmez dile aãla melÀl-i DevrekÀní’den 

 

9 MisÀfir olmaú ister dil müderris ÓÀcı èOåmÀn’a  

 ÓayÀt almaú için Àb-ı zülÀl-i DevrekÀní’den 

 

11 Faøílet ehlidir ãÀóib-seòÀdır bí-müdÀnídir 

 Òalefdir òÀnedÀn-ı èilme Àl-i DevrekÀní’den 

 

12 Ebí ceddi bütün neşr-i èulÿma eylemiş òidmet 

 Yetişirmiş nice èÀlim ricÀl-i DevrekÀní’den 

 

13 Şeref baòş eylemiş ol şehre óattÀ cedd-i aèlÀsı 

 ÒarÀb olmuş iken úahr-ı êalÀl-i DevrekÀní’den 
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14 Güzel bir mescid inşÀ eylemiş çarşu kenÀrında 

 Verir úalbe feraó ãubó u ãÀl-i DevrekÀní’den 

 

15 Óaríúa uàrayıp her cÀnibi yanmış yıúılmışdı 

 BelÀ-yı saót üzere ü vebÀl-i DevrekÀní’den 

 

16 Edip àayret ÓÀcı èOåmÀn yeñiden eyledi inşÀ  

 äayılsa óaúúıdır óüsnü cemÀl-i DevrekÀní’den 

 

 

17 Mükemmel oldu aãlından bu günkü şekl-i tecdídi 

 Güneş gibi ùulÿè etdi zevÀl-i DevrekÀní’den 

 

18 Yapıldı çarşılar başdan başa bir ùarz-ı dil-cÿda 

 Alırlar her gelen muótÀc mÀl-ı DevrekÀní’den 

 

19 Açıú ÀåÀr-ı saèy u àayretidir ÓÀcı èOåman’ıñ 

 Neye baúsan Efendi mülk-i èÀlí DevrekÀní’den, 

 

Yetişmez öyle bir úıymetli şaòãiyyet derim óaúúÀ 

 Doàar mı böyle ulviyyet òıãÀl-i DevrekÀní’den 

 

20 YegÀne himmetidir ceddiniñ ol sÀyede oldu 

 Muvaffaú bunlara luùf-ı nevÀl-i DevrekÀní’den 

 

21 Muèammer eyleyip ÓÀú òÀnedÀnın eylesin dÀ´im 

 DuèÀ alsın bütün ehl ü èıyÀl-i DevrekÀní’den 

 

22 Göñülden aldıàım ilhÀmı Tevfíú eyledim imlÀ 

 Degil òÀlí øamírim óasbióÀl-i DevrekÀní’den   

      3 Nisan 1942 
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8.2.10. Nureddin Karasu 

Mehmet Tevfik Efendi bu şiiri, Benli Sultan Dergâhı'nın son şeyhi Nureddin 

Karasu için düzenlenen “tâc giyme” merasimini anlatmak için kaleme almıştır.1268 Bu 

şiir, Sofuzâde’nin Hulviyyât’ında ve de defterlerinde yer almamaktadır. Çalışmamızın 

bu kısmına Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun Kastamonu’da Bayrȃmîlik ve Şemsizȃde 

Ailesi adlı eserinden alınmıştır. Bahsi geçen eserde, bu şiirin kaynağı belirtilmemiştir. 

Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Sofuzâde’ye ait şiirlerin defterler dışında bir kısım evrakta 

da yazılı bulunduğundan bahsetmiş olduğundan bu şiiri o evraktan nakletmiş olabileceği 

ya da Şemsizâde ailesinin arşivinden bu şiiri temin etmiş olabileceği akla gelmektedir.  

Nureddin Karasu Efendi, Kastamonu Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan Benli 

Sultan Dergâhı’nın son şeyhidir.1269 Şeyh Muhiddin Ebû Şâme (ö. 1565) halk arasında 

anıldığı şekliyle Benli Sultan, Sultan Selim Han döneminde yaşamış dergâhın bânîsi1270 

ve Nakşîliği Kastamonu’ya getiren zât olarak bilinmektedir.1271 Şeyh Nureddin 

Efendi’nin dedesi Şânî Efendi ve babası Şâdî Efendi de bu tekkenin şeyhlerindendir. 

Babasının vefatı üzerine Nureddin Efendi henüz yirmili yaşlarda iken post-nişîn 

olmuştur.  

Sofuzâde bu şiirinde Nureddin Efendi için Benli Sultan Dergâhı’nda tertip edilen  

“tâc giyme” merasimini anlatmaktadır. Şiirine Hacı Bayram Velî’yi anarak başlaması ve 

Bayramî Şeyhi Ziyâeddin Efendi’nin de bu merasime önderlik etmesi farklı yorumlara 

sebeb olmuştur. Abdulkadiroğlu, bu durumu Bayramîlik’in Halvetîlik ve Nakşîlik’in 

karışımından meydana gelmiş olmasına ve Kastamonu’da Bayramîlik’le Benli Sultan 

çevresinin münasebetlerinin yoğun oluşuna bağlamıştır. Bayramî Şeyhi Ziyâeddin 

Efendi’nin bu merasime katılmış olmasını ve önderlik etmesini ise yürüttüğü “Reîsü’l-

Meşâyıh”lık vazifesi ile irtibatlandırmıştır.1272  

Öte yandan İhsan Ozanoğlu’nun Büyük Velî Benli Sultan Hayatı, Eserleri, 

Halefleri, Menakıbı adlı eserinde Nureddin Efendi hakkında paylaştığı bilgiler, meseleyi 

                                                 
1268 Nureddin Karasu için bkz.: Abdulkadiroğlu, “Hatıralarımdaki Hocaefendiler”, Altınoluk, sayı: 175, 
9/2000, s. 34-37; Şiir için bkz.:  Abdulkadiroğlu, Kastamonu’da Bayrȃmîlik ve Şemsizȃde Ailesi, ss. 130-
132; bkz.: Abdulkadiroğlu, a.g.e, s. 190. 
1269  Nureddin Efendi, “Karabeyoğlu” künyesine sahiptir, daha sonra “Karasu” soyadını almıştır. 
1270  Benli Sultan’ın Şeyh Şâbân-ı Velî ile aynı dönemde yaşamış oldukları, bizzat görüşüp sohbet ettikleri 
ve ortak talebelerinin bulunduğuna dair rivayetler de mevcuttur. Bu konu hakkında bkz.: Nail Karagöz, 
“Kastamonu’da Aynı Dönemde Yaşayan Şeyh Şaʻbân-ı Velî ve Benli Sultan’ın Hayatlarındaki ve 
Hizmetlerindeki Kesişme Noktaları”, I. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu 2012, 
ss. 278-292. 
1271 Benli Sultan’ın nereli olduğu ve tarikatı hakkında farklı bilgiler verilmektedir. Bu konuda ayrıntılı 
bilgi için bkz.: Nail Karagöz, “Kastamonu'nun Manevi Mimarlarından Benli Sultan'ın Hayatı ve 
Hizmetleri”, Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası Şeyh Şâbân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu 2014, 
ss. 271-289. 
1272 Abdulkadiroğlu, Kastamonu’da Bayrȃmîlik ve Şemsizȃde Ailesi, s.130. 
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daha net açıklar görünmektedir. Burada verilen bilgilere göre Hafız Nureddin 

Efendi’nin babası Hafız Mehmet Şâdi Efendi daha hayatta iken “kasr-ı yed” suretiyle 

feragat ederek meşihatı oğluna devretmiştir. Böylelikle Hafız Nureddin Efendi, yirmi iki 

yaşında post-nişin olmuştur. Hafız Mehmet Şâdi Efendi’nin vefat etmesi, Nureddin 

Efendi’nin genç bir yaşta oluşu ve henüz seyr ü sülûkûnu tamamlamamış olması 

nedeniyle bir mürşide inâbesi lazım geldiğinden reisü’l-meşâyıh Ziya Ulu’ya 

[Ziyâeddin Uluoğlu] Hafız Nureddin Efendi inâbe etmesi uygun bulunmuştur. Bu 

inâbenin duâsı yapılmak üzere büyük bir cemiyet tertip edilmiş, Şeyhü’l meşâyıh ve 

Reisü’l-ulemâ Şemsizâde Ziyâeddin Efendi, Müftü Hafız Osman Doğru, beldenin diğer 

erken ve eşrafı da bu büyük cemiyete iştirak etmek için Benli Sultan Dergâhı’nda bir 

araya gelmiştir. Neticede Şeyh Hafız Muhammed Nureddin Efendi, babasının ve 

dedesinin tarikatını bırakarak bir süre Bayramî usûlüne uygun olarak ayin-i şerîf icrâ 

eylemiştir. 1273   

Nureddin Efendi tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar Benli Sultan’da 

şeyhlik ve zaviye-darlık etmiştir. Bayramî Şeyhi Ziyâeddin Efendi vasıtasıyla seyr ü 

sülûkunu tamamlayan Nureddin Efendi, 1925 yılından sonra Nakşîbendilik üzere irşad 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Dergâhların kapatılmasından sonra İstanbul’a giden Hafız 

Nureddin Karasu Efendi, Üsküdar’da Divitçiler Camisi’nde üç buçuk sene imamlık 

etmiştir. Bir süre sonra Kastamonu’ya geri dönmüş ve 1940 yılında Nasrullah Camii baş 

imamı olmuştur. 1947’de hac vazifesini yerine getiren Nureddin Efendi, 1952’de tedavi 

olmak için İstanbul’a gitmek durumunda kalmış, Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii 

imamı iken 05.02.1953 tarihinde vefat etmiştir.1274 

Mehmet Tevfik Efendi, dönemin önde gelen zevâtının da iştirak ettiği Nureddin 

Efendi için 1910 yılında düzenlenen bu törene katılmış ve törenin çeşitli safhalarını 

anlattığı bu şiiri kaleme almış ve bu hadiseye tarih düşürmüştür. Buna göre Ziyâeddin 

Efendi’nin, Nureddin Efendi’ye tâc giydirdiği bu törene dönemin Kastamonu Müftüsü 

Hacı Osman Nuri Doğruoğlu1275 ve Halvetî Ahmed Dede de iştirak etmişlerdir. Hatta 

Sofuzâde, Hacı Bayram Velî ve Benli Sultan hazretlerininin de bu törende hazır 

                                                 
1273 İhsan Ozanoğlu, Büyük Veli Benli Sultan Hayatı, Eserleri, Halefleri, Menâkıbı, der.: Nurettin Şöy, 
HCR Ajans Hizmetleri, Kastamonu 2019, ss. 51-52.  
1274 Ozanoğlu, Büyük Veli Benli Sultan Hayatı, Eserleri, Halefleri, Menâkıbı, s. 53; Ayrıca bu bölümdeki 
bilgiler,  Nureddin (Karasu) Efendi ile akrabalık ilişkileri bulunan ve kendisiyle irtibata geçerek bilgi ve 
birikimlerinden istifade ettiğimiz Nurettin Şöy’ün “Benli Sultan Dergâhı’nın Son Şeyhi Nureddin Efendi” 
adlı yazısından ve şifahen aktarmış olduğu bilgilerden derlenmiştir. 
Bkz.:https://www.kastamonur.com/benli-sultan-dergahinin-son-seyhi-nureddin-efendi,ErişimTarihi: 
15.05.2020. 
1275  Osman Nuri Doğruoğlu 1908-1938 yılları arasında Kastamonu’da müftülük yapmıştır. Bkz.: 
https://kastamonu.diyanet.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.05. 2020. 
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bulunduklarını manevî olarak aldığı feyizle anladığını aktarmaktadır. Meclisteki hava o 

kadar çoşkuludur ki törene katılanlardan biri olan Şeyhzâde Hâfız Efendi zikir 

esnasında “ah u vâh” ederek gaşy olmuş, kendinden geçmiştir.1276 Böyle bir töreni, 

iştirak edenlerle ve yaşanan hadiselerle birlikte tasvir eden Mehmet Tevfik Efendi, bu 

şiiriyle Nureddin Efendi’nin tâc giyme merasimine ta’miyeli bir tarih düşürmüştür.  

 Şiir şu şekildedir: 

  

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1 Úuùb-ı èÀlem àavå-ı aèôÀm Óacı Bayram Velí 

 Díde-i devrÀna gösterdi yine burhÀnını 

 

2 Úuvve-i úudsiyyesiyle yandırıp rûşen çerÀà 

 Eyledi bu yerde cÀrí feyøini erkÀnını  

 

3 Beñli SulùÀn Velí DergÀhı’na mihmÀn olup 

 Sürdüñ ol sulùÀn-ı èaşúıñ şevú ile devrÀnını 

 

4 İrtióÀl etmişdi şeyòi işbu èÀlí dergehin 

 Geldiñ iclÀs etmege seccÀdeye der-bÀnını 

 

5 Óaøret-i Müftí Efendi óÀøır u müşkil-küşÀ 

 Gösterip dívÀn-ı şerèiñ hüccet ü burhÀnını 

 

6 Necl-i BayrÀmí Şeyò Aómed ØiyÀ el-Àrifín 

 Eyledi sırr-ı ùaríúıñ müncelí aókÀmını  

 

7 Çıúdı Nÿreddín Efendi ceddiniñ meydÀnına  

 TÀc giydi seyr edip ehl-i velÀ bayramını 

 

 

                                                 
1276  Bu zâttan, “Şeyhzâde” olarak bahsedildiğinden Kastamonu’da Ziyâeddin Efendi’nin mensup olduğu 
Şemsizâde ailesinden olabileceği akla gelmektedir. Bu doğrultuda, bahsi geçen Şeyhzâde Hâfız’ın, Şeyh 
Ziyâeddin Efendi’nin oğlu Hâfız Mustafa Sabri Bey olabileceği kanaati hâsıl olmaktadır. 
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8 Bezm-i ehlÿ’llÀha gelmişdi nice iòvÀn-ı dín 

 Gördüler ne imiş gürÿh-ı ehl-i Óaú erkÀnını 

 

9 áonce-i gülzÀr-ı SaèÀdeddín behÀ-yı ehl-i dil 

 Òalvetí Aómed Dede yandırdılar her yanını 

 

10 Ser-te-ser Àteş kesildi èaşú ile AllÀh deyu 

 Şemè-i Óaú yandırdı hep pervÀne-i hicrÀnını 

  

11 äormadan Nÿrí Efendi’den óesÀbı mÀ-sivÀ 

 İstedi vermek bu bezm-i èaşúa naúd-i cÀnını 

 

12 Eyledi Şeyò-zÀde ÓÀfıø Bey göñülden Àh vÀh  

 áaşy olup õikr-i ÒudÀ’dan úıldı ter dÀmÀnını 

 

13 İçdi cÀm-ı èaşúı Nÿreddín ØiyÀeddín’den  

 Ùutdu hep nÿr u øiyÀ bu dergehiñ eyvÀnını 

 

14 Beñli SulùÀn Hacı Bayram-ı Velí óÀøırdılar 

 Bende gördüm anlarıñ feyø-i ãafÀ-efşÀnını 

 

15 Söyledim bu èayn-ı cemèiñ Óaú deyip tÀríòini 

 Görmedim lÀyıú ÒudÀ óaúúı anıñ nisyÀnını 

 

16 Gevher-i Tevfíú-i Óaú’dan bir øiyÀ tÀbÀn olup 

 áarú-ı envÀr oldu èÀlem almadık aózÀnını 

   1277احزاننى المدق عالمى لدوا رانوا غرق

    taèmiyesi 1327+1 1328 

    fi Receb-i Şerîf 1328 / Temmuz 1910   

  

                                                 
1277 Tarih hesabı yapılırken son kelimede tek “ن” itibar olunmuştur. 
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9. Hikemî Şiirleri 

Türk-İslam eserleri arasında nasihat içeren hikmetli şiirler oldukça geniş yer 

tutmaktadır. Bu tür şiirlerin başında nasihatnameler yer almaktadır. Nasihat, sözlükte, 

insanları iyiye ve güzele sevketmek için yapılan güzel konuşma, va’az, öğüt, tavsiye 

anlamlarına karşılık gelmektedir.1278 Öte yandan nasihat kelimesinin Arapça’da “bir 

şeyi veya bir kimseyi içten ve gönülden sevmek, ona bağlanmak, ihlâs, sadakat ve 

samimiyet” anlamlarına geldiği de bilinmektedir.1279 Hz. Peygamber’in “din nasihattır” 

buyruğunun genel itibariyle nasihat kelimesinin bahsi geçen ilk anlamında kullanıla 

geldiği bilinmektedir. Diğer taraftan kelimenin bu iki anlamı birden çağrıştıracak bir 

biçimde, “kendisine nasihat edilen kimsenin hayrını büyük bir samimiyetle istemek” 1280 

anlamı da kaynaklarda kayıtlıdır. 

Bu bağlamda, edebiyatımızda sıklıkla görülen, insanları iyiye, güzele ve doğruya 

yöneltmek; devletine yararlı; İslamiyet’in erdemlerini şahsında yaşayan ahlâklı fertler 

yetiştirmek amacıyla yazılan manzum didaktik eserlere genel olarak nasihat-nâme, 

pend-nâme veya öğüt-nâme adı verilmiştir.1281 

Edebiyatımız içinde nasihatnamelere ve hikmetli şiirlere sık tesadüf edilmesinin 

bir diğer sebebi elbette İslam dininin “iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla” 

ilgili hükmüdür. Kur’ân-ı Kerîm’de bu hüküm açıkça belirtilmiş; bu vazife kadın erkek 

tüm Müslümanlar üzerine farz kılınmakla beraber özellikle daima bu vazifeyi ifâ 

edebilecek bir topluluğun bulunması da emir buyrulmuştur.1282 

Bu doğrultuda şairlerden pek çoğunun, kendilerini bahsi geçen vazifeyi her 

zaman ifâ etmekle görevli bildikleri düşünülebilir. Latîfî’nin de bahsettiği gibi “şairlerin 

dili cennetin anahtarıdır kuralı gereği, dil anahtarı, keşf ve beyân hazinesi kapısının 

kilidi, cennet kapılarının açıcısı bilgili şairlerdir”.1283  Dolayısıyla şairler, hikmet sahibi 

kimseler olmalıdırlar. Hikmet, “tecrübeyle kazanılan doğru bilgidir”;1284 ilâhî sırların ve 

gerçeklerin bilgisidir; varoluş sırlarının kavranması, sebeplerle sonuçlar arasındaki 

                                                 
1278 Sȃmî, Kȃmȗs-ı Türkî, s. 1462; Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 808. 
1279 Mehmet Görmez, “Hz. Peygamber’in Din Tanımı-Bir Hadisin Semantik Tahlili”, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (SAV) - Özel Sayı, Ankara 2003, ss, 333. 
1280 Hz. Peygamber’in “din nasihattır” hadisinde geçen “nasihat” kelimesi ile kastedilenin sadece öğüt 
verme, va’z ve ikaz olmadığı ve hadisin devamı bağlamında bu kelimenin  “samimiyet ve ihlas”a karşılık 
geldiğine dair bkz.: Görmez, a.g.m.  
1281 Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî (İnceleme Metin), AKM Yayınları, Ankara 1995, s. 1.  
1282 “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men edenbir topluluk bulunsun. Âl-i İmrân sûresi 
3/104; “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz”, Âl-i 
İmrân 3/110; “İnanan erkekler ve kadınlar, birbirlerinin velileridir. İyiliği emrederler, kötülükten 
menederler”, Tevbe 9/71; “Onlar, öyle kimselerdir ki, kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde, 
namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar”, Hac 22/ 41. 
1283 Latîfî, Latîfî Tezkiresi, haz.: Mustafa İsen, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, ss. 8-9.  
1284 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 169.  
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ilişkilerde ilâhî iradenin rolünün keşfedilmesidir.1285 Ayrıca hikmet, gereken şeyi 

gerekli şartlarıyla gerektiği şekilde bilmektir.1286 Hikmet, dört nesneden ibaret oluştuğu 

söylenen kıvâm-ı dünyanın ilim, adalet ve tababetle birlikte dördüncü unsurudur.1287 

Allah “Hakîm”dir. “Allah¸ hikmeti dilediğine verir” ve “Kime hikmet verilirse¸ 

ona pek çok hayır verilmiş”1288 olduğu bildirilmiştir. Yani Cenâb-ı Hak, kendine 

mahsus bu sıfattan, insanları ve toplumları nasipdâr kıldığını bildirmiştir. Kur’ân-ı 

Kerîm de baştan sona hikmettir ve Hakîm-i Mutlak olan Allah tarafından inzâl 

edilmiştir. Hz. Peygamber de hikmet sahibidir.1289 Bu nedenle ilhamını Kur’ân-ı 

Kerim’den ve sünnet-i seniyyeden alan şairlerin bir yitiği telakki ettikleri hikmetin 

peşinde olmaları pek tabidir.1290 

Şairler, ârifler, âlimler ister siyasî ister ilmî ister dinî-tasavvufî olsun hemen her 

alanda gelecek nesillere bu değerlerin/hikmetin ulaşmasını sağlamak amacıyla şiirler 

kaleme almışlar; nasihatnȃmeler meydana getirmişler ve yol göstermişlerdir. Bu 

meyanda söylenen şiirler Hoca Ahmet Yesevi’de Divân-ı Hikmet adını almıştır. 

Nasihatnâme türünde kaleme alınan ilk eser, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i kabul 

edilmektedir. İran sahasında Feridüddin Attâr’ın kaleme aldığı Pend-nâme türün 

gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Anadolu sahasında Ahmed Fakih’in Çarhnâme, 

Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye, Âşık Paşa’nın Garibnâme adlı eserleri türün ilk 

örneklerindendir. Manzum nasihatnȃmeler, daha ziyâde mesnevî nazım biçiminde 

kaleme alınmışlardır. Gazel, kaside ve tercî-i bent şeklinde yazılan nasihat-nâmeler de 

mevcuttur.1291 

Nasihat türünde eserler Türk İslam edebiyatında ilk örneklerden itibaren 

görülmekle beraber Klasik Türk şiirinde söz ve sanat anlamın önündedir. XVII. 

yüzyıldan sonra “hayatın anlamlandırılması”na yönelik yaklaşımların, sorgulamaların, 

yeni düşüncelerin ve felsefenin şiirin konusu haline gelmesi ile hakîmâne şiirler kaleme 

                                                 
1285 Mustafa Kara, “Hikmet”, DİA, c. 17, İstanbul 1998, s. 518. 
1286 Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, çev.: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 222 
1287 Bu tasnif Bursalı İsmail Hakkı’nın Varidât adlı eserinde yer almaktadır. Bkz.: Fatih Yütük, “İsmâil 
Hakkı Bursevî’nin ‘‘Vâridât’’ Adlı Eseri’nin Transkripsyon ve İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi SBE,  
YL Tezi, İstanbul 2011, s. 176. 
1288 Bakara 2/269. 
1289 Süleyman Uludağ, “Müslüman Topraklarda Hikmet Tasavvuruna Genel Bir Bakış”, Divân-ı Hikmet 
Sohbetleri, editör: Zülfikar Güngör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara 2018, s. 169; Hikmet 
kavramı ile ilgili olarak ayrıca bkz.: Hayrani Altıntaş, Mevlâna Düşüncesinin Kur’ân Temelleri 
Mesnevî’de Kur’ânî Hikmetler, Akçağ Yayınları, Ankara 2016. 
1290 Bir hadis-i şeriflerinde Hz. Peygamber hikmeti, “mü’minin yitiği” olarak tanımlamış; hikmetin nerede 
bulunursa bulunsun alınması gerektiğini tavsiye buyurmuştur. Bkz.: Tirmizî¸ Es-Sünenü’t-Tirmizî , c. 5, s. 
51 (Hadis nr.: 2687); Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid Mâce el- Kazvinî, Es-Süneni İbn-i Mâce 1-2, 
Çağrı Yayınları, İstanbul 1981, c. 2, s. 1395 (Hadis nr.: 4169). 
1291 Nasihat-nâmelerin konularına ve nazım şekillerine göre sınıflandırılması ile ilgili olarak bkz.: 
Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî (İnceleme Metin), ss. 3-4.  
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alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde, klasik şiir içinde Nâbî, hikemî tarzın öncüsü kabul 

edilmiştir. Onunla birlikte düşünce ve anlam şiirde sanatın bir adım önüne geçmiştir. Bu 

tür şiirler, onun ve takipçilerinin divanları içinde ciddi bir yoğunlukta, genellikle gazel 

formunda yer almıştır.1292 

Mehmet Tevfik Efendi’nin de hikemî tarzın bir temsilcisi olduğu söylenebilir. 

Ona göre şiir ilimden ve hikmetten uzak olamaz bu nedenle şair de hikmet sahibi 

olmalıdır. Mine Mengi, Nâbî’nin şiirinde “hikmet”i anlattığı eserinde hikmeti üç ana 

başlık altında incelemiştir. Bunlar, metafizik, bilgi ve ahlaktır.1293 

Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerinde hikmet anlayışına metafizik anlamda 

bakıldığında insan ve Allah arasındaki ilişkinin anlamlandırılma çabası açıkça 

görülmektedir. Bu bağlamda Sofuzâde’nin amacı, “küntü kenz” iken bilinmeyi murad 

edeni, irade buyurduğu biçimde bilebilmektir. Bu meselenin özünde de “aşk vardır. 

İlâhî aşk, kalp ve gönül onun şiirlerinde sıklıkla vurgu yapılan konulardandır. İnsan, ruh 

ve bedenden müteşekkildir. Zâhir ve bâtın, yaratılmış her şey için esastır. Mehmet 

Tevfik Efendi, insan, kâinat ve Allah arasındaki ilişkiyi, zâhirî ve bâtınî pek çok yönü 

ile tasavvufî yaklaşımla vahdet-i vücûd inanışı çevresinde anlatmıştır. Zâhirde varolan 

bu kesretin ardında vahdet gizlidir. Hayat aslında hakikate yolculuktur. Bu yolculuk 

kendini ve dolayısıyla Rabbini bilen “kâmil insan” olabilmek içindir. Bu dünyada 

görülenler geçicidir. Bu nedenle insan, zâhire aldanmamalı; fânî dünyaya dalmamalı; 

asıl ve ebedî yurt olan ahirete hazırlanmalıdır.  

Bilindiği üzere bilginin farklı kaynakları vardır; duyular ve akıl bunların 

başlıcalarıdır. Mehmet Tevfik Efendi’ye göre duyular ve akılla elde edilen bilgi, bir 

anlamda eksiktir. Bilginin asıl kaynağı, Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’dir. Ancak 

vahyin ışığı ile Hz. Peygamber’in gösterdiği yoldan ilerlenerek doğru bilgiye, hikmete, 

irfana, marifete ulaşılabilir. Kalb bu yolda en önemli vasıtadır. Çünkü Kur’ân-ı 

Kerîm’de diğer duyuların yanında kalbin akledici oluşuna işaret buyrulmuştur.1294 

Ahlâk ise Mehmet Tevfik Efendi’nin ısrarla üzerinde durduğu diğer bir husustur. 

Şiirlerinde insanların ahlâk ve erdemle donanması için öğütler verir. Çünkü 

Sofuzâde’ye göre insanı insan yapan unsur ahlâktır.  Farklı toplumlarda, dinin ruhsal 

hayatı ve ahlâkın ise sosyal hayatı düzenlediği kabul edilmektedir. Oysa İslamiyet 

kişinin hem bu dünyasını hem de ahiretini düzenleyen bir dindir. Mehmet Tevfik 

                                                 
1292 Şener Demirel, “XVII. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Anlam Boyutunda Meydana Gelen Üslup 
Hareketleri: Klasik Üslûp, Sebk-i Hindî, Hikemî Tarz, Mahallîleşme”, Turkish Studies International 
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4/2( 2009), ss. 246-272. 
1293 Mine Mengi, Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, AKM yayınları, Ankara 1987, ss. 43-113. 
1294 A‘râf 7/179; Yûnus 10/31; Nahl 16/78, 108; İsrâ 17/36; Hac 22/46; Secde 32/9; Câsiye 45/23) 
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Efendi’ye göre de dinden bağımsız bir ahlak anlayışından söz etmek mümkün değildir. 

Hz. Peygamber’in ahlakı, Kur’an ahlâkıdır; dolayısıyla bu alanda önder odur. Kalp ve 

vicdan mekanizması, ahlâklı bireylerin oluşmasında temel esastır. Dolayısıyla “kalp”, 

hem metafizik hem epistemolojik hem de ahlâkî bağlamda hikmetle irtibatlıdır.  

Bir âlim şair olarak Mehmet Tevfik Efendi, ahlakî konularda kaleme aldığı 

şiirlerle yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda uyarılarda bulunarak hakîkat 

yolcusuna yol göstermeyi amaçlamaktadır. Çünkü ahiret hayatının dünya hayatında 

yapıp edilenlerle sadece ibadetlerle alâkalı olarak değil, hemen her alanda ilişkisi vardır. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin Miyȃrü’ş-Şemím fi Ahlak’il-Ümem adlı mensur eser kaleme 

almış olması bu konudaki hassasiyetini göstermesi açısından da oldukça önemlidir. 

Bugün elde olmayan bu eserin bulunması ile onun din ve ahlâk anlayışı daha net bir 

biçimde anlaşılabilecektir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, Mehmet Tevfik Efendi, pek çok konuda hikmetli 

şiirler kaleme almış, görüşlerini dile getirmiş, nasihat etmiş, uyarmış ve yol 

göstermiştir. Onun şiirleri, din, diyânet, vatan, millet, bayrak, ümmet, vicdân, mihnet, 

kaza, kader, rıza, merhamet, talep, kısmet, adalet, şiir, aşk, sanat, ibadet, vergi, yergi, 

övgü, kıyafet, ölüm, yaşlılık, yalnızlık ile ilgilidir. Onun şiiri, dünyada da ukbâda da 

azîz olmak isteyen insan ile ilgilidir. Bütün bu şiirlerde farklı anlatım teknikleri, nazım 

şekilleri ve türlerini büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Atasözleri, deyimler, yerel 

söyleyişler, dikkat çekici benzetmelerle didaktik öğeleri şiirin ahenginden ve 

estetiğinden uzaklaşmadan zaman zaman aruz vezni ve zaman zaman da hece ile kaleme 

almıştır.   

Mehmet Tevfik Efendi’nin defterlerinden tarafımızdan seçilerek bu bölüme 

alınan hece ölçüsü ve aruzla kaleme aldığı hikemî-ahlȃkî şiirleri şunlardır: 

 

 

     faèÿlün faèÿlün faèÿlün faèÿl1295 

1 Bu varlıúda óükm-i ezel var iken 

 Oúu Àyet-i maóvı küll var iken  

 Yürü ehl-i óÀl ol maóal var iken  

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

                                                 
1295 06 Mil Yz-A 9962-1 (Beşinci Defter), s. 68-71. 
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2 Ümíde göñül eyledin intisÀb 

 Gele ùÀlièiñden muvÀfıú cevÀb 

 BaúÀrsın ki yanlış yapılmış óesÀb 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

 

3 Vucÿda geliş bir úabÀóÀt midir 

 Elemle ezilmek èinÀyet midir 

 Yorulmaú bu óaúúa rièÀyet midir 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

4 ÒayÀlí bir işdir mürÿr-ı óayÀt  

 Bütün varlıàı loúma eyler vefÀt 

 Ne mÀøíler elde ne müstaúbelÀt 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

5 Verir hiss-i şehvet eder ÀşinÀ 

 FelÀketleri àaflet eyler hebÀ 

 İki èillet o sende bir mübtelÀ 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

6 CihÀn devr-i óükm-i ezeldir bütün  

 Anıñ rÿóu ùÿl-i emeldir bütün  

 Olanlar bitenler eceldir bütün  

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 
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7 Eliñde olan şey benimdir deme 

 Bıraú yarınıñ fikrini àam yeme  

 Bu kevn var idi úaldı kimden kime 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

 

8 Erinden úadın ayrılıp zÀr olur 

 Úadınsız úalanlar da nÀ-çÀr olur 

 ÒulÀãa gelen dehre bí-zÀr olur 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

9 Bir evde çocuúlarla mÀderidir 

 Bütün arzÿ yer temenní içir* 

 Geçim derdi anla berÀber pişir 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

10 Ne sensiñ ne ben mülk-i mÀl isteyen 

 Yer ister yerince cihÀna gelen 

 Görürsüñ ki gitmiş temÀm etmeden 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

 

11 Ne aylar ne günler ne saèÀt úalır 

 Ne ãÿret ne ondañ óikÀyet úalır 

 CihÀn bir görüşden èibÀret úalır 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 
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12 Ne gösterdi Tevfíú baña gözlerim  

 KenÀr-ı emelden neler gözlerim 

 Saña söyledim baú iki gözlerim 

  Tükenmez temenní emel var iken 

  MurÀda erilmez ecel var iken 

    2 Teşrîn-i Evvel 1935 

 

 

 6+5 11’li Hece1296 

1 Aldanır baúanlar baúma cihÀna 

 Vücÿdu ders okur ehl-i èirfÀna 

 Bir úatre ãudan vücÿda geldiñ 

 Óırs edip dalma bahr-i èummÀna 

 

2 Aãlından ayrılmaz aãlını bilen 

 Ùopraúda yer bulur vücÿda gelen 

 Yüzün yerde olsun insÀn isen sen 

 Benlik daèvÀsıyla girme meydana 

 

3 Yarını bugünden eyleme óesÀb 

 MÀli-òülyÀdan verilmez cevÀb 

 Úudret eliyle úurulan dolap* 

 Kimseniñ keyfince girmez devrÀna 

 

4 Düşündüm ùaşındım olmadım ÀgÀh  

 Úuãÿrum añladım estaàfiru’llÀh  

 Deñilmiş sırr-ı Óaú maóÀll-i nigÀh 

 ÚaøÀya rÀøı ol gitme yÀbÀna  

 

                                                 
129606 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), ss. 25-28. Ayrıca şair bu şiirin sonuna “1329 ‘Doğrusöz’de’ 
çıkmışdır” notunu ilave etmiştir. 
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5  İnsÀnım diye [sen] iddièÀ etme 

 Çayır otu gibi her ãuda bitme 

 Bilmedigiñ yola yalıñız gitme 

 Benzetme kendini ãaúın óayvÀna 

 

6 Kendini begenmek bilgisizlikdir 

 äayılmaz kişiniñ noúsÀnı bir bir 

 

 Herkesiñ úalbiñde ãaúlanır bir sır 

 Kepenekde er yatur dime divÀne 

 

7 Herkese vermişler bir isim bir iş 

 Kimini zengíñ itmişler kimini dervíş* 

 Yol verme úalbine girmesin teşvíş 

 ÓÀline ãÀóib ol düşme hicrÀna 

 

8 Çirkin òuyluluú [bir] kötü èilletdir 

 Büyük muãíbetdir èayn-ı miónetdir 

 Úurtulmaz belÀdan başı èÀdetdir 

 Òalúa ôulm eden uàrÀr ziyÀna  

 

9 ÚasÀvetle geçer èömrü óasidiñ 

 RiyÀdan maóv olur fièli zÀhidiñ 

 NÀssa bed-òºÀh olan merd-i fÀsidiñ 

 Aldanma sözüne gelmez ímÀna 

 

10 Òırsızıñ kesmeli her şeyden elin  

 Yıúmalıdır eşúiyÀnıñ menzilin* 

 Kötüler kötülere olur muèÀvin* 

 Hücÿm ederler [hep] mÀl ile cÀna 
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11 DünyÀda óavÀdiåe yoúdur nihÀyet 

 Herkesin aàzında dürlü rivÀyet 

 Diñlemekle bitmez bunca óikÀyet 

 FenÀlıú úıããası sıàmaz beyÀna 

 

12 DünyÀnıñ kötüsü iyiden çoúdur 

 Yapraàınca aàÀcıñ meyvesi yoúdur 

 Te´åíre gelince her õerre oúdur 

 Çoú şeyler söyler gelir lisÀna  

 

13 Tevfíú bu èÀlemde başlamış geçíd 

 Gelenler giderler saèíd ü pelíd 

 Kimine mÀtem olur kimine yevm-i èíd 

 Kimi èaõÀba düşer kimi iósÀna* 

    1 Teşrîn-i Evvel 1933 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1297  

 Şeyòü’l-İslÀm YaóyÀ Meróÿmuñ áazeline Naôíre1298 

1 èAãrımızda ehl-i èilm olmak gibi õillet mi var 

 Óaú-şinÀs olmaú úadar bir dÀ´imí åıúlet mi var 

 

3 Òayliden oldu úanÀèat kÿşesi maóv u òarÀb 

 Hangi elde öyle bir sermÀye-i nièmet mi var 

 

4 Maèrifet èarø-ı kemÀl-i pür cemÀl eylerse de  

 Díde-i eyyÀmdan maúãÿd olan rü´yet mi var 

 

                                                 
1297 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 94. 
1298 Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin “Nân-ı huşk ile kanâat gibi bir ni’met mi var / Künc-i istignâ gibi bir 
gûşe-i râhat mı var” matlalı gazeline naziredir. Bkz.: Şeyhülislâm Yahyâ, Şeyhülislâm Yahyâ Divânı 
Tenkitli Metin, haz. Hasan Kavruk, MEB Yayınları, Ankara 2001, s. 132. 
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5 Ehl-i èirfÀnı óimÀye eylesin rÀøılÀrız 

 İlticÀya yer verir kÀşÀne-i minnet mi var 

 

6 Raàbet olmazsa óaúÀret bÀri Tevfík görmemiş 

 Kesb-i èirfÀna müsÀ´it yer mi var úudret mi var 

 

7 Úabr-i YaóyÀ’ya varıp Tevfíú et benden selÀm 

 Söyle kim ey fÀøıl-ı yektÀ söze óÀcet mi var 

 

8 Yoú kemÀl erbÀbı kim perverde-i ihsÀn ola  

 Olsa da ol menbaè-ı iósÀn olan devlet mi var 

    9 Mart 1940 

 
 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)1299 

1 Òalú dünyÀya ùaúılmış dolaşır sÀye gibi  

  Ayaú altında úalır merdivene pÀye gibi 

 

2 Öyle dünyÀdır o kim herkesi eyler meşàÿl  

  Aldatır ninni ile sevdigini dÀye gibi 

 

3 Her gelen varlıàa sürèatle içinden geçer 

  MÀli-òulyÀya dalan müflisi bí-vÀye gibi 

 

4 DÀ´imÀ óÀãılını dürmez eder istihlÀk 

  Dest-i isrÀfa giren külçe-i sermÀye gibi 

 

5 Yumuşaú ùutsa da bir kuş gibi etmez ÀzÀd 

  Öldürür ãoñra çöker üstüne yarÀsa gibi 

 

                                                 
1299 06 Mil Yz-A 9962-2 (Dördüncü Defter), s. 111; Abdulkadiroğlu,  Kültürümüzden Esintiler, ss. 50-51. 
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6 Miónet-Àmíz óayÀt olduàu şurdan bilinir* 

  Semt-i aèlÀya olan deyyÿs-ı ednÀye gibi 

 

7 Bu günüñ uymadı Tevfíú şu´ÿnu emele 

  Gösterir sÀèat-i iósÀnını ferdÀye gibi 

     25 Eylül 1940 

  
 
 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1300 

1 Olma tÀc u şerefin zíneti iklíl gibi 

 İpligi ile münevver lübb-i úandíl gibi 

 

2 Eyle nergis gibi dünyÀya baãiretle nigÀh 

 äarılıp bir ipe baàlanma karanfíl gibi 

 

3 Vaútini naúd-i kemÀl etmeyeniñ èÀlemde  

 NÀgehÀn gÀ´ib olur úıymeti taóvíl gibi 

 

4 Sürme-ÀsÀ göze girmek dileyen kimseleriñ 

 Hep úara yüzlü geçer èömr ü günü míl gibi 

 

5 Hangi bir úuvvet eger varsa olur óırãa zebÿn 

 O úadar yük getirir var mı èaceb fíl gibi 

 

6 Òaô alan başúa óesÀba boşalıp dolmaúdan 

 Aãılır bir çiviye Àòiri zenbíl gibi 

 

7 Aãlı pÀk olsa da Tevfíú ederler ber-bÀd 

 Òalúa Àmíziş eden kimseyi mendíl gibi 

    5 Haziran 1932 

                                                 
1300 06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 2. 
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 müstefèilÀtün müstefèilÀtün1301 

1 Devrinde dünyÀ devrÀn bilinmez 

 Seyrinde eşyÀ seyrÀn bilinmez 

 

2 Günler geçer hep ãubóa güler şeb 

 Olmuş müretteb dívÀn bilinmez 

 

3 Gelsin bahÀrıñ var mı úarÀrıñ 

 Artırma zÀrın efàÀn bilinmez 

 

4 Gel cÿy-bÀra yaãlan kenÀra  

 Óayret bu kÀra ceryÀn bilinmez 

 

5 Nerden gelir bu durulmaz aña úarşı 

 Almaz terÀzÿ mízÀn bilinmez 

 

6 Ùalmış seóÀba deryÀ-yı Àba 

 äıàmaz óesÀba èummÀn bilinmez 

 

7 DÀ´im geliş var bitmez bir emiş var 

 Bir saèy ediş var meydÀn bilinmez 

 

8 Òalúıñ merÀmı ãubó olsa şÀmı 

 Sönmüş meşÀmı reyóÀn bilinmez 

 

9 Tevfíú birinden bekler misin sen 

 Külòanla gülşen yeksÀn bilinmez 

    10 Haziran 1932 

 

                                                 
1301 06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 3. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1302 

1 Başúa bir èÀlemde úısmet ayrılır taúdír olur 

 Ôan ederler sÀde diller úısmete te´åír olur 

 

2 Ùoàru şekl almÀú eger maùlÿb ise Àyíneden  

 Ùoàru durmÀú ùoàru baúmaú eñ güzel tedbír olur 

 

3 İstiúÀmet eñ büyük sermÀye-i iúbÀldir 

 Ehl-i èiffet maùbaò-ı faøl-ı ÒudÀ’dan seyr olur 

 

4 Kendi fikrince yürürler öyle mi dünyÀda nÀs 

 Herkesi òidmet sürükler boynuna zencír olur 

 

5 İş nedir ancaú úanÀèatle yapışmaúdır hüner 

 ÚÀbiliyyet saèyi úıymetdÀr eder iksír olur 

 

6 äafvet ü iòlÀãı et Àúil iseñ kÀra esÀs 

 Bir binÀ muókem olursa her zamÀn taèmír olur 

 

7 ÁşiyÀn-ı himmete Tevfíú edip naãíb-i nigÀh 

 Óaú’dan iste her murÀdı çÀre-sÀzıñ pír olur 

    12 Haziran 1932 

  
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1303 

1 İş görürken terledim işdir kime ıãmarlanır 

 Kim bu miónet-gÀha gelse bir umÿra yaãlanır 

 

 

 
                                                 
1302 06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 3. 
1303 06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 5. 
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2 Arzu bir kimseyi òidmetden ÀzÀd etmemiş 

 Úullanılmazsa eger bir seyf-i ãÀrım paãlanır 

 

3 Yalıñız şaóãa degil her uøva bir òidmet düşer 

 èAúlı kim endíşeden ÀzÀde bir úuvvet ãanır 

 

4 Hep bütün aèøÀya olmuşdur óükümrÀn-ı vücÿd 

 Herkesi dívÀne farø etsen anıñla uãlanır 

 

5 Seyre başlarsa úalem Tevfíú ilhÀm u óikem 

 Ùabèımıñ Àyínesinden mÀ-sivÀyı úıãúanır 

    19 Temmuz 1932 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1304 

1 èAdl ü inãÀfıñ bütün bünyÀnını yıúdıñ felek 

 Meróamet bÀzÀrınıñ dükkÀnını yıúdıñ felek 

 

2 Vergiler teklíf edip aldıñ bütün mevcÿdunu 

 Milket-i faúrıñ dil-i vírÀnını yıúdıñ felek  

 

3 Başladı yoúluú belÀsıyla sefÀhet ÀşikÀr 

 Sen bu òalúıñ dínini ímÀnını yıúdın felek  

 

4 Öyle bir cehl-i muèannid hÀkim oldu óÀle kim 

 Mekteb-i dehriñ bütün èirfÀnını yıúdıñ felek 

 

5 Nefsine her dürlü óissiyÀtına oldu esír 

 Milletiñ aòlÀúını iõèÀnını yıúdıñ felek 

 

                                                 
1304 06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 16. 
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6 Perde-i nÀmÿs gitdi úalmadı èÀr u óayÀ 

 Sen bu úaãr-ı èizzetiñ erkÀnını yıúdıñ felek 

 

7 Neylesin Tevfíú etdiñ òalúı maórÿm-ı kemÀl 

 ŞÀèirÀnıñ şöhret-i dívÀnını yıúdıñ felek 

    18 Eylül 1934 

  

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1305 

1 Añlasın dünyÀ bizi her dürlü olmuş milletiz 

Yalñız Türk isminiñ resmiyle ùolmuş milletiz 

 

2 Ayrılıp tÀríòimizden èinèanÀtı çignedik 

 TÀze açmış gül idik gör şimdi ãolmuş milletiz 

 

3 Dínimiz dünyÀmıza óÀkim idi maøbÿù idik  

 El eliyle çehre-i nÀmÿsu yolmuş milletiz 

 

4 Úabri ecdÀdıñ yıúıldı gitdi hep şÀn u şeref  

 Bir yere óayvÀn gibi gÿyÀ úoyulmuş milletiz 

 

5 Yalñız ãanma úıyÀfet gitdi èilm u maèrifet  

 Yazıdan dilden belÀàatden ãoyulmuş milletiz 

 

6 PÀy-mÀl oldu muúaddes sÀóa-i ímÀn u dín 

 Gerdeninde biñ belÀ zencíri bulmış milletiz 

 

7 Durmasın úan aàlasın şimdengeri òÀk-i vaùan  

 Ôulm eliyle işte úalbiñden vurulmuş milletiz 

    2 Teşrîn-i Evvel 1934 
  

                                                 
1305 06 Mil Yz-A 9962-4 (İkinci Defter), s. 19. 
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 6+5 11’li Hece1306 

  Koşma Tarzı 

1 İnsÀna vücÿdu èibretdir yeter 

 äırtındadır yükü durmaz seyr eder 

 Kendini bilmeyen gitse ne úadar 

 Bir sevdÀ kendine óükm eder gider 

 

2 Kendini arayan nerede bulur  

 Başınıñ belÀsı varlıàı olur 

 Bu òÀmlıú gider de ne zamÀn olur 

 Maèrifet havası ne vaúit eser 

 

3 Maúãad uzaúlaşır uzandıúça el 

 Sürükler Àdemi beyhÿde emel 

 Yükle de åebÀt et uzaú gitme gel 

 Yoúluúda àÀm çekme varlıúda keder 

 

4 Tevfíú bu èÀlemde ne’ñ var seniñ 

 Varsın boş olsun eliñ dÀmeniñ 

 Gitmekdir dünyÀdan soñu gelmeniñ 

 Óürmetle adamı ãulùan itseler 

    15 Mart 1935 

  

 

 6+5 11’li Hece1307 

  Koşma Tarzı 

1 èAşúıñ lisÀnıdır şièri söyleyen 

 ŞÀèir olan muùlaú èÀşıú olmalı 

 

                                                 
1306 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 20. 
1307 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 20. 
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 Úalemi elinde gÿyÀ eyleyen 

 Muóabbet bezminde fÀ´iú olmalı 

 

2 Beyhÿde sevdÀya verme gel emek 

 Bu varlıú bütün güzellik demek 

 CelÀle cemÀle ÀşinÀ gerek 

 CefÀya ãafÀya lÀyıú olmalı 

 

3 Yürür mü cihÀnda kendinden bir şey 

 Kimin àam sürükler kimin cÀm-ı mey 

 ÚıùÀr-ı vücÿda girdiñ mi yÀ hey 

 Muóabbet cilvesi sÀ´iú olmalı 

 

4 äÿrete baúanlar gider mecÀza 

 Gölgeden Àh eder bir ter ü tÀze 

 Óaúíúat yüzüne varan niyÀza 

 Tevfíú ölsen de nÀùıú olmalı 

    17 Mart 1935 

 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1308 

1 Gevher-i ãıdú u ãafÀyım yÀr bilsin bilmesin 

 Úayddan ÀzÀdeyim aàyÀr bilsin bilmesin 

 

2 Muùlaúiyet rÿhumuñ vaãf-ı kemÀlidir benim 

 Şekle meftÿn olmadım dil-dÀr bilsin bilmesin 

 

3 Varlıàından õevú alan bir rind-i devrÀnım ki ben 

 Kendi Àyínemdedir dídÀr bilsin bilmesin 

 

                                                 
1308 06 Mil Yz-A 9962-4 (Üçüncü Defter), s. 22. 
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4 Bezm-i maóãÿãumda ben sÀúí göñül peymÀnedir 

 Mest-i èaşúım àÀm beni òÿş-yÀr bilsin bilmesin 

 

5 Vaèd eder göñlüm baña her dem óayÀt-ı cÀvidÀn 

 èÖmrümü ifnÀ eden àaddÀr bilsin bilmesin 

 

6 Beyn-i idrÀkimde mevcÿdÀt olmuşdur kitÀb 

 èİlm ile maèyÿb olan küffÀr bilsin bilmesin 

 

7 ÁşinÀlardan óaõer úıl dÀ´imÀ Tevfíú sen 

 El gelip etmez seni ıørÀr bilsin bilmesin 

    13 Şubat 1937 

 

 

 feèilÀtün mefÀèilün feèilün1309 

1 Herkese kendisince yÀr bulunur 

 Çünkü her varlıàa medÀr bulunur 

 

2 Kimsesizlik devÀm edip gitmez 

 Bir gün elbet bir arar bulunur 

 

3 Şerefiyle cihÀndan gidene 

 Õikr-i òayr ile türbe-dÀr bulunur 

 

4 Telef olmaz meóÀsin-i aèmÀl  

 Defter-i òidmetde var bulunur 

 

5 Yeri yoúdur èalÀmet-i ye´siñ 

 èAzm ü himmetle baòt-yÀr bulunur 

                                                 
1309 06 Mil Yz-A 9962-5 (Altıncı Defter), s. 127. 
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6 Dünyeví uòreví èazíz olmaú  

 İstiúÀmetle hem-ayÀr bulunur 

 

7 áayrıñ aóvÀline muúayyed olan  

 Kendi fièlinde nÀ-be-kÀr bulunur 

 

8 Ne èacebdir cihÀn-ı fÀníde   

 Ádem ister ki ber-úarar bulunur 

 

9 Her emelden ferÀàat et Tevfíú  

 Baór-i endíşede kenÀr bulunur 

   9 Temmuz 1936 

 

 

  Şièr-i Menåÿr1310  

1 İnsÀn hevÀ gibi óafíf ãu gibi laùíf Àteş gibi nazíf  

 Ùopraú gibi şeríf olmazsa insÀn olmaz 

 

2 İnsÀn hevÀ gibi seyyÀr ãu gibi devvÀr Àteş gibi úahhÀr 

 Ùopraú gibi àaddÀr olursa insÀn olmaz 

 

3 İnsÀn hevÀ gibi pür-nÿr ãu gibi mesrÿr Àteş gibi àayÿr  

 Ùoprak gibi ãabÿr olmazsa insÀn olmaz 

 

4 İnsÀn hevÀ gibi cevvÀl ãu gibi seyyÀl Àteş gibi faèèÀl  

 Ùoprak gibi óammÀl olursa insÀn olmaz 

 

 

                                                 
1310 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 49; Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden Esintiler, ss. 106-
108; Sofuzâde’nin bir başka şiirinin tahlili ile birlikte bu şiirinin ve diğer şiirlerinden örneklerin yer aldığı 
bir makale için bkz.: Mehmet Türkan,  “Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’ye Ait Bir Şiirin Tahlili”, İslamî 
Edebiyat, c. 3, sayı 49, ss. 20-25. 
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5 İnsÀn hevÀ gibi semíh ãu gibi feríó Àteş gibi faãíó 

 Ùoprak gibi ãaóíó olmazsa insÀn olmaz 

 

6 İnsÀn hevÀ gibi menşÿr ãu gibi menåÿr Àteş gibi maàrÿr  

 Ùoprak gibi meftÿr olursa insÀn olmaz 

 

7 İnsÀn hevÀ gibi raúíú ãu gibi èamíú Àteş gibi daúíú 

 Ùoprak gibi şaúíú olmazsa insÀn olmaz 

 

8 İnsÀn hevÀ gibi àaní ãu gibi muàní Àteş gibi müstaàní 

 Toprak gibi muàtení olmazsa insÀn olmaz 

    13 Teşrîn-i Sâni 1941 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) mefÀèilün feèilün(faèlün)1311 

1 Ehl-i dilden refíkden dÿrum 

 Nerde olsam sükÿta mecbÿrum 

 

2 En büyük mercièim òayÀlimdir 

 Óasb-i óÀlim ãafÀ-yı bÀlimdir 

 

3 Tek úalırsam yavaşca söylenirim 

 SÀnióÀtıñ sesiyle eglenirim 

 

4 Úaçarım cismim yerim vardır 

 Kendi óÀlimce èÀlemim vardır 

 

5 Varlıàımdan fevÀ´idim çoúdur 

 İótiyÀcım şikÀyetim yoúdur 

                                                 
1311 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 63-64. 
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6 Bulurum anda her ne lÀzımsa 

 Bildigim sevdigimse sÀzımsa 

 

7 Úurulur vaút olur ki meclisler 

 Gülleriñ çevresinde nergisler 

  

8 Ùoplanırlar o yerde ehl-i ãafÀ 

 GÀh èuşşÀú u gÀh óicÀz u nevÀ 

 

9 Açılır cÀn evinde vÀdíler 

 CÀnlanır ãanki şevú u şÀdíler 

 

10 Oúunur güfteler rehÀvíden 

 Besteler rÀh-ı ısfaóÀníden 

 

11 Neşveler hep şarÀbdan èÀrí 

 Õevú-i muùlaú èanÀãıra sÀrí 

 

12 Ney gibi dem gelir ki iñlerler 

 SÀzsız bir terÀne diñlerler 

 

13 Maèrifet bu bahÀra ermekdir 

 Bu gülistÀnı dilde görmekdir 

 

14 Bu muóíùiñ ùışındaki óarekÀt  

 äÿretiñ şÀnıdır ki ôıll-i óayÀt 

 

15 Aãla nisbet edince óükm-i ôılÀl 

 Ne óaúíúat ne maèrifet ne òayÀl 
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16 Belki her dem zevÀle da´irdir 

 Gerçi aãlıñ yanında sÀ´irdir 

 

17 Böyle olduysa cilve-gÀh-ı ôuhÿr 

 Kisve-i èÀúıbetde ol mestÿr 

 

18 Dediler èÀrifÀn-ı bezm-i kemÀl  

 Ben de ãuãdum ve eyledim ikmÀl 

     21 Kânûn-ı Evvel 1941 

  

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilün(faèlün)1312 

1 Mürtesem gülde leùÀfet mi olur 

 Şekl-i sünbülde ùarÀvet mi olur 

 

2 Nerde ãÿretle óaúíúat yeksÀn 

 İsm-i sükkerde ùarÀvet mi olur 

 

3 Veremez şíve-i óüsní timåÀl 

 Resm-i èÀdíde şeùÀret mi olur 

 

4 Yañılıp da bize baúmış cÀnÀn 

 Bu teãÀdüf hele èÀdet mi olur 

 

5 İltifÀt eylese müşùÀúa nigÀr 

 Günde bir kerre úabÀóat mi olur 

 

6 Ehl-i èirfÀn òuãÿmet görüyor 

 Böyle milletde saèÀdet mi olur 

                                                 
1312 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 104. 
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7 Bulamaz mevúièini èÀúil olan  

 KÀmiliñ óaúúı èadÀvet mi olur 

 

8 Re´s-i kÀra geliyor nÀ-dÀnlar 

 Óaúú-ı tercíó cehÀlet mi olur 

 

9 Kalmamış úıymeti naômın Tevfíú 

 Sínede õevú-i belÀàat mi olur 

    20 Mayıs 1942 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1313 

1 áam-ı èaşúıyla bí-tÀbım garíbim zÀr u mehcÿrum 

 Vaùandan sevdigimden èÀfiyetden yÀrdan dÿrum 

 

2 Ùabíèidir kemÀl-i óüsne meyli ùabè-ı mevzÿnuñ 

 Efendi şÀèirim elbet güzel sevmekde maèzÿrum 

 

3 ÓayÀtım hangi bir varlıúla aãlÀ muùma´in olmaz 

 CihÀn mÀlı benim olsa yine óÀlimce maàdÿrum 

 

4 äafÀ-yı èaşúdır ancaú cihÀnda bÀèiå-i şÀdí 

 ÒayÀlimle feraó-nÀkım ve endíşemle mesrÿrum 

 

5 Øamírimden silinmez gerçi naúş-ı óüsnü didÀrıñ 

 èAceb bir úaãr-ı sevdÀyım òarÀb olduúça maèmÿrum 

 

6 CihÀn òalúı olurlar bir sebeble dÀ´imÀ çÀlÀú 

 Degil èaúlımca seyrim ol sebebden ben de mecbÿrum 

                                                 
1313 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 154; Sayfa numarası verilirken defterde sehven iki kez 
153 ve 154 numaraları verilmiştir. 
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7 Olur ùabèım küşÀde maèrifetle nÀ-gehÀn Tevfíú 

 Fünÿn-ı naôm u inşÀda egerçi kenz-i mestÿrum 

     3 Teşrîn-i Sânî 1942 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1314 

   Endíşe 

1 Şol iş ki ola sÀóa-i endíşede peydÀ 

 Bir gizli úalan şey gibi olmaúda hüveydÀ 

 

2 Endíşededir aãlı sükÿn u óarekÀtıñ 

 Endíşeniñ emrinde yaşar èÀkil ü şeydÀ 

 

3 Endíşeyedir òidmeti idrÀk u èuúÿlüñ 

 Endíşededir mÀ-óasıl-ı rü´yet ü òulyÀ 

 

4 Endíşe bulur sırrını milk ü melekÿtuñ 

 Úandílidir ol cÀmièanıñ şekl-i åüreyyÀ 

 

5 Endíşe için oldu kütüb-òÀne-i èÀlem  

 Endíşe için mülhem der-i künbed-i mínÀ 

 

6 Endíşe olur nÀôımı bi’l-cümle umÿruñ 

 Endíşe verir òÀùır-ı ÀgÀha süveydÀ 

 

7 Her müşkili erbÀbı düşünce ile eder óal 

 Endíşe zemíninde yürür ãÿret ü maènÀ 

    17 Kânûn-ı Evvel 1942 

 

 

                                                 
1314 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 163. 
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 mefèÿlü mefÀèilün faèÿlün1315 

1 Metn-i heves-i nihÀn degişmez 

 Her gün olan imtióÀn degişmez 

 

2 Her dem degişir cihÀnı şaòãıñ 

 Ders-i sefer-i cihÀn degişmez  

 

3 EzhÀr-ı cemÀl olunca òandÀn 

 Emniye-i èÀşıúÀn degişmez 

 

4 Gözden oúunur kitÀb-ı síne  

 SevdÀ denilen lisÀn degişmez 

 

5 ÁåÀr-ı celÀl olunca tÀbÀn 

 Pür-lerze-i èÀrifÀn degişmez 

 

6 Óikmetdir eden lisÀnı inùÀú  

 Álet degişir beyÀn degişmez 

 

7 EşyÀ ki kitÀb-ı maèrifetdir 

 Saùrında èayÀn olan degişmez 

 

8 Tevfíú budur cihÀnda bÀúí 

 ÍmÀnda olan emÀn degişmez 

    4 Kânûn-ı Sânî 1943 

  
 
 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1316 

1 YÀ Rab nedir cihÀnda biñ dürlü ibtilÀlar 

 İnsÀn için midir hep àam neşreden belÀlar 

                                                 
1315 06 Mil Yz-A 9962-8 (Dokuzuncu Defter), s. 167. 
1316 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 4. 
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2 Bir gülmeyen óayÀta nerden gelir èavÀrıø 

 GÿyÀ bitirmek ister bu şekl-i ejdehÀlar 

 

3 Bir şekl ise sebeb her ÀlÀma müşkilÀta 

 EşkÀl-i kÀ´inÀta düşmüş demek cefÀlar 

 

4 İnsÀn için tükenmez ÀmÀledir muhÀcim 

 Her varlıàın vücÿduñ imóÀya iştihÀlar 

 

5 Bir varlıàa diger bir varlıú raúíb-i dÀ´im 

 Birbirine muèÀrıø esmekdedir hevÀlar 

 

6 İóêÀr eder suúÿùuñ esbÀbını muúaddem 

 Kendi cesÀmetinde ÀlÀt-ı iètilÀlar 

 

7 èAúl-ı beşer yetişmez refè-i úuãÿra Tevfíú 

 NoúsÀni-i siperden te´åír eder feøÀlar 

    11 Kânûn-ı Sânî1939 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1317 

1 İnsÀnda olan menşe-i sevdÀyı bilen yoú 

 İnsÀn denilen işbu muèammÀyı bilen yoú 

 

2 TimåÀli iken ãÿret-i èÀlemde ôuhÿruñ 

 Şeró eyledigi cümle-i maènÀyı bilen yoú 

 

3 Úoymuş sefere her yerini sevú-i derÿnu 

 Kendinde olan rÀóle-i fermÀyı bilen yoú 

                                                 
1317 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 7. 
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4 Her dilde emel etmededir çünkü teòÀlüf 

 Bu tefriúaya óÀkim olan rÀyı bilen yok 

 

5 Bir úatre verir ismine varlıú denilir hep 

 ÔÀhirde faúaù nerde bu deryÀyı bilen yoú 

 

6 EmvÀcına úayd eylememiş óadd ü tenÀhí 

 Seyr ü sefere sÀóil ü mersÀyı bilen yoú 

 

7 Gelmiş gidiyor işbu güzer-gÀhda Tevfíú  

 Ser-òayl-i beşer nÀkil ü ãaórÀyı bilen yoú 

    29 Kânûn-ı Sânî1939 
 
 
 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1318 

1 Çehreler lafô-ı vücÿd-ı Àdemiñ maènÀsıdır 

 Herkesiñ aòlÀúınıñ Àyínesi símÀsıdır 

 

2 Vech olur èilm ü óayÀt için yazılmış bir kitÀb 

 Seyr olan aèøÀ-yı símÀ hep anıñ imlÀsıdır 

 

3 Şaóãın aóvÀlin oúur yüzden óaúíúat-bín olan  

 ÓÀlet-i rÿóiyyeniñ èÀrif olan dÀnÀsıdır 

 

4 Kendi mevcÿdiyyetinden bulmayan rÀh-ı kemÀl 

 Kişver-istÀn-ı vücÿduñ şaòã-ı nÀ-bínÀsıdır 

 

5 èÖmr için Tevfíú derler bir libÀs-ı müsteèÀr 

 Her gelen gitmekdedir dünyÀ kimiñ me´vÀsıdır 

     5 Mayıs 1939 

                                                 
1318 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 24. 
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 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1319 

1 Verdi eyyÀmım baña hicrÀn hicrÀn üstüne 

 Gitti hep sevdiklerim òüsrÀn òüsrÀn üstüne1320 

 

2 ZÀ´il olmaz síneden endíşeden derd ü elem 

 Baór-i efkÀrımdaki ùuàyÀn ùuàyÀn üstüne 

 

3 Oldu her bir vechile bünyÀn-ı ÀmÀlim òarÀb 

 Kişver-i dilde bütün vírÀn vírÀn üstüne 

 

4 Õevú alır mı şíve-i èÀlem-firíb-i dehrden 

 Zehr-i àamla mest olan devrÀn devrÀn üstüne 

 

5 Bir degil çektiklerim bu pür-sitem vírÀnede 

 Úoydular bu merúade cÀnÀn cÀnÀn üstüne 

 

6 Menbaèından ayrılan gözyaşlarım ÀvÀredir 

 Seyreder sínemde ãan giryÀn giryÀn üstüne  

 

7 Her nefes bir Àhdır Tevfíú eder dilden ôuhÿr 

 Verdi eyyÀmım baña hicÀn hicrÀn üstüne 

    5 Haziran 1939 / Ankara’da 

 
 
 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1321 

   Bir Neşíde 

1 Bir èÀleme bir kendime baúdım da düşündüm 

 İki gözüme gözlügü ùaúdım da düşündüm  

                                                 
1319 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 31. 
1320 Mehmet Tevfik Efendi’nin çocuklarından bazıları daha küçük yaşlarda hatta bebekken vefat etmiştir. 
O, çocuklarının vefatı üzerine duyduğu elemi şiirlerinde bu şekilde dile getirmiştir. 
1321 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 43-44. 
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 Aldım úalemi ãoñra bıraúdım da düşündüm 

 Úandíl-i òayÀlÀtımı yaúdım da düşündüm 

 Óayret baña yol virmedi taóríre beyÀna 

 

2 èÁlem bu küçük óavza-i idrÀke ãıàar mı 

 EflÀk-i muèaôôam küre-i òÀke ãıàar mı 

 èArş-ı ebedí künbed-i eflÀke ãıàar mı 

 èİlm-i ezelí òÀùır-ı çÀlÀke ãıàar mı 

 äabret göñülden ne gelir keff-i lisÀna 

 

3 Ben benligimi bilmeyerek ben gibi úaldım 

 Bir çehreye ãÀóib bulunan ten gibi úaldım 

 Bir òÀne-i vírÀnede revzen gibi úaldım 

 YÀ óabs-i êalÀletdeki rehzen gibi úaldım 

 Geldimse de kÀr eylemedim kişver-i cÀna 

 

4 Ben kendime geldim geleli vaøèa ne óÀcet 

 Nefsim baña bÀr oldu ben oldum aña zaómet  

 Yek-digerine olmaú imiş böyle muãíbet 

 Bir úÀèide-i óikmet ü ícÀb-ı maèíşet  

 Miónet evi mi dense èaceb kevn ü mekÀna 

 

5 Kendimde olan èÀlemi ben èÀleme ãordum 

 MaènÀsı bilinmez nice elfÀø-ı ãavurdum 

 Bir èaks-i ãadÀ isteyerek daàlara durdum 

 DeryÀya döñüp çeşmimi sÀóile oùurdum 

 Aàzın aradım dil dökerek Àb-ı revÀna 

 

6 Gördüklerimiñ her biri benden müteóayyir 

 Olmaúda bütün laóôada óÀlí müteàayyir 

 Göklerde olan bu ãayısız zümre-i neyyir 
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 Yerden göge dek bunca temÀşÀ-yı kebír 

 ÓÀlÀ yol arar keşf-i giríbÀn-ı cihÀna 

 

7 Cehle varıyor Àòiri her dürlü óesÀbıñ  

 Maóva gidiyor varlıàı bu köhne òarÀbıñ 

 Beñzer yaşÀyış cilvesine reng-i serÀbıñ 

 Kendinden alırsıñ yine Tevfíú cevÀbıñ 

 Yoú reh-güzer-i èömre bu èÀlemde nişÀne 

    26 Ağustos 1939 

  
 
 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1322 

1 Söz kendisidir şekl-i müsÀèíde söz olmaz 

 Görmek yetişir çünkü bu vÀdíde söz olmaz 

 

2 İşdir kişiniñ şÀhidi daèvÀ-yı èamelde 

 Taèríf eder üstÀdı mebÀníde söz olmaz 

 

3 Eylese hüner kendisini ãÿrete taóvíl 

 Göstermiş olur kendini Àyende söz olmaz 

 

4 Bir nuùk-ı müselsel gibi èibretle temÀşÀ 

 ÁgÀh olana sevú-i meèÀníde söz olmaz 

 

5 Óikmet nerede varsa sükÿt oldu lisÀnı  

 Fihrist-i beyÀnÀt-ı nihÀníde söz olmaz 

 

6 Bir dil ki eder cÀõibe-i èaşú ile ülfet 

 Mebhÿtdur ol ãaón-ı emÀníde söz olmaz 

 

                                                 
1322 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 62. 
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7 Tevfiú olalı sÀniha reh-yÀb-ı úalemden  

 Taãvír ü taãavvurda terÀníde söz olmaz 

    15 Teşrîn-i Evvel 1939 

  

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1323 

1 Kimse cihÀnda istedigi kÀrı bulmadı 

 Yapdırmaàa merÀmını mièmÀrı bulmadı 

 

2 VírÀn durur rıøÀ vü úanÀèat revÀúı hep 

 ÓÀlÀ gelen o mesned-i dívÀrı bulmadı 

 

3 Şükr eylemekle óÀle şikÀyet eder ôuhÿr 

 Keyfince kimse şíve-i reftÀrı bulmadı 

 

4 RÀóat ümídi itmede eşòÀãı der-be-der 

 DünyÀyı devr eden yine ol şÀrı bulmadı 

 

5 BÀzíçe eyledi dil-i ehl-i niyÀzı èaşú 

 Zencírini sürükleyerek yÀrı bulmadı 

 

6 Beñzer o zÀr-ı bülbüle kim eyleyip fiàÀn 

 Yıllarca óasret olduàu gülzÀrı bulmadı 

 

7 Tevfíú ne rütbe olsa da eşèÀrıñ Àb-dÀr 

 Teşne-dilÀn-ı reşóa-i ÀåÀrı bulmadı 

    19 Teşrîn-i Sânî1939 

 

                                                 
1323 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 67. 
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 mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilün1324 

1 Şeh-rÀhdır òalÀyıúa dünyÀ gelir geçer 

 Bitmez o cÀnlı úÀfile óÀlÀ gelir geçer 

 

2 Taèúíb eder belÀ vü muãíbet saèÀdeti 

 EyyÀm-ı õevú ü devr-i belÀyÀ gelir geçer 

 

3 Geçmişleriñ izlerinden oúur dÀsitÀnını 

 TÀríò ederse aãlını imlÀ gelir geçer 

 

4 TÀríò olursa medfeni èilm ü meèÀrifiñ  

 Maùlÿb olan mesÀ´il-i ióyÀ gelir geçer 

 

5 Maúãad mıdır menÀúıb-ı mÀøí-i óÀdiåÀt 

 Mümkün müdür ki óikmet-i maènÀ gelir geçer 

 

6 Òilúat olunca óikmet-i ícÀda müstenid 

 Ôannetme kim o óükm-i tevellÀ gelir geçer 

 

7 Geçmez úaøÀyı úudret-i üstÀd-ı lÀ-yezÀl 

 FermÀn-revÀ-yı memleket ammÀ gelir geçer 

 

8 Çıúmaz óudÿd-ı dÀ´ire-i inúıyÀddan 

 Bu èarødan egerçi reèÀyÀ gelir geçer 

 

9 Tevfíú ecelle milk-i bekÀya olur revÀn  

 Şeh-rÀhdır òalÀyıúa dünyÀ gelir geçer 

    29 Haziran 1940 

 

                                                 
1324 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 162. 
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 feèilÀtün(fÀèilÀtün) mefÀèilün feèilün(faèlün)1325 

1 Meróamet muúteøÀ-yı òilúatdir 

 Òilúatiñ zíneti èadÀletdir 

 

2 Maèrifet baótiyÀr eder òalúı 

 Òilúatiñ Àfeti cehÀletdir 

 

3 äÿret-i òilúat-i eden ifsÀd 

 Síretiñ aldıàı êalÀletdir 

 

4 İntiôÀmı dimÀà-ı Àdemde 

 Vaøè u ícÀd eden èinÀyetdir 

 

5 Bozulursa dimÀè-ı millet eger  

 Óamiyet baòş eden sefÀhatdir 

 

6 ØuèafÀsı esír olur şerre  

 AúviyÀsı fesÀda Àletdir 

 

7 MÀl u cÀnı hebÀ eder isrÀf 

 Óükm eden èillet òıyÀnetdir 

 

8 Yoúluàa çÀresiz úoyan şaósı 

 Sekr-i ye´s ü òumÀr-ı èişretdir 

 

9 Úalmayınca çalışmaú ümídi  

 Faóşa Àlÿde olmaú èÀdetdir 

 

 

                                                 
1325 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 169-170. 
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10 Serseri bir óayÀta ãÀ´ik olan  

 İrtiúÀb-ı vebÀle cür´etdir 

 

11 äaldıran her belÀya ser-mestí 

 Nefs-i mücrimdeki cesÀretdir 

 

12 Óep behímí temÀyülÀtıñdır 

 Görülen kín veyÀ cinÀyetdir 

 

13 èAúla bígÀnelik etme peydÀ 

 Maèãiyetdir veyÀ úabÀóatdir 

 

14 Fikr-i aòlÀúı eyleyen ıãlÀó 

 Úuvvet-i maèrifet diyÀnetdir 

 

15 Var cihÀnda óudÿdu her şey´iñ 

 Óaddi aramaú istiúÀmetdir 

 

16 Etmeyen aãlÀ òalúı rÀóatsız 

 DÀ´imÀ úÀlbi rÿóu rÀóatdır 

 

17 æerveti òalúı eyleyen ıørÀr   

 Şekl-i nièmetde bir felÀketdir 

 

18 MÀl olursa nihÀl-i sebz-ÀsÀ 

 Herkese sÀye-sÀz-ı rÀóatdır 

 

19 AàniyÀ müstefíd eder òalúı 

 Çün àınÀ meyve-i úanÀèatdir 
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20 Şefúat etmek øaèíf ü nÀ-çÀra 

 Pertev-i şíve-i aãÀletdir 

 

21 Menbaèıdır mürüvvetiñ Tevfíú 

 Meróamet muúteøÀ-yı òilúatdir 

    11 Temmuz 1940 

  

  

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(faèlün)1326 

1 Árzu bezm-i muóabbetde úarÀrın bulamaz 

 Beñzer ol muràa ki vÀdíde bahÀrın bulamaz 

 

2 Muùma´in olmadan èuúbÀya gider cümle úulÿb 

 Degme èÀúil bu güzer-gÀhda kÀrın bulamaz 

 

3 Úabiliyyet aç olur melóame-i hestíde  

 Ne úadar uçsa o şÀhin şikÀrıñ bulamaz 

 

4 Az gelir óiããe-i idrÀke bu gerdÿn-ı úaøÀ 

 Ehl-i àurbet gibi endíşe diyÀrın bulamaz 

 

5 Ne úadar olsa cihÀn maófil-i cismÀniyyetdir 

 Rÿó-ı Àdem burada sevdigi yÀrın bulamaz 

 

6 RÀóatı òÀric-i iúlím-i ùabíèatde ara 

 Düşen ol úulzüm-i sevdÀya kenarın bulamaz 

 

7 Ne faøílet ne õekÀ geçdi bu èÀlemden kim 

 Anlarıñ ãÀóibiniñ kimse mezÀrın bulamaz 

                                                 
1326 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 175. 
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8 Bozulup gitmede sÀèÀt-i óayÀt-ı eyyÀmıñ 

 èUúalÀ devr-i èacíbinde èayÀrın bulamaz 

 

9 Öyle bir devre dayandı günümüz kim Tevfíú 

 Ne èaceb dÀ´iredir úuùbu medÀrın bulamaz 

    1 Ağustos 1940 

 

 

 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1327 

1 Dil yÀresiniñ çÀresi feryÀd degildir 

 DermÀn o kühen yÀreye muètÀd degildir 

 

2 Hep êarbe alır èÀşıú olan dest-i úaøÀdan  

 Maàdÿr hemÀn Úays ile FerhÀd degildir 

 

3 Mevèÿd ise de ehl-i dile õevú-i mü´ebbed  

 Ol õÀ´iúanıñ bezmi bu bünyÀd degildir 

 

4 LÀ-úayd-ı cünÿn olsa ne var èÀşıú-ı şeydÀ 

 DünyÀda bu bir ùÀvr-ı nev-ícÀd degildir 

 

5 Yetmez kişiniñ èömrü ola maúãada vÀãıl 

 Yıllar bütün ol maúãada míèÀd degildir 

 

6 HicrÀnla biter naól-ı òıyÀbÀn-ı muóabbet 

 èÁşıú åemer-i vuãlat ile şÀd degildir 

 

7 EfkÀrı şaşırmaúla eder fÀ´ide te´mín  

 Her günkü òavÀdiå seni irşÀd degildir 

                                                 
1327 06 Mil Yz-A 9962-9 (Sekizinci Defter), s. 181. 
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8 ÙÀliè ãanılır ník ü bedi eyleyen ióøÀr  

 AókÀm-ı úaøÀ ùÀlièe münúÀd degildir 

 

9 Olmuş àazeliñ bir dizi cevher gibi Tevfíú 

 Her ehl-i süòan sen gibi üstÀd degildir 

    8 Ağustos 1940 

 

 

 müstefèilÀtün müstefèilÀtün1328 

1 Ey dil èacÀyib devrÀn edersiñ 

 Kevn ü mekÀnda seyrÀn edersiñ 

 

2 Herşey açıldı gösterdi kendin  

 Sen kendi sırrıñ pinhÀn edersiñ 

 

3 ÓÀlÀ degilsiñ menzil-i èayÀne  

 Her gizli rÀzı mihmÀn edersiñ 

 

4 ÁfÀúı seyret ÀyÀt-ı úudret 

 Olmuş nümÀyÀn ímÀn edersiñ 

 

5 Nefsinde ôÀhir bil beyyinÀtı 

 Keşf ü kemÀl ü èirfÀn edersiñ 

 

6 Bir senligiñ var bende hüveydÀ 

 Mir´Àta baúsañ iõèÀn edersiñ 

 

7 ÁyÀtı sensin sırr-ı óayÀtıñ  

 Bil-úuvve söyler tibyÀn edersiñ 

                                                 
132806 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 55. 
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8 Eyler temeååül şekl-i óÀúÀyıú 

 Bi’l-fièl ol kÀrı ityÀn edersiñ 

 

9 Birdir naôarda deryÀ vü ãaórÀ 

 Taúdír-i ãunè-ı YezdÀn edersiñ 

 

10 Úudret o yüzden vüsèat-nümÀdır 

 èAúlıñ bu yerde óÀyrÀn edersiñ 

 

11 Tevfíú òÀmeñ mízÀb-ı maènÀ 

 Bir úatre bulsañ èummÀn edersiñ 

    25 Temmuz 1926 

 

 

 6+5 11’li Hece1329 

1 ErbÀb-ı mÀèÀrif geçip gittiler 

 Anlardan bir òayli óikÀyet úaldı 

 ÁåÀr-ı èirfÀnı tecríd etdiler 

 Bizlere yalınız rivÀyet úaldı 

 

2 CehÀlet úÀpladı dünyÀ yüzünü 

 ëalÀlet baàladı òalúıñ gözünü 

 Añlayan úÀlmadı óíkmet sözünü 

 Maèrifet maóv oldu rezÀlet úaldı 

 

3 Şièr ü inşÀya raàbet var idi 

 èİlm ü èirfÀna óürmet var idi 

 Taèlím ü taóãíle àayret var idi 

 Şimdi ol zümreye èadÀvet úaldı 

                                                 
1329 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 56. 
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4 Gölgeden úorúanlar úÀhir kesildi 

 èAcemi oàlanlar mÀhir kesildi 

 Türkçe’yi bilmeyen şÀèir kesildi 

 AãóÀb-ı dívÀna óÀúÀret úÀldı 

 

5 KülòÀn beyleri vükelÀ oldu 

 Mey-òÀne ser-òōşları èukalÀ oldu 

 Devrimiz devr-i süfehÀ oldu 

 Ne nÀmÿs bilindi ne èiffet úÀldı 

 

6 ëalÀliñ esbÀbı ôÀhir olmadı  

 Şapúa giyen gerçi kÀfir olmadı 

 Óaúíúí bir vaøèa úÀdir olmadı  

 Milletin başında felÀket úÀldı 

 

7 DünyÀ bir başúa óÀl oldu şimdi 

 Ehl-i kemÀle Àl oldu şimdi 

 LisÀn-ı edeb lÀl oldu şimdi 

 Tevfíú dilimizde şikÀyet úÀldı 

    26 Temmuz 1926  

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün faèÿlün1330 

1 Raúíb ol ÀfitÀb-ı óüsne varmış 

 Demiş leyliñ niçin böyle úararmış 

 

2 CevÀb vermiş ki hicriñ rengidir bu  

 Meger gökde o bir mehtÀb ararmış 

 

 

                                                 
1330 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 70. 
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3 Degil nevè-i beşer sevdÀsı èaşúıñ  

 Bütün bender-geh-i imkÀnı ãarmış 

 

4 Başın açmış cebel çökmüş o mÀhı 

 Aúan ãudan esen yelden ãorarmış 

 

5 Hücÿm etmiş gülüñ hep başına úan 

 Esefden nergisin rengi ãararmış 

 

6 Menekşe boynun egmiş óasretinden  

 PeríşÀn sünbülüñ biñ derdi varmış 

 

7 Esip bÀd-ı òazÀn ãolmuş gülistÀn 

 SeóÀb-ı ye´s-i hicrÀnıñ úabarmış 

 

8 Felekde bir siyÀh çehre nümÀyÀn 

 Güzer-gÀhı ümídiñ pek de ùarmış 

 

9 Uyutmuş Àh o mest-i nÀzı gerdÿn 

 Faúat èuşşÀú-ı mestÀnı uyarmış 

 

10 Olunca maôhar-ı ilhÀm Tevfíú 

 SevÀd-ı şièri baú böyle yazarmış 

    3 Ağustos 1926 

  
 
 mefèÿlü mefÀèilün faèÿlün1331 

1 AókÀm-ı úader ezel degişmez 

 ÁåÀr-ı úaøÀ èamel degişmez 

 

2 Hep menfaèatiñ esíri dünyÀ 

 İnsÀn değişir emel degişmez 

                                                 
1331 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 88. 
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3 RÀóat getirir biraz tedÀvi 

 BímÀra faúat ecel degişmez 

 
4 Var sözde bile óayÀt-ı bÀúí 

 èİbretli olan meåel degişmez 

 
5 Áyínesidir óaúíúatiñ dil 

 AóvÀle göre maóal degişmez 

 
6 Taèmíre gelir binÀ-yı èÀlem 

 AmmÀ úurulan temel degişmez 

 

7 Te´åíri görür eåerde èÀúil 

 Her şey degişir èilel degişmez 

 
8 Maókÿm-ı fenÀ bütün òalÀyık  

 Bir ÒÀlıú-ı lem-yezel degişmez 

 
9 Tevfíú veren vücÿda revnaú  

 Ol dilber-i bí-bedel degişmez 

    15 Ağustos 1926 

 

 7’li Hece (Duraksız) 

 İbtidÀ vü İntihÀ1332 

1 Ùoàdum cihÀnı buldum  

FeryÀdım oldu peydÀ 

                                                 
1332 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), ss. 147-148; Bu şiir aruzun ikiye bölünebilen tef´ilelerinden 
biri olan mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün ile de uyumludur. Mehmet Tevfik Efendi, defterlerinde 
musammat şiirleri yazarken mısrayı ortadan ikiye kısa bir aralık bırakmak suretiyle bölmüş, böylelikle 
şiirin musammat oluşuna, iç kafiyesine dikkat çekmiştir. Yukarıdaki şiir de defterlerde bahsi geçen 
biçimde yazılıdır. Bu şiir ses ve ahenk unsurları ile dil hususiyetleri göze alındığında daha ziyade halk 
şiirini anımsatmakta olduğundan hece vezni belirtilmiş ve dörtlüklerle yazılarak bu bölüme alınmıştır. 
Abdulkerim Adbülkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Yaş ve İhtiyarlık Konulu 
Şiirleri” adlı makalesinde ilk dörtlük olarak verilen kısım çalışmamızdaki beşinci dörtlüktür. Elimizdeki 
Bkz.: Abdulkerim Adbülkadiroğlu, “Sofuzȃde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Yaş ve İhtiyarlık 
Konulu Şiirleri”, Osmanlı Araştırmaları, İstanbul 2005, s. 30. 
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 Beşiklere úoyuldum 

 Sallandı ùurdu dünyÀ 

 

2 Baàlı idim açıldım 

Úapmacadan úaçıldım 

 GÀh yürüdüm ãaçıldım 

 Ùoplandı gÀh her cÀ 

 

3 GÀh süründüm sürtündüm 

Áteş oldum tütündüm 

 Her cÀnibe dürtündüm 

 Yazdım ayaúla imlÀ 

 

4 Ayaúlandım nihÀyet 

Gezer oldum temÀmet 

 Añlar oldum óikÀyet 

 Aàzımda ùatlı óelvÀ  

 

5 Aàlar güler gezerken 

Bir külçe sím ü zerken  

 Ùutdu elimden erken 

 ÜstÀd vurdu tamàa 

 

6 Bir mektebe ùıúıldım  

Yavaş yavaş ãıúıldım 

 Dersimle şíve úıldım 

 NÀz eyledim ser-À-pÀ 

 

7 Tekdíre lÀyıú oldum 

Úahr u sitemle ùoldum 
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 Beñzim ãarardı ãoldum 

 Ezberlemişdim ammÀ 

 

8 Ehliyyetim bilindi  

Úuãÿrlarım silindi 

 Hep peynirim dilindi 

 İkrÀm olundu gÿyÀ 

 

9 Yükseldi resm-i mekteb 

Dersim çoàaldı her şeb 

 Fikrimde ders idi hep 

 Oldum èaliyyü’l-aèlÀ 

 

10 İkmÀl edip ãunÿfu 

Genişletdim vuúÿfu 

 MaènÀ-yı her òurÿfu 

 Farú eyledim hemÀnÀ 

 

11 Taóãíl-i èilme girdim 

äÀóifeler çevirdim   

 AúãÀ-yı cehle erdim 

 Óallolmadı muèammÀ 

 

12 Dervíş olup ãuvaşdım 

Yüksek bayırlar aşdım 

 Her meclisi dolaşdım 

 Dil olmadı mücellÀ 

 

13 Gösterdi yüz felÀket 

İkbÀlim oldu Àlet 
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 YÀrÀn edip òıyÀnet 

 Düşdüm àaríb ü tenhÀ 

 

 

14 DünyÀya hep ùarıldım 

Öz nefsime ãarıldım 

 èUmmÀn olup yarıldım 

 Geçdi cünÿd-ı MÿsÀ 

 

15 Firèavnum oldu der-pey 

áarú oldu oldu lÀ şey 

 áÀlib gelip pey-À-pey 

 Oldum o yerde ber-pÀ 

 

16 Gördüm ki çaró-ı gerdÿn 

Her gün olur diger-gÿn 

 Gitmez bu fülk-i meşóÿn 

 Olmazsa bÀd-peymÀ* 

 

17 Bir iş ki aãl-ı mÀdan 

Bekler vefÀ hevÀdan  

 Beyóÿde imtilÀdan 

  èÁúil eder teóÀşÀ 

 

18 DünyÀ ki sím ü zerdir 

Ser-tÀ-úadem kederdir 

 èÖmrü günü hederdir 

 Eyler èuúÿlu şeydÀ 

 

19 äular gibi ãabÀvet  

Aúdı döküldü úuvvet 
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 Nevbet geçirdi himmet 

 Oldu fütÿr peydÀ* 

 

 

20 èÖmrüñ bozuldu baàı 

 äaçıñ çoàaldı aàı 

 Árzÿ edip ferÀàı 

 Nefsimle bitti àavàa 

 

21 Ehl ü èıyÀl yerişdi1333 

HengÀm-ı şeyb erişdi 

 Beyhÿde bir verişdi 

 Bu sin ü sÀl-i dünyÀ 

 

22 Dil sevmez oldu kÀrı 

İş oldu ıøùırÀrı 

 Geçdi diliñ bahÀrı 

 Geldi şitÀsı gÿyÀ 

 

23 Hep şaç ãaúal aàardı 

Pírlik vücÿdu ãardı 

 Her cÀnibim úarardı 

 Ümídim oldu aèmÀ 

 

24 èÖmr-i Àòir oldu ãandım 

Her şíveden uãandım 

 Bir kÿşeye yÀãandım1334 

 äuló oldu ãanki daèvÀ 

                                                 
1333 Yerişmek: erişmek, yetişmek (Taşköprü, Küre, Şenpazar). Ergün Acar, Kastamonu Yöresel Söz 
Varlığı, Gazi Kitabevi, Ankara 2018, s. 634. 
1334 Yasmak: eğmek, çökertmek, yatırmak, bozup dağıtmak.(DS.4194: Daday-Peşman), Acar, Kastamonu 
Yöresel Söz Varlığ, s. 625. 
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25 Tevfíú olup hidÀye 

Yüz ùutdum ol ÒudÀ’ya 

 ÍmÀn ile rehÀya 

 ÁmÀdeyim ÒudÀ’ya  

   1 Teşrîn-i Sânî 1926 

 

 

 mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün1335 

1 Çoú şey olur cihÀnda óikmet nedir bilinmez  

 NÀ-bÿd olur olanlar èillet nedir bilinmez 

 

2 Hep bu geliş gidişler seyr eyle hÀdiåÀtı 

 Bu bender-i fenÀda nevbet nedir bilinmez 

 

3 Biñ şekle úoydu ãÿret endÀmını vücÿduñ 

 ÓÀlÀ eder tebeddül ãÿret nedir bilinmez 

 

4 Óalletmemiş bu sırrı üstÀdı mümkinÀtıñ 

 İtmez èaúıl kifÀyet elbet nedir bilinmez 

 

5 Sırr-ı kader demişler her vaøè-ı nev-ôuhÿra  

 ÍcÀbı añlaşılmaz hey´et nedir bilinmez 

 

6 Bilmem naãıl úurulmuş pÀzÀrı kesb ü kÀrıñ 

 Álet nedir görülmez ãanèat nedir bilinmez 

 

7 èAúlıñ revÀcı yoúdur óÀlÀ bu kÀr-gehde  

 Her şey teãÀdüfídir úıymet nedir bilinmez 

 

                                                 
1335 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 161. 
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8 Raàbet verir cihÀnda eşyÀya iètibÀrı 

 Meyliñ nedir esÀsı raàbet nedir bilinmez 

 

9 Tevfíú olur óaúÀ´ik endíşeñe şitÀbÀn 

 Ùabèıñdaki leùÀfet sürèat nedir bilinmez 

    16 Teşrîn-i Sânî1926 
 

 6+5 11’li Hece 1336  

1 Úılıú úıyÀfet zínetdir şaòãa 

ÔÀhir bÀùına burhÀn olmalı1337 

 AòlÀúa eùvÀrı uydurup ãoñra 

 Meõheble meşreble insÀn olmalı 

 

2 Óaú’dır cihÀnda õÀt-ı maèbÿduñ 

äÿretde olmuşdur sırrı vücÿduñ 

 Alnında yazılı cümle mevcÿduñ 

  ÁyÀt-ı úudrete èirfÀn olmalı 

 

3 Açıúdır gidene hep Óaúú’ın yolu 

Olma yoldan çıúıp nefsiniñ úulu 

 Óaríã-i maórÿmuñ işlemez pulu 

 ÚanÀèat eyleyip sulùÀn olmalı 

 

4 Nedir bu hey´etler nedir bu hÀlet 

FaèèÀl-i mÀ yüríd’e eyler delÀlet 

 Her dürlü eşyÀdan alıp işÀret 

  “BedÀyiè-i ãanèata óayrÀn olmalı 

 

 

                                                 
1336 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 163. 
1337 İlk iki mısra 5+5 10’lu hece vezni ile yazılmıştır. Şiirin diğer mısralarından bazılarıda bu formdadır. 
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5 KÀm almaú ister herkes cihÀndan 

Fırãata intiôÀr eder Àn u zamÀndan*  

 SelÀmet çıúmaàa bu imtióÀndan 

 Herkesiñ keyfince devrÀn olmalı 

 

6 Erilmez murÀda bu dÀr-ı àamda 

èÖmürler hep geçer derd ü elemde 

 Öyle bir mevsim var mı èÀlemde 

 Sürÿru ãafÀsı her Àn olmalı 

 

7 Bir kere düşdü mü Àdem gelişmez 

Biñ kere úaynatsan bu köfte pişmez1338 

 İnce düşünmekle emir degişmez 

 Ùarlıú ferÀólıú yeksÀn olmalı 

 

8 DünyÀda bir úıymet olsaydı eger 

Sefíhe èÀlemde verilmezdi yer 1339  

 ÙÀlièerÀzile oldu cilve-ger 

 Ehl-i nÀmÿs olan òandÀn olmalı 

 

9 Dolabı tersine çevirmek hüner 

 DívÀr-ı milleti devirmek hüner 

 FesÀda yol bulup evirmek hüner  

 NÀmÿsu terk edip pÿ-yÀn olmalı 

 

10 Tevfíú bu gidişle menzile yetmez 

VÀridÀt maãrafı idÀre etmez 

 

 
                                                 
1338 “kaynatsalar” kelimesi vezin gereği “kaynatsan” şeklinde düzeltilmiştir.  
1339 “Sefíhe verilmezdi èÀlemde bir yer” şeklindeki mısra “Sefíhe èÀlemde verilmezdi yer” şeklinde 
değiştirilerek vezne uygun hâle getirilmiştir. 
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 Böyle idÀreniñ belÀsı bitmez 

  AllÀh’a ãıàınıp nÀlÀn olmalı 

    21 Teşrîn-i Sânî1926 

 

 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1340 

1 EmÀnet bir vücÿd için óayÀta minnetim yoúdur 

 Felekde şuèle-ÀsÀ şeş cihÀta minnetim yoúdur 

 

2 Olup şaòãiyyetimde cÀn gibi nÀ-bÿd u nÀ-peydÀ 

 Bu menzilde nigÀh-ı iltifÀta minnetim yoúdur 

 

3 áaríú-i mevc-i ùÿfÀn-òíz-i èaşú oldum bi-óÀmdi’llÀh 

 Yem-i ümíde mersÀ-yı necÀta minnetim yoúdur 

 

4 TemÀyüzdür àaraø ferdiyyetimde şekl-i ãÿretden  

 EsÀsen lÀ-naôír olmaúda õÀta minnetim yoúdur 

 

5 Geçen günler bütün eyyÀmı rıóletdir óaúíúatde  

 PeõírÀ-yı fenÀ oldum memÀta minnetim yoúdur 

 

6 Musaòòardır bu mevcÿdÀt-ı muùlaú óükm-i taúdíre 

 GüzÀr-gÀh-ı úaøÀda kÀ´inÀta minnetim yoúdur 

 

7 Baña óaúú-ı taãarruf vermemiş óükm-i ezel Tevfíú 

 EmÀnet bir vücÿd için óayÀta minnetim yoúdur 

    1 Ağustos 1927 

  

 

                                                 
1340 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 206. 
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 mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1341 

1 Sen èÀleme et òande ne derlerse desinler 

 Ol himmetiñe bende ne derlerse desinler 

 

 

2 Her menfaèate her ãıfata etme tenezzül 

 Úalsın şerefiñ sende ne derlerse desinler 

 

3 Aldanma ãaúın zínet-i dÿlÀb-ı fesÀda 

 Girme ãaúın ol bende ne derlerse desinler 

 

4 Bir kerre düşen úurtulamaz fısú u fücÿra 

 Ser-mest olur efgende ne derlerse desinler 

 

5 Hep èiffetedir ùarz-ı libÀs-ı medeniyyet 

 Olma açılıp jende ne derlerse desinler 

 

6 NÀmÿs ile der-ùop geçinen millet-i İslÀm 

 Hep oldu perÀkende ne derlerse desinler 

 

7 Tevfíú o úadar gevher-i maòzÿn-ı meèÀrif  

 Úaldı yed-i reh-zende ne derlerse desinler 

    17 Teşrîn-i Sânî1927 

 
  
 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1342 
 Baòş eder insÀna istièdÀdı èÀlemden naãíb 

 ZÀà ister lÀşeyi gülzÀr ister èandelíb 

 

  

                                                 
1341 06 Mil Yz-A 9962-10 (Birinci Defter), s. 221. 
1342 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 86. 
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 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1343 

 DilÀ ãabr et ki istiànÀ olur sermÀye-i devlet 

 Ser-azÀd olmayan bulmaz cihÀnda sÀye-i devlet 

  

 

 mefèÿlü meèfÀílü meèfÀílü faèÿlün1344 

 EfkÀr-ı terbiyemiz olmasa óÀdiå 

 Biñ fitne olur síne-i bí-kínede óÀdiå 

 
 

 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1345 

 Ne kadar olsa taàayyürde terÀkíb ü mizÀc 

 Bu devÀ-òÀnede elbet bulunur tÀze èilÀc 

 

 

 mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün1346 

 Bu nişímende bulunmaz ebedí bÿy-ı feraó 

 Bulmadı Óaøret-i Ádem bile dÀrÿ-yı feraó 

 

 mefèÿlü meèfÀílü meèfÀílü faèÿlün1347 

 Tír-i óasedi oldu óasÿduñ dile nÀfiõ 

 Zehr oldu bütün sükker-i eõvÀú u leõÀ´iô 

 

 

 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün1348 

1 Úalem alsam ele fikrimce şikÀyet geliyor 

 Kime şikÀyet edeyim èaúlıma óayret geliyor 

 

 

                                                 
1343 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 91. 
1344 a.g.e, s. 94. 
1345 a.g.e, s. 95. 
1346 a.g.e, s. 96. 
1347 a.g.e, s. 98. 
1348 a.g.e, s. 102-103. 
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2 Kendi miúdÀrımı èarø eylesem olmaz kÀfí 

 Kendime kendi óuøÿrumda òacÀlet geliyor 

 

3 Saèy edip eylesem ÀåÀr-ı rü´yet-i iôhÀr 

 Eåerimden yine idrÀkime vaóşet geliyor 

 

4 SÀkit olsam o degil kÀra münÀsib tedbír 

 Söylesem fikr-i óased-kÀra èadÀvet geliyor 

 

5 Bu óaúíúat o úadar úÀbil-i Tevfíú degil 

 Her sözüm fikr-i períşÀnıma Àfet geliyor 

    25 Temmuz sene 332/ 7Ağustos1916 

  

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilÀtün feèilün(fÀèlün)1349 

1 Neyde taúsím-i saúím olsa leùÀfet gelmez 

 Neşve muùribde èaúím olsa óalÀvet gelmez 

 

2 Devri merkezde temÀşÀ edelim bir kerre  

 Gelse per-gÀra òalel devre selÀmet gelmez 

 

3 Şeyò efendi yere dökmezse eger èaraú-ı cebín  

 Dil-i dervíşe semÀè-òÀnede óÀlet gelmez 

 

4 Böyledir úÀèide etmekde tevÀzün óÀãıl 

 Úuru daèvÀ ile mízÀna èadÀlet gelmez 

 

5 Olamaz mÀye-i èirfÀn o nümÀyiş aãlÀ 

 Ùayra taèlím ile güftÀra liyÀúat gelmez 

 

                                                 
1349 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, ss. 129-130 
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6 Ádemiñ zíneti kÀlÀ-yı kemÀlÀt iledir 

 Òayr-ı fièle o yalıdızlı úıyÀfet gelmez 

 

7 Ehl-i nÀmÿs u rü´yet olanıñdır dünyÀ 

 Gülşen-i faøla bu iúlímde Àfet gelmez 

 

8 Ùíneti fÀsid olan uçsa da olmaz maúbÿl  

 ZÀhid-i zerd-i riyÀkÀra kerÀmet gelmez 

 

9 äaf ùutup eyleme Tevfíú àam-ı istiúbÀl 

 Çünkü cÀmiède imÀm olmaya úÀmet gelmez 

   fi 8 Teşrîn-i Sânî sene 320/21 Kasım 1904 

 

 

mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü faèÿlün1350 

1 İnsÀna bu dünyÀda yeter olmalı nÀmÿs 

 Taóãíli kemÀlÀt u hüner olmalı nÀmÿs 

 

2 Maàşÿşede úıymet mi olur gelse èayÀra 

 Hep ãaúladıàıñ külçe-i zer olmalı nÀmÿs 

 

3 Rüşvet oluyor şöhret için saèy u èamelde  

 Hem saèy u èamel hem de óaõer olmalı nÀmÿs 

 

4 NÀmÿsu olan úız gibi mestÿr gerekdir 

 Mestÿr olanıñ olduàu yer olmalı nÀmÿs 

 

5 Pür-bÀr-ı kemÀl eylediler puşt-ı riyÀyı 

 Bilmem ki bu gün baóå-ı diger olmalı nÀmÿs 

                                                 
1350 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 136. 
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6 İkmÀle çalış ãıdú ile noúãÀnıñı Tevfíú 

 Ehl-i úaleme çünkü eåer olmalı nÀmÿs 

    fi 18 Şubat sene 313/21 Kasım 1904 

 

 

 fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün1351 

1 Sözde insÀnlar eder her óaúúı gÿyÀ iètirÀf 

 Gösterir iş kendini yÀ ùoàrudur yÀòÿd hilÀf 

 

2 Bir zamÀn mestÿr olan aóvÀl taóvílÀt olur 

 Devr ile esrÀrı eflÀkiñde eyler inkişÀf 

 

3 äarfa yeltenmekde naúd-i èömrü biñ ãarrÀf var 

 Ùoàrusu sermÀye-i írÀdı hep beyhÿde lÀf 

 

4 Vezne gelmez kimseler almaz èayÀrı nÀ-temÀm 

 Sürmek isterlerse de pÀzÀr-ı èÀlemde güõÀf 

 

5 Seyf-i sÀrimdir lisÀn-ı ehl-i dÀniş lÀf ile  

 Mümkün olmaz eylemek ol seyfi der-zír-i àılÀf 

 

6 Áúıbet rüsvÀy olur dehre nifÀú-Àlÿde-gÀn 

 Refè olur úoyduúları şekl-i rezíl iòtilÀf 

 

7 Ùoàru söyler maôhar-ı Tevfíú olan her kÀrda  

 Levme-i lÀ´imden ehl-i Óaú olurlar “lÀ-yeòÀf”1352  

   fi 3 Kânûn-ı Evvel sene 321/16 Aralık 1905 

 

                                                 
1351 a.g.e, s. 145. 
1352 “Kimsenin kınamasından korkmazlar”, Maide 5/54. 
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 mefÀèílün mefÀèílün faèÿlün1353 

   Muòammes 

1 äafÀ yoú èÀlemiñ efsÀnesinde  

 Keder mÀlí felek peymÀnesinde 

 TesÀví var cihÀn kÀşÀnesinde  

  SüleymÀn’dır úarınca lÀnesinde 

  GedÀ şÀh-ı cihÀndır òÀnesinde 

 

2 Emíriñ õevú-i cÀh u mÀlı vardır 

 Vezíriñ neşve-i iúbÀli vardır 

 Faúíriñ úÀlbi başúa óÀli vardır 

  SüleymÀn’dır úarınca lÀnesinde 

  GedÀ şÀh-ı cihÀndır òÀnesinde 

 

3 Kederdir hep gelenler mÀmelekden 

 Degil ÀzÀde merd Àh eylemekden 

 ÚanÀèat eyleyip kÀm-ı felekden  

  SüleymÀn’dır úarınca lÀnesinde 

  GedÀ şÀh-ı cihÀndır òÀnesinde 

 

4 CihÀn òalúı tecÀrib-i àam eyler 

 Kimi sever kimisi mÀtem eyler 

 Tenezzül eyleyenler èÀlem eyler 

  SüleymÀn’dır úarınca lÀnesinde 

  GedÀ şÀh-ı cihÀndır òÀnesinde 

 

5 Çekilmez bÀr-ı iúbÀli zamÀnıñ 

 Elinde vÀr ise aldırma nÀnıñ1354 

 Oùur maèmÿr edip de ÀşiyÀnıñ 

                                                 
1353 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 187-188. 
1354 Baskı hatasından kaynaklanan eksiklikler, mevcut şekilde düzeltilmiştir. 
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  SüleymÀn’dır úarınca lÀnesinde 

  GedÀ şÀh-ı cihÀndır òÀnesinde 

 

6 áurÿr-ı èaúl ile Tevfíú sÀde 

 Der-i feyø-i ÒudÀ olmaz küşÀde  

 Yorulma kÀra óaddinden ziyÀde 

  SüleymÀn’dır úarınca lÀnesinde 

  GedÀ şÀh-ı cihÀndır òÀnesinde 

   fi 14 Teşrîn-i Sânî sene 318/17 Kasım 1902 

 

 

 feèilÀtün(fÀèilÀtün) feèilÀtün feèilün(faèlün)1355 

 Mekteb-i äanÀyièİdÀresinde Me´mÿr İken Der-èuhde Eyledigim İmlÀ ve 

KitÀbet Dersi MünÀsebetiyle Ùalebeye Yazdırılan NeãÀyıódandır. 

1 Besmele ile edelim èarø-ı merÀm 

 Ki odur fÀtióa-i naôm-ı kelÀm 

 

2 EvvelÀ óÀmd ü åenÀ eyleyelim 

 Óaøret-i Óaúú’a duèÀ eyleyelim 

 

3 YÀd edip nÀm-ı Resÿl-i pÀki 

 Şevú ile ùolduralım eflÀki 

 

4 äonra aãóÀb-ı Resulu’llÀh’a 

 Reh-ber-i úÀfile-i ÀgÀha 

 

5 Edelim ãıdú ile itóÀf-ı duèÀ 

 Raómetu’llÀhi èaleyhim ebedÀ 

 

                                                 
1355 Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 224-227. 
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6 Baède-õÀ lÀzım olan insÀna 

 ÙÀlib olmaú hünere èirfÀna 

 

7 Maèrifet kÀmil eder insÀnı 

 Hüner aãóÀbı bulur sÀmÀnı 

 

8 CÀhil olmaú ne büyük Àfetdir 

 Yoú ise elde hüner óayretdir 

 

9 Vaútini boş geçiren nÀ-dÀna 

 Yaraşır lÀyıú olan óayvÀna 

 

10 Çalışır ãubó-ı mesÀ èÀúil olan 

 äu gibi her yere eyler cereyÀn 

 

11 Erer elbette muóít-i şerefe 

 Uàramaz feyø-i mesÀèí telefe 

 

12 Arı õÀtında küçük èÀciz iken 

 Oldu àayretle büyük ãÀóib-i fen 

 

13 Bildigi hendeseyi kim biliyor 

 Her gören şeklini óayrÀn oluyor 

 

14 Yuvasında neler eyler te´sís 

 èAşr-ı mièşarı olunmaz taòmís 

 

15 Gün óesÀbıyla açar dÀ´im yol 

 äanki bir eski müneccimdir ol 
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16 Ùoplanıp feyø-i õuhÿr seóere  

 Gösterir ders-i óaúíúat beşere 

 

17 Devr eder bÀàı bahÀr eyyÀmı 

 Bir ùabíb olsa da lÀyıú nÀmı 

 

18 Bu devÀ-òÀne-i óikmetde o pír 

 èÁdetÀ muècize eyler tanôír 

 

19 Denilir yaptıàı maècÿna devÀ 

 èAsel-i mÀ-óaãıl-ı “fíhi şifÀ´”1356 

 

20 Ùarz-ı inşÀda o mièmÀr-ı laùíf 

 Bir èaceb felsefe eyler te´líf 

 

21 Yapdıàı şekl-i müseddes gÿyÀ 

 Óikmete şeş cihet eyler ímÀ 

 

22 Olmasa hey´et-i èÀlemde cihÀt 

 Şübhesiz bÀùıl olur bu óarekÀt 

 

23 Rükn olur èÀlem-i ãÿretde cihet 

 Bí-cihet cilve-i nÿr-ı vaódet 

 

24 Şekl içinde o muãaffÀ èaseli 

 Görmeli saèy u èamel mÀ-óaãılı 

 

25 Ögrenir bu revişe èÀrif olan  

 Saèy u àayretle olur õevú-i cihÀn 

                                                 
1356“…Onda insanlar için şifa vardır…”, Nahl 16/69. 
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26 Biz ki sermÀyede Àb u kiliz 

 èAúlımız var iken èÀciz degiliz 

 

27 Veriyor şeş cihete feyø-i niôÀm 

 Fikr-i müstaúbel ü her dem iúdÀm 

 

28 Bizden evvelce gelen dünyÀya 

 Çalışıp verdi bize sermÀye 

 

29 Anlarıñ sÀye-i iúdÀmı bu gün 

 Bir açıú yol gibidir àayret için 

 

30 Øabù eder her eåeri mÀh u sinín  

 Selefiñ himmetin eyler tebyíñ 

 

31 Gösterir ùarz-ı mübÀdí-i fünÿn 

 MünteóÀsında saèÀdet meşóÿn 

 

32 Çalışıp varmalı ol dÀ´ireye 

 Andadır yol rüteb-i fÀòireye 

 

33 Olduàu yerde ùurur mu insÀn 

 Aç úalır ùurduàu yerde óayvÀn 

 

34 Aña da vüsèine nisbet dÀ´im  

 Ùurmayıp bezl-i mesÀèí lÀzım 

 

35 Óareket ile olur feyø-i óayÀt 

 èÁlemiñ çünkü medÀrı óarekÀt 
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36 Biz ki ãÿretde o cinsiñ biriyiz 

 Úabiliyyetde faúat ekmeliyiz 

 

37 Úadr-i maèlÿma rièÀyet lÀzım 

 O úadar himmet ü àayret lÀzım 

 

38 Bize baòşoldu èulÿmu idrÀk 

 Eyledi faøl-ı beşer èÀlemi pÀk 

 

39 Yalınız nÀn u nemek olsa bile  

 Yaşamaúçün bize kÀfí deñile 

 

40 Yaşamaú maèrifetiñ esbÀbı  

 Olacaúdır biliyor erbÀbı 

 

41 èİlm için Ádem’i òalú etmiş Óaú 

 èİlm-i esmÀ ile vermiş revnaú 

 

42 Revnaúı şaòãıñ olur aùlas-ı dín 

 èİlm ile òÀùırı olduúça metín  

 

43 Ne úadar var ise ãanèatle hüner 

 Yaşamaú hÀlini te´mín eyler 

 

44 Ehl-i ãanèatde saèÀdet bulunur 

 Öyle bir òÀnedir rÀóÀt bulunur 

 

45 äanèatıñ feyøi kesilmez ebedí 

 Sím-i òÀliãden eder iki yedi 
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46 Saèy eden kesb-i kemÀle hünere 

 áarú olur ùanùana-i sím ü zere 

 

47 äanèatı ögrenip etmek ikmÀl 

 BÀdí-i feyø-i ÒudÀ’yı müteèÀl 

 

48 Eksik işte ne leùÀfet bulunur 

 Ne ôarÀfet ne metÀnet bulunur 

 

49 İyi üstÀd gerekdir evvel 

 Fikr-i úÀnÿn-ı FelÀton’a bedel 

 

50 äanèatıñ künhüne vÀúıf buluna 

 Sevú ide ùÀlibi ùoàru yoluna 

 

51 Gerçi ôÀhirde eder iş tertíb 

 ÙÀlibiñ rÿòunu eyler te´díb 

 

52 Böyle üstÀda rièÀyet lÀzım 

 Fikr-i óürmetle èiùÀèat lÀzım 

 

53 Úıymetiñ ãonra bilir şÀkirdÀn 

 Gerçi tekdíri olur zehr-efşÀn 

 

54 Şimdi her ãanèata kÀdir bulunur 

 Ehl-i ãanèat hele nÀdir bulunur 

 

55 Ehlini bulmalı üstÀd arayan 

 Bir hünerdir gül-i ruòsÀr-ı cihÀn  

 

 



 568 

56 Selefí ãanèatı te´bíd ediyor 

 Şimdi èÀlem aña taúlíd ediyor 

 

57 Ne yaparsaú o yapılmış evvel 

 Kalmamış zaómet-i ícÀda maóal 

 

58 Bulup üstÀdı çalışmaú ister 

 İsteyen olmaàı erbÀb-ı hüner 

   fi 17 Teşrîn-i Sânî sene 324/30 Kasım 1908 

  

 

 mefèÿlü mefÀèilün faèÿlün1357 

 Bunlar da O äÿretle Yazılmışlardandır1358 

1 İnsÀna veren kemÀl ü úudret 

 Taóãíl-i kemÀle ãarf-ı àayret 

 

2 ÁåÀr-ı èulÿma nÿr derler 

 DünyÀyı anıñla seyrederler 

 

3 Ôulmet ãayılır bütün cehÀlet 

 Öñ perdesidir anıñ òacÀlet 

 

4 Taóãíl-i èilim büyük şerefdir 

 CÀhil ne úadar desen telefdir 

 

5 èÁlim bu kitÀbı kÀ´inÀta  

 Bir besmeledir o beyyinÀta 

                                                 
1357  Sûfizȃde Mehmet Tevfik, Hulviyyȃt, s. 227-228.  
1358 Hulviyyȃt’ta bulunan bir önceki şiire atıfla Mehmet Tevfik Efendi böyle ifade etme gereği duymuştur. 
Bir önceki şiiri gibi bu şiiri de Sanayi Mektebi’nde öğretmen ve idareci olduğu dönemde talebelerine 
yazdırdığı nasihat içerikli ders notlarındandır. 
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6 èAúl ile degil èilim müyesser 

 İnsÀn yaşadıúca àayret ister 

 

7 LÀyıú mı ki bir vücÿd-ı èÀlí 

 CÀhil úala isteye zevÀli  

 

8 CÀhil ne bilir nedir meèÀrif 

 Bí-çÀre degil o õevúe vÀúıf  

 

9 èİlmiñ o úadar olur ãafÀsı 

 Cennetde yaşarlar ÀşinÀsı 

   fi 1 Kânûn-ı Evvel sene 324/14 Aralık 1908 
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SONUÇ 

 

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi (1874-1960), XIX. yüzyılın sonunda dünyaya 

gelmiş ve XX yüzyılda yaşam sürmüştür. II. Meşrutiyet’i, İttihat ve Terakki yönetimini, 

Balkan Harbi’ni, I. Dünya Savaşı’nı, ardından İstiklal Harbi’ni görmüş; Osmanlı 

Devleti’nin son devrine ve Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluşuna şahitlik etmiştir.  

Bu bağlamda, Mehmet Tevfik Efendi yaşamını sürdürdüğü bu oldukça farklı 

şartlara sahip zaman diliminde, Kastamonu’da sosyal ve ekonomik hayatın içinde pek 

çok alanda vazife almış olduğu görülmüştür. Balkan ve I. Cihan Harbi’nde Askerî Satın 

Alma Komisyonu Başkanlığı’nda çalışmış; sekiz yıl Vilȃyet Umumî Meclisi 

Âzâlığı’nda görev almıştır. Encümen-i Dȃimî Reis vekilliği yapmıştır. Ayrıca Müdâfaa-

yı Hukuk, Tekȃlif-i Milliye, Belediye Encümeni ve Maarif Encümeni üyeliklerinde de 

bulunmuştur. 

Sofuzȃde, Kızılay’ın, o dönemdeki adıyla Hilȃl-i Ahmer Cemiyeti’nin 26 Ocak 

1921 tarihinde Kastamonu’da kurulmasına, yakın ilişki içerisinde olduğunu nakibü’l-

eşraflık ve reisü’l-meşâyıhlık vazifelerinde bulunmuş Bayramȋ Şeyhi Ziyâeddin Efendi 

ile birlikte öncülük etmiştir.  

Mehmet Tevfîk Efendi’nin, hayatı ile ilgili dikkat çekici noktalardan biri 

gazeteci kimliğine sahip olması ve gazete çıkarabilmek için verdiği mücadeledir. 

Sofuzȃde, 27 Aralık 1911 tarihinde siyasî, dinî, millî ve edebî pek çok konuyu, yerel 

havâdisle birlikte aktaran Zafer gazetesini çıkarmaya başlamıştır. İlk altı sayısı 

Kastamonu Vilayet Matbaası’nda bastırılan gazete, yedinci sayıdan itibaren siyasî 

sebeplerle, Samsun Şems Matbaası’nda bastırılmıştır. Haftalık yayımlanan bu gazete, 

on ikinci sayısından sonra düzenli olarak çıkartılamamıştır. Elde edilen son sayısı 19 

Nisan 1335/ 19 Nisan 1919 tarihine ait 24. sayıdır. Zafer, Kastamonu’nun 17 Eylül 

1919’da Milli Mücadele ile birleşmesinden sonra yayın hayatına son vermiştir.  

Zafer, aslında sadece siyasî ve yerel haberlerin yayımlandığı bir gazete olmamış; 

Mehmet Tevfik Efendi’nin geniş bakış açısıyla, tüm Osmanlı coğrafyası ile ilgili 

gelişmelerin yakından takip edildiği bir yayın aracı olmuştur. Öte yandan hem yerel 

hem de ulusal gündemi takip kaygısındaki bu basın yayın faaliyeti aynı zamanda 

Mehmet Tevfik Efendi’nin edebȋ kimliğini yansıtan bir vasıta halini almıştır.  Dört 

sayfadan müteşekkil gazetenin neredeyse bir sayfası “Edebiyat” başlığı altında 

yayımlanmıştır. Başta Sofuzȃde olmak üzere Kastamonu Mevlevihȃnesi Postnişȋni 
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Ahmed Remzi Dede’nin, Hüsamettin Mevlevȋ’nin, Ârif Efendi-zâde Ziyâ” adıyla 

Ziyâeddin Demircioğlu’nun şiirleri de bu gazetede yer almıştır. Sofuzâde’nin, gazeteyi 

çıkartabilmek için ciddi gayret göstermiş olması hatta bu uğurda bir matbaa teşekkülüne 

niyet etmesi, kendi ifadeleriyle de belirttiği üzere Zafer’i “iddia-yı dîn vasıtası” olarak 

görmüş olduğunu ispatlar niteliktedir.  

Mehmet Tevfîk Efendi’nin siyâsî yönü göze çarpan bir başka unsurdur. 

Başlangıçta İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne üye olması ve iki yıl süre ile bu cemiyete 

hizmette bulunması daha sonra bu cemiyetin politikalarını beğenmeyerek ayrılması, 

ardından Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı desteklemesi onun hayatının, neredeyse devrinin 

siyâsî mücadelesini yansıtır nitelikte olduğu göstermektedir. Mehmet Tevfîk Efendi bu 

uğurda 1912 yılında, Osmanlı Devleti’nin, Mebûsan Meclisi seçimlerine 

Kastamonu’dan aday olmuştur. Milletvekilliği seçimleri çeşitli tartışmalara sahne 

olmuş; kendisine suç isnad edilen Sofuzâde 8 Nisan 1912 tarihinde tutuklanmış ve Der-

saadet’e, Divan-ı Örfî’ye gönderilmesine karar verilmiştir. İstanbul’a getirilince hapse 

atılmış ancak hatırlı dostlarının sayesinde kefaletle serbest bırakılmıştır. Ciddi bir 

mücadelenin ardından suçsuzluğu ispatlanan Sofuzâde, beraat ederek Kastamonu’ya 

dönmüştür. Bu tarihten sonra Sofuzȃde’nin aktif siyasetten çekildiği ve inandığı 

hakikatler uğruna verdiği siyâsî mücadelenin akim kaldığı görülmüştür. 

Mehmet Tevfik Efendi, edebî ve kültürel açıdan Batı etkisinin yoğun olarak 

hissedildiği bir devirde yaşamış olsa da onda bir Osmanlı âlimi vasfının ön planda 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda Kastamonu’da bulunan Darü’l-hilȃfe 

Medresesi’nde mantık, felsefe, tarih-i edyȃn ve usûl dersleri vermiş; 1904-1908 yılları 

arasında Sanayi Mektebi’nde müdürlük yapmıştır. Cumhuriyet’ten sonra medreselerin 

kapatılmasıyla açılan İmam Hatip okullarında mantık, felsefe, din tarihi, usȗl-i 

münazara ve muhadara öğretmenliğinde bulunmuş; bu sırada bazı talebelere de özel 

dersler vermiştir. Öte yandan Kastamonu’da “Pirinç Pazarı” olarak bilinen mevkide yer 

alan Ovalı Mescidi’nde tam on altı yıl boyunca Kur’ȃn-ı Kerîm’i tefsir eden Mehmet 

Tevfik Efendi, bu hatim bitince, Buhȃrî-i Şerîf tedrisine başlamış ve altı senede dört 

cildini tamamlamıştır. Bu durum, onun tefsir ve hadis gibi İslamî ilimlerdeki 

vukûfiyetinin ayrı bir göstergesidir. Öte yandan fıkhî konularda fetva soranlar dönemin 

müftüsü tarafından meselenin tam ve güzel bir biçimde çözülebilmesi için Sofuzâde’ye 

yönlendirilmiş oldukları da kaynakların aktardığı bilgiler arasındadır. Dolayısıyla 

Sofuzâde Tevfik Efendi’nin, devrinde, dinî ve beşerî ilimlerde fazilet sahibi, muteber bir 

âlim olarak tanındığı ve Kastamonu’nun dinî-ilmî muhitinde kabul gördüğü 

anlaşılmaktadır.   
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Mehmet Tevfik Efendi’nin, tasavvufî yönünün de oldukça kuvvetli olduğu 

görülmektedir. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile ilgili kanundan evvel Kastamonu 

Mevlevî Dergȃhı’nda Mesnevî-i Şerîf okutmuştur. Sofuzȃde’nin, Konya’daki “Çelebi” 

tarafından bir emirle Kastamonu Mevlevihânesi’nde Mesnevî okutmasına izin verilmiş; 

bunun üzerine bahsi geçen dergȃhta beş-altı yıl kadar süre ile halka Mesnevî’yi şerh 

etmiştir.  

Mehmet Tevfik Efendi, Kastamonu’da Nakşî-Halidî silsilenin temsilcisi olan 

hocalardan ders görmüş ve Türk-İslam kültürü ile yetişmiştir. Medresede dinî ilimlerin 

yanında dil ve edebiyata dair dersler de almış; Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Şiire ve 

edebiyata olan istidâdı henüz on beş yaşında yazdığı Hz. Peygamber’in mevlidini 

anlatan şiirinde açıkça görülen Mehmet Tevfik Efendi, aldığı eğitim ve kendisi de şair 

olan hocası Ahmed Mâhir Efendi’nin de etkisiyle bu alanda güçlü bir kalem haline 

gelmiştir. Ahmed Mâhir Efendi’nin hocası Seyyid Ahmed Hicâbi Efendi de mutasavvıf 

şairlerden olması Sofuzâde’nin Kastamonu’da dinî-tasavvufî-edebî açıdan zengin bir 

geleneğin temsilcilerinden biri olduğunu göstermektedir 

Sofuzâde’nin ortaya koyduğu eserlerde, kaleme aldığı şiirlerde, Tanzimat ve 

Tanzimat’tan sonra, hatta Cumhuriyet döneminde bazı şair ve yazarlarda görülen farklı 

itikâdî yaklaşımlara ve Ehl-i Sünnet anlayışının dışındaki yorumlara tesadüf edilmez. 

Batı’dan gelen fikirlere ve onların Müslüman dimağlarda yaptığı tahribata karşı 

mücadele veren Mehmet Tevfik Efendi, sadece Kastamonu’da değil yurt genelinde 

yayın yapan dönemin belli başlı dergilerinden El-Medâris ve Beyânü’l-Hak’ta yazılar 

kaleme almıştır. Böylece dinî-ilmî yazıları ile kendi gibi devrinde İslam düşüncesine 

bağlılığı ile tanınan Tâhirü’l-Mevlevî, İskilipli Mehmet Âtıf Efendi, Ömer Nasuhi 

(Bilmen) ve Mehmet Akif gibi yazarlar ile aynı dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Bu 

nedenle yaşadığı devir itibariyle, Batı’nın ve Batı’dan gelen değerlerin kabul gördüğü 

bir dönemde onun, klasik Türk-İslam düşüncesine bağlı kalmış bir şair ve mütefekkir 

olduğu açıkça görülmektedir. 

Mehmet Tevfik Efendi, tasavvufa dair Sırru’l-Velâye ve ahlaka dair Miyârü’ş-

Şemîm fi Ahlâk’il-Ümem adlı iki mensur eser kaleme almıştır. Ayrıca Hz. Mevlâna’nın 

rubâîlerinden seçtiği yüz bir rubâîyi “Rubâiyyât-ı Mevlâna” adlıyla şerh etmiştir. 

Çalışmamız esnasında kaynakların bahsettiği fakat nerede olduğu bilinmeyen bu eserin 

son kısmına ulaşılmıştır. Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’den farklı olarak tasavvufî imgeleri 

yoğun biçimde kullandığı son derece lirik bu rubâîlerin Mehmet Tevfik Efendi 

tarafından şerh edilmiş olması, onun dinî, ilmî, edebî konulara hȃkimiyetini, şiire olan 
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vukûfiyetini ve engin tasavvufî birikimini göstermesi açısından son derece önemli 

unsurlar olarak belirginleşmektedir. 

Sofuzȃde’nin bir diğer eseri ise 1911’de basılmış olan divan’ı niteliğindeki 

Hulviyyȃt’tır. Klasik divan tertibinden bazı farklarla ayrışan bu eserde divan şiirinin son 

derece güzel örneklerini, muhtelif türlerde ve nazım şekillerinde görmek mümkündür. 

Bu eseri yayımlandıktan sonra da şiir yazmaya devam eden Mehmet Tevfik Efendi 

şiirlerini yazım tarihleri ile birlikte defterlere kaydetmiştir. Ayrıca Zafer gazetesi, El-

Medâris ve Beyânü’l-Hak’ta yayınlanan şiirleri de mevcuttur. Bu kapsamda bahsi geçen 

bütün bu şiirler içinde dinî-tasavvufî ve hikemî-ahlakî öğeler içeren şiirlerin sayıca fazla 

oluşu dikkatleri çeken bir unsur olmuştur. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin, Türk İslam edebiyatının belli başlı manzum 

türlerinde çok sayıda örnekler vermiş olduğu görülmüştür. Çalışmamız sırasında tevhîd, 

na’t, münȃcȃt, mevlȗdiyye, mirȃciyye, mersiye, muharremiyye, ramazaniyye, îdiyye ve 

sâkînâme türlerinde şiirler kaleme aldığı görülmüştür. Ayrıca kaza ve kadere; namaz, 

oruç, hac gibi ibadetlere; Kur’ȃn-ı Kerîm’e dair şiirlerinin de mevcudiyeti tespit 

edilmiştir. Başta vahdet-i vücûd olmak üzere dinî-tasavvufî imgelerle dolu pek çok 

şiirinde şairin, arifâne bir üslûba sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu tarz şiirlerinde 

büyük mutasavvıf şahsiyetlere de yer verdiği; Hz. Abdülkâdir Geylânî, Pir Şabân Velî, 

Mevlâna Celâleddin Rûmî, Hacı Bayram Velî ve Aziz Mahmud Hüdâyî’yi derin 

muhabbet ve hürmetle andığı tespit edilmiştir. Devrinde yaşamış Seyyid Ahmed Hicâbi 

Efendi ve Seydişehirli Abdullah Efendi gibi Nakşî-Halidî ulularının vefatları nedeniyle 

mersiyeler kaleme almıştır. Hocası Ahmed Mâhir Efendi, dostları Sâdık Vicdâni, 

Müderris Hacı Osman Efendi ve Benli Sultan Dergâhı’nın son Şeyhi Nureddin Karasu 

Efendi’nin tac giyme merasimi için şiirler yazmış, tarih düşürmüştür. Şabanî Şeyhi 

Bolulu İbrahim Efendi’ye, Mevlevî Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’ye, Üsküdar 

Bayrȃmî Tekkesi şeyhi Abdulah Efendi’ye ve bunun gibi pek çok dinî-tasavvufî 

şahsiyete nazireler yazmıştır. Bütün bunlar, onun içinde bulunduğu yoğun tasavvufi 

hayatın şiirleri üzerinden anlaşılabilmesi bağlamında göze çarpan unsurlar olarak 

değerlendirilmiştir. 

Mehmet Tevfik Efendi için şiir, “seslerle ve hayatla müellef”tir. Bu nedenle 

şiirde var olan vezin ve kafiye tıpkı mȗsikîdeki darbeler ve makamlar gibidir. Bütün bu 

sesler, darbeler, makamlar ve mȗsikî; sözler, vezinler, kafiye ve şiir, kâinatta var olan 

uyumun başka bir şeklidir. Bu nedenle şiir, şair için tıpkı mȗsikî gibi, ruha şifa; insanı, 

bedenin ve nefsin arzularından uzak yüce bir makama ulaştıracak vasıta olarak 

görülmüştür.  
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Sofuzȃde’ye göre ilhamın ve hikmetin kaynağı Kur’ân ve Sünnet’tir. Tevhid ve 

münâcâtlarında Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan Mehmet Tevfik Efendi, O’na 

ulaşmanın tek yolu olarak, na’tlarında, Hz. Peygamber’i işaret etmiştir. Ancak onu 

tanıyan, Hakk’ı tanıyabilir; onu bilen Hakk’ı bilebilir; ona uyan, ona ittibâ eden, onun 

sünnetine sarılan Hakk’a ulaşabilir düşüncesindedir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in 

nesline büyük hürmet göstermiş; Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için medhiye, mersiye ve 

muharremiyeler kaleme almış; husûsen Hz. Ali’yi ve beraberinde çehar-ı yâr-i güzîn’i 

şiirlerinde hürmetle ve muhabbetle anmış olduğu görülmüştür. 

Mehmet Tevfik Efendi’nin şiirlerinin hem şekil hem de muhteva yönünden 

zenginliği, çalışmamız sırasında gözlemlediğimiz diğer bir unsurdur. Sofuzâde 

şiirlerinde Kur’ân-ı Kerîm’den ayet iktibasları yapmış ve peygamber kıssalarına 

değinmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in yüceliğini dile getirdiği ve bazı ayetleri manzum şekilde 

tefsir ettiği şiirler de kaleme almıştır. O, bütün bu şiirleri yazarken görüş ve 

düşüncelerini desteklemek için atasözleri ve deyimlerden de yararlanmıştır. Şiirlerinde, 

ahengi kafiye ve redifle sağlamış, bu manada iç kafiye ve ön kafiyeyi de ustalıkla 

kullanmıştır. Ayrıca edebî sanatlara da yer veren şairimiz süslü ve mübalağalı 

söyleyişten uzak, şiiri şekil ve anlam yönünden bütünleyen redd-i matla sanatını sıklıkla 

tercih etmiştir. Reddü’l acûz ale’s-sadr sanatını da gazellerinde görmek mümkündür. O 

aynı zamanda ebced ile tarih düşürmüş Hulviyyȃt’ta “Tevȃrih” başlığı altında bu şiirleri 

toplamıştır. Genel manada onun şiirlerinde ciddi aruz kusurlarına rastlanmamıştır. Bu 

çalışmaya aldığımız şiirlerinde aruzun remel, hezec, recez, mütekârib, müctes, muzârî 

ve cedîd bahirlerinden on altı farklı kalıbı ile gazel, kaside, mesnevi, müselles, murabba, 

muhammes, tahmis, müseddes, müsebba, müsemmen, terkîb-i bend ve tercî-i bend 

nazım şekillerini kullandığı görülmüştür.  

Sofuzâde, pek çok divan şairinin şiirlerine, hem şekil hem de anlam bakımından, 

son derece başarılı nazîreler yapmıştır. Nazîre yazdığı şairler arasında Fuzȗlî, Bȃkî, 

Nȃbî, Nedim, Şeyhülislam Yahya, Ȃrif Hikmet Bey, Rûhî-i Bağdȃdî, İsmail Safa, 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Muallim Nȃci, Edip Bey, Andelib-i Nȃlân, Şeyh 

İbrahim Efendi, Azmi Efendi, Sami Paşa, Sâdık Vicdȃni, Trabzonlu Şair Zühdî, Hayri 

Bey, Ahmed Remzi (Akyürek) Dede ve Dâhiliye Nezareti Mühür-dârı Saîd Bey yer 

almaktadır. Bütün bu nazirelerin zemin şiirler kadar güçlü olması, Mehmet Tevfik 

Efendi’nin şairlik kudretinin göstergesi olarak kabul edilebilecek hususlar olarak dikkat 

çekmektedir. 

Mehmet Tevfik Efendi’ye göre edebiyat, bir milletin ruhunu besleyen kaynak ve 

yüceliğini gösteren bir nişandır. Edebiyat içinde ise şiirin yeri ve önemi Sofuzâde için 
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çok büyüktür. Bu nedenle, şiire ve sanata dair düşüncelerini manzȗm poetikası şeklinde 

değerlendirilebilecek pek çok şiirde dile getirdiği gözlemlenmiştir.  

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin XX. yüzyılda hem halk hem de divan 

şairleri arasında yer almakta olduğu görülmüştür. Dinî-tasavvufî muhtevadaki şiirleri 

arasında halk edebiyatının farklı nazım şekillerinde, hece ile kaleme alınmış çok sayıda 

şiire rastlanmıştır. Onun koşmalarında lirik unsurlar ve kendine has ezgisiyle beraber 

dolaysız söylenmiş bilgece bir anlatım göze çarpmaktadır.  

Çalışmamızda Mehmet Tevfik Efendi’nin, Seyyid Ahmed Hicâbî’nin icâzetli 

talebelerinden, hem divan hem de halk şairleri olan Azmi Numan Efendi ve İbnü’l İshak 

Fevzî ile irtibatlı olduğu ortaya konulmuştur.  Ayrıca Sofuzâde’nin divan şairi Feride 

Hanım’ı da tanıdığı; Feride Hanım’ı divan tertibine ikna etmek hususunda kendisini 

ziyarete giden Azmi Numan Efendi ve İbnü’l İshak Fevzî ile beraber olduğu; Feride 

Hanım divanına takriz yazdığı; Feride Hanım’ın da kendisine nazirede bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda Mehmet Tevfik Efendi’nin daha genç bir şairken 

Kastamonu’daki edebî muhite dâhil olduğu ve edebiyatla uğraşan pek çok kişi 

tarafından yeni yetişen, genç bir edip olarak tanındığı anlaşılmıştır.  

 Mehmet Tevfik Efendi’nin kendine ait hikemî bir üslubu mevcuttur. Fakat bu 

üslup, yalın ve kuru değil samimi ve doğaldır. Bu etkiyi, şiirde yaptığı sanatlar; ayet ve 

hadis iktibasları; atasözü, deyim, özlü sözler ve yerel söyleyişler ile dikkat çekici 

benzetmeleri uygun biçimde kullanarak sağlamıştır. Didaktik öğeleri, şiirin ahenginden 

ve estetiğinden uzaklaşmadan okuyucuya iletebilmiştir. Bu manada bir şair olarak 

Mehmet Tevfik Efendi’de “duygudan kopuk düşünce”ye ya da “düşünceden kopuk bir 

duygu”ya neredeyse rastlamak mümkün değildir. Çünkü o, ikisinin birlikte var 

olabildiği şiire ancak gerçek şiir denebileceği düşüncesindedir.  

Mehmet Tevfik Efendi, oldukça uzun bir dönemde şiirle ilgilenmiştir. Osmanlı 

Devleti’nin son yılları ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını görmüş, bu süreçte meydana gelen 

toplumsal değişimi yakından takip etmiş ve bunu şiirlerinde de dile getirmiştir. Bu 

bağlamda, Sofuzȃde’nin şiirlerinin gençlik yıllarında daha lirik, sonraki yıllarda daha 

hikemî hususiyetler gösterdiği söylenebilir. Toplumsal değişimin arttığı, toplumun sahip 

olduğu değerlerin ciddi manada değişmeye başladığı yıllarda, şairin de kullandığı 

mazmunlar değişmiştir. Tasavvufi neşve ile klasik şiir formunda ve yine klasik şiirin 

ıstılahlarını kullanarak şiir söylemeye devam etmişse de pek çok şiirinde klasik şiirin 

alışıla gelmiş o söyleminin, imgelerinin, dışına çıkmış; meyi meyhaneyi, içkiyi, 

sarhoşluğu yermiş; bütün bu kelimelerle kurulu istiareyi şiirinde kullanmak yerine bu 

kavramları ilk anlamları ile şiirine taşımıştır. Hikemî söylemin daha belirgin olduğu bu 
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tarz şiirlerinde, dinen, örfen ve ahlȃken yanlış kabul edilen bir takım toplumsal meseleri 

ele almış, bu hususlarla ilgili görüşlerini dile getirmiş ve nasihatlerde bulunmuştur. 

Onun, bu tarz şiirlerinde din, diyânet, vatan, millet, bayrak, ümmet, vicdân, mihnet, 

kaza, kader, rıza, merhamet, talep, kısmet, adalet, şiir, aşk, sanat, ibadet, vergi, yergi, 

kıyafet, ölüm, yaşlılık, yalnızlık gibi pek çok konuyu ele alarak dünyada da ukbâda da 

azîz olmak isteyen “insan”a yol göstermeye çalıştığı anlaşılmaktadır.  

Genel manada, Tevfik Efendi için hayatı anlama ve anlamlandırma zemininin 

şiir olduğu görülmektedir. O, hayata dair duyduğu, gördüğü, bildiği, algıladığı, yaşadığı, 

hissettiği her şeyi, elemi, kederi, sevinci, doğruyu, yanlışı, yapılması gerekeni, terk 

edilmesi gerekeni hep şiirinde anlatmıştır. Kimi zaman tasavvufî duyuş ve hissiyatla 

gönlünde hȃsıl olan ünsü, neşveyi dile getirmiş kimi zaman bir ticaret erbȃbı kimliğine 

bürünmüş ticarete dair nasihatler vermiş, açtığı ticarethaneden bahsetmiş; kaderin sevk 

ettiği, Cenȃb-ı Hakk’ın ihsan ettiği müşterilerin gelişine şükür etmiştir. Kimi zamanda 

halkı perişan eden, fukaranın belini büken yirmi sekiz çeşit vergiden, özellikle de 

ödemekte güçlük çekilen Varlık Vergisi’nden bahsetmiştir. Kimi zaman geziler yapmış, 

gidip gördüğü gezip dolaştığı yerlere dair hissiyatını şiirine aktarmıştır. İnsanlığı 

derinden sarsan savaşlara dikkat çekmiş, uzun süren böylesi savaşların zararlarından 

bahsetmiş, bu düşünceyle Alman Harbi’ni de şiirine taşımıştır. Bazen torunlarına 

duyduğu sevgiyi dile getirdiği yer olmuştur şiir. Bazen sevdiklerinin, eşlerinin ve küçük 

yaşta kaybetmiş olduğu kızlarının üzüntüsünü dile getirdiği yer olmuştur. Dolayısıyla 

şairin ifadesiyle “endişe (tefekkür, hayal, düşünce) ile dolu aklının ve endişe ile dolu 

kalbinin” her halinin şiir olduğu bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Onun, dinî-edebî türlerde son derece güzel örnekler vermesinin temelinde ise 

Cenâb-ı Hakk’a gönülden bağlılığı ile oluşmuş kuvvetli ve sarsılmaz imanının, Hz. 

Peygamber’e duyduğu derin muhabbetin, güçlü fikrî yapısının ve engin dinî-tasavvufî 

birikimin olduğu görülmüştür. Sofuzâde’nin özellikle İlâhî aşkı konu edindiği tasavvufî 

şiirlerindeki yoğun lirizm onun tasavvufî yönünü göstermesi bakımından önemlidir. Bu 

nedenle, Mehmet Tevfik Efendi’nin tasavvufu tecrübe etmeyi, çıkılan manevî 

yolculukla sağlamayı hedefleyen; o dönemde her biri birer edebî muhit olarak faaliyet 

gösteren Kastamonu’daki tarikatlar ve şahsiyetlerle irtibatı, hem şiirleri üzerinden hem 

de sosyal ilişkileri bağlamında, çalışmamızda ortaya konmuştur. Dolayısıyla onun, 

böylesi bir edebî çevrede doğup büyümüş; yetişip estetik zevk kazanmış; ârifâne şiir 

söyleyen sûfî şair kimliğine vurgu yapılmıştır.  

Görüldüğü üzere, Mehmet Tevfik Efendi çok yönlü bir şahsiyettir. O, iyi eğitim 

görmüş bir ȃlim, son derece velȗd bir şair, devrinin ve İslam dünyasının problemlerine 
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çözüm arayan bir mütefekkirdir. O, her hal ve şartta vatanı ve milleti için hizmete hazır 

bir siyasetçi, dürüst bir demir tüccarı, Allah ve Resȗlüne gönülden bağlı, insanın varoluş 

nedenini anlama ve anlatma çabası ile Kur’an ve Sünnet ışığında halkı tenvir etmeye 

kendini adamış bir hatiptir. Ayrıca, geleceğin temsilcileri gençlerin hem verdiği 

hizmetlerle hem de bıraktığı eserleriyle “Hoca”sı olan fazilet timsali, mümtaz bir 

şahsiyettir. 

Gerçek manada şiir yazmanın zorluğu düşünüldüğünde, Mehmet Tevfik 

Efendi’nin bu kadar şiir ile son yüzyılda geçmişi sadece tekrar eden bir şair olmadığı bu 

çalışma ile açıkça ortaya konmuştur. O, klasik şiirin çok okunup çok yazıldığı, şairlerin 

hürmet ve ikram gördükleri bir dönemde yaşamış olmamasına rağmen bir yandan 

ticaret, bir yandan siyaset bir yandan da basın-yayın faaliyetlerine devam etmiştir. 

Bununla beraber uzun yıllar boyunca neredeyse her gün şiir yazmayı sürdürmüştür. Bu 

nedenle denilebilir ki, Mehmet Tevfik Safoğlu, divan şiiri geleneğini XX. yüzyıla 

taşımış ve bu yüzyılda divan şiirinin en iyi temsilcilerinden biri olmuş kudretli ve bilge 

bir şairdir.  
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Yılmaz, Dilek, Kastamonulu Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Hayatı, Edebî 

Şahsiyeti ve Dinî Edebiyatla İlgili Şiirleri, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet 

Akkuş, VIII+640s. 

ÖZET 

 

Mehmet Tevfik Efendi (Safoğlu, 1874-1960), Kastamonulu âlim, mütefekkir, 

yazar ve sûfî şairdir. Sofuzâde olarak tanınmıştır. Üç mensur eser kaleme almıştır. 

Bunlardan ilki vahdet-i vücuda dair Sırru’l-Velâye, ikincisi ahlaka dair Miyârü’ş-Şemîm 

fi Ahlâki’l-Ümem’dir. Diğer mensur eseri ise Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin yüz bir 

rubâîsinin tasavvufî şerhine dair Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna’dır. 

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi, velûd bir şair olarak çok sayıda şiir kaleme 

almıştır. Bunlardan bir kısmı 1911 yılında Kastamonu’da Hulviyyât adıyla basılmıştır. 

Divanı niteliğindeki bu eser basıldıktan sonra da şiir yazmaya devam eden 

Sofuzade’nin, Milli Kütüphane’de adına kayıtlı on bir cilt defter bulunmaktadır.  

İki bölümden oluşan bu çalışmanın ilk kısmında Sofuzâde Mehmet Tevfik 

Efendi’nin hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti ele alınmıştır. İkinci kısmında ise dinî, 

tasavvufî, hikemî şiirleri konu edinilmiştir. Bu kapsamda, şairin Hulviyyât’ı, şiir 

defterleri, gazete ve dergilerde yayınlanmış muhtelif yazıları (Zafer, Beyânü’l-Hak, El-

Medâris) çalışmamız kapsamında tasnif edilmiştir. Seçilen şiirler ilgili dinî-tasavvufî tür 

başlığı altında ele alınarak incelenmiştir.  

Mehmet Tevfik Safoğlu, şiirlerini hem aruzla hem de hece ile yazmıştır. Hece ile 

yazdıkları daha ziyade koşma biçimindedir. Aruzla yazdıklarında ise nazım 

şekillerindeki değişiklik, son derece dikkat çekicidir. Bu bağlamda gazel, kaside, 

mesnevî, müselles, murabba, terbi, muhammes, tahmis, müseddes, müsemmen, terkîb-i 

bend ve tercî-i bend nazım şekilleri ile tevhid, münâcât, na’t, mevludiyye, mirâciyye, 

ramazaniyye, îdiyye, muharremiyye, medhiye, sâkinâme türlerinde büyük bir ustalıkla 

şiirler kaleme almıştır.  

Bu çalışmada, şairin hayatı, eğitimi, memuriyeti, ticarî faaliyetleri, sosyal ve 

kültürel ilişkileri üzerinde durulmuş çok yönlü kişiliği, edebî şahsiyeti ile birlikte ortaya 

konulmuştur.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Sofuzade,  Mehmet Tevfik Efendi,  Dini-Tasavvufi Şiir, Kastamonu 
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Yılmaz, Dilek, Kastamonulu Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi, His Life, Literary 

Personality and Poems About Religious Literature, Ph.D. Dissertation, Advisor: Prof. 

Dr. Mehmet Akkuş, VIII+640p. 

ABSTRACT 

 

Mehmet Tevfik Efendi (Safoğlu, 1874-1960) is a scholar, thinker, writer and 

sufistic poet from Kastamonu. He is known as Sofuzâde.  He had three books witten in 

prose. The first one ise Sırru’l-Velâye about “vahdet-i vücûd”/the transcendent uniyt of 

being doctrine and the second one is Miyârü’ş-Şemîm fi Ahlâki’l-Ümem about ethics. 

The other one is Rubȃiyyȃt-ı Mevlâna, translation and sufistic explanation of one 

hundred and one rubaies of Mevlâna Celâleddin Rûmî. 

As a prolific poet, Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi wrote lots of poems. Some 

of them are published under the name of Hulviyyât in 1911. After this book is published 

which can be decribe as his divan, he has kept on wririting poems and today, under his 

name, eleven notebooks have been registered in National Library. 

This study consists of two parts. In the first part, the life, works and literary 

pesonality of Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi is handled and in the second part sufistic, 

religious and sophisticated poems are discussed. In this context, his book Hulviyyât, 

poem notebooks, various articles that are published in newspapers and magazines 

(Zafer, Beyanu’l-Hak, El-Medaris) were classified. Chosen poems were examined and 

evaluated under related titles of religious-sufistic types.  

Mehmet Tevfik Efendi wrote his poems with both prosody and syllable meter. 

Those ones that are written with syllable meter are in the form of “koşma”, usually. And 

variation of forms in the ones that are written with prosody is obsolutely remarkable.  

With the forms of verse like gazhal, kasida/ode, mathnawi, muselles, murabba, terbi, 

pentastich/muhammes, tahmis, museddes, musemmen, terkib-i bend and terci-i bend he 

wrote poems in the content types like tawhid, munacat, na’t, mevludiyye, miraciyye, 

ramazaniyye, îdiyye, muharremiyye, medhiye/eulogy and sakiname, masterfully.  

In this study, Mehmet Tevfik Safoğlu’s life, education, duty, social and cultural 

relationships with his literary personality was revealed. 

 

 

 Key words: Sofuzade,   Mehmet Tevfik Efendi,   Religious-Sufistic Poem,  Kastamonu    
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Ek-1/a: Mehmet Tevfik Efendi’ye ait fotoğraflar. 
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Ek-1/b:  Mehmet Tevfik Efendi’nin Kastamonu’da bazı zevatla çektirdiği bir fotoğraf. 

Bu fotoğrafın arkasına oturanlar arasında sol baştan üçüncü kişinin Mehmet Tevfik 

Efendi [sarıklı ve cübbeli], altıncı şahsın eczacı olduğu notu düşülmüştür. 
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Ek-1/c: Mehmet Tevfik Efendi’nin ileri yaşlara ait bir fotoğrafı. 
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Ek-1/d: Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’ye ait cübbe. 
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Ek-1/e: Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin evi.  
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Ek-1/f: Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin ticârî işlerinde kullandığı, üzerinde farklı 

dillerde “Sofuzâde Mehmet Tevfik Demir Tüccarı Kastamonu”  yazılı antetli kağıt. 
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Ek-1/g:1923 yılında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 

çalışmada Mehmet Tevfik Efendi’nin yaptığı ticareti, ticarethane adresi ve sicil 

numarasını gösteren kayıtlar. 
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Ek-2: Sofuzade Mehmet Tevfik Efendi’nin şahidesi. 
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Ek-3: SofuzadeMehmet Tevfik Efendi’nin annesinin şahidesi. 
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Fürûzân’ım 

Hâl-i dünya böyledir gâh ağlatır gâh güldürür 

Gâh misâl-i gonca yapraklar açar gâh dökülür 

Düşmanın elbet zaman geçmekle tâlih öldürür 

Tâlihin elbet güler bir gün Fürûzân’ım sana 

 

Hâl-i elem böyledir küsmek darılmak istemez 

Lutf-ı Hakk’a intizâr et ye’s ü hayret istemez 

Kesme ümîdin Hüdâ’dan gel Fürûzân’ım seni 

Tâlihin elbet güler bir gün Fürûzân’ım sana 

 

Biz seni böyle elemle zâr ü hayrân etmedik 

Hüsnüne mağrûr olup zâr u giryân etmedik 

Hâsılı tâlih sana yâr olmadı yâr etmedik 

Tâlihin elbet güler bir gün Fürûzân’ım sana 

 

Çok güzel yettin yetiştin neyleyim kâr etmedin 

Gülmedin âsûde bir gün geçmedi kâr etmedin 

Neyleyim dildâr iken kahrınla ağyâr eyledin 

Tâlihin elbet güler bir gün Fürûzân’ım sana 

 

Kesme ümidin Hüdâ’dan Hak teâladır Rahîm 

Âkıbet eyler inâyet Hazret-i Rabb-i Kerîm 

Şübhesiz mesut olursun tâlihinden sen de bi-lutfi Amîm 

Tâlihin elbet güler bir gün Fürûzân’ım sana 

Ek-4: Mehmet Tevfik Efendi’nin torunu Firûzan Hanım için yazdığı şiirdir. (Firûzan 

Hanım’ın el yazısı ile şahsına ait defterden izni ile alınmıştır.) 
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Dırahşân’ım 

Dâima özler gönülden hazz-ı vicdânım seni  

İstemem bir lahza ayrılmak güzel canım seni 

Dâima eyler tahattur kalb-i suzânım seni 

Çok yaşa ey nazlı didâr-ı Dırahşân’ım seni 

 

Sen hayatın nev-bahârı devr-i hicrânındasın 

Bin emel besler derûnunda geçen canımdasın 

Sen yaşa ancak bu devrin en güzel anındasın 

Eylesin mesrûr her dem nazlı Dırahşân’ım seni 

 

Tatlı günlerde safalar eyle şadân ol hemân 

Çıkmasın kalbinden ey rûh-ı Dırahşân’ım seni 

Eyledi gönlümde yer zevk-i hüsünün lâle-tek 

Çok sana verdim gönülden özledim verdim emek 

Çok yaşa dünyada sağ oldukça pek nazlı Dırahşân’ım seni* 

 

Talihin dünyada ağyâr olmasın 

Sen gül ancak baht-ı mesûdun gam-kâr olmasın 

Yok dedikçe hüsn-i kalbin dâima dâr olmasın 

Sen yaşa pek nazlı gönülde didâr-ı Dırahşân’ım seni 

 

      Aralık 1958 

Ek-5: Mehmet Tevfik Efendi’nin torunu Dırahşan Hanım için yazdığı şiirdir. (Firûzan 

Hanım’ın el yazısı ile şahsına ait defterden izni ile alınmıştır.) 
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Ek-6: Ballıklızâde Ahmed Mâhir Efendi 
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Ek-7: Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’ye Hocası Ahmed Mâhir Efendi tarafından 

verilen icâzetnâmenin ilk ve son sayfaları. 
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Ek-8: Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin on altı yıl tefsir ve hadis dersleri 

yaptığı Ovalı (Pirinç) Pazarı Mescidi. 
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Ek-9: Kastamonu Sanayi Mektebi (Taş Mektep), bugünkü adıyla Kastamonu Teknik ve 

Anadolu Meslek lisesi. 
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Ek-10:  Kastamonu Dede Sultan Hamamı 

 

 

 

 

 

 

 



622 
 

 

 

 
 

Ek-11/a: Firûzan Hanım’ın dedesi Mehmet Tevfik Efendi’nin vefatından sonra kaleme 

aldığı şiiri. 
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Ek-11/b: Firûzan Hanım’ın dedesi Mehmet Tevfik Efendi’nin vefatından sonra kaleme 

aldığı şiirin devamı. 
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Ek-12/a: Firûzan Hanım’ın dedesi Mehmet Tevfik Efendi için kaleme aldığı diğer bir 

şiiri. 
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Ek-12/b: Firûzan Hanım’ın dedesi Mehmet Tevfik Efendi için kaleme aldığı diğer bir 

şiiri. 
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Ek-13: Mehmet Tevfik Efendi’nin eşi Şefika Safoğlu’nun şahidesi. 

 

Ek-14: Mehmet Tevfik Efendi’nin kızı Hacer Şükriye’nin vefâtının verdiği teessürle  

kaleme aldığı beyitlerin yazılı bulunduğu baş şahidesi. 
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Ek-15/a: Mehmet Tevfik Efendi’nin Hulviyât adlı eserinin ön kapağı. 
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Ek-15/b: Mehmet Tevfik Efendi’nin Hulviyât adlı eserinin arka kapağı. 
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Ek-16/a: Mehmet Tevfik Efendi’nin 06 Mil Yz-A 9962-5 şeklinde kayıtlı (Altıncı) 

defterinden. 
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Ek-16/b: Mehmet Tevfik Efendi’nin 06 Mil Yz-A 9962-7 şeklinde kayıtlı (Yedinci) 

defterinden. 

 



631 
 

 

 

 

Ek-16/c: Mehmet Tevfik Efendi’nin 06 Mil Yz-A 9962-8 şeklinde kayıtlı (Dokuzuncu) 

defterinden. 
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Ek-16/d: Mehmet Tevfik Efendi’nin 06 Mil Yz-A 9962-8 şeklinde kayıtlı (Dokuzuncu) 

defterinden. 
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Ek-16/e: Mehmet Tevfik Efendi’nin 06 Mil Yz-A 9962-2 şeklinde kayıtlı (Dördüncü) 

defterinden. 

 



634 
 

 

 

 

 

 Ek-16/f: Mehmet Tevfik Efendi’nin 06 Mil Yz-A 9962-11 şeklinde kayıtlı defterinden. 
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Ek-17/a: Zafer gazetesinin ilk sayısı. (Mustafa Gezici’nin özel arşivinden) 
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Ek-17/b: Zafer gazetesinin ilk sayısının son sayfası. (Mustafa Gezici’nin özel 

arşivinden) 
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Ek-18: Vali Galip Bey’in Zafer Gazetesi’nin Vilayet Matbaasında basılması konusunun 

Dahiliye Nezareti’nden sorulması ve cevabına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi. 
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Ek-19: Zafer Gazetesi’ninden Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın efkârı olmadığının 

bildirilmesinin istendiğine dair Dahiliye Nezaretine çekilen telgraf. 
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Ek-20: Kaykanacıoğlu Ağa Hüseyin ile Hoca Tevfik Efendi’nin R. 26 Mart 1328 (8 

Nisan 1912) tarihinde tutuklanarak ve Divan-ı Örfî’ye, Der-saadete gönderilmesine 

ilişkin belge. 

 



640 
 

 

 
 

Ek-21: Mehmet Tevfik Efendi’nin Hz. Pîr Şâbân-ı Velî dergâhının giriş kapısı 

üzerindeki kitabede yer alan şiiri. 


